
Dodatok číslo 1 

K Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 7/2011 zo dňa 2.4.2011 

1. Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 
Základná škola s materskou školou, Orešie č. 3, 90203 Pezinok 
V zastúpení Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ  školy 
Sídlo: Orešie č.3, Pezinok 90203 
IČO: 36063924 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok 
Číslo účtu: 6607506005/5600 

Nájomca: 
Školská družina Benjamin 
V zastúpení : Mgr.Denisa Kasana 
Pri kockách 8 

900 91 Limbách 
IČO: 42254205 DIČ: 2023305625 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 7/2011 
uzatvorenej 5.09.2011 /ďalej  len zmluva/ v tomto znení:' 

ČI. 5. Nájomné a spôsob úhrady sa mení nasledovne: 

5.Nájomné a spôsob úhrady 

5.1. Výška úhrady za predmet nájmu bola po vzájomnej dohode zmluvných strán stanovená 
100,-€ /mesiac.: 

5.2. Nájomné a úhrady vypočítané podľa  bodu 5.1. zmluvy bude nájomca uhrádzať 
prenajímateľovi  mesačne, vždy do 10. dňa príslušného mesiaca, vo výške sumy podľa 
ustanovenia bodu 5.1. zmluvy € 100,-/mesiac., prevodom finančných prostriedkov na účet 
prenajímateľa  na základe vystavenej faktúry 

číslo : 6607506005/5600 

ČI. 4. Doba trvania a zánik nájmu sa mení nasledovne: 

4.Doba trvania a zánik nájmu 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , od 05.9.2011 do 31.7.2012. 



2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka a ust. § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. t. j. v deň nasledujúci po 
dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa,  nie však skôr ako dňa 
2.4.2012. 

4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom 
každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.l. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným  a 
určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

6. / L ň , * 
6.1 Dátum a miesto vyhotovenia dodatku: V Pezinku dňa 

6.2 Podpisy zmluvných strán 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
S MATERSKOU ŠKOLOU 

Órešie 3 ^ 
902 0 2 / ť  Z I N O K 

IL.ÄiMo 
Prenajímateľ: 
Základná škola s MŠ 
Mgr. Ondrej Koreň 

riaditeľ 

1KOLSKÁ DRUŽ1NÁ BENJAMI* 
PRI KOCKAPH 8 
900 91 LIN 

•: 42254205 D&'ŽO 23 30 56 25 

Nájomca: 
Mgr. Denisa Kasana 


