
 

DODATOK č. 1  
k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 

uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a Zásad o hospodárení s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta 

Humenné 

 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:   Základná škola, Laborecká 66, 066 01 Humenné 

V zastúpení:   PaedDr. Alexander Fecura , riaditeľ  

IČO:    37874101 

DIČ:    2021635077 

Bankové spojenie:  Tatra banka 

IBAN:    SK85 1100 0000 0026 2955 1992 

a 

Nájomca   PaedDr. Alexander Jablonský 

    Třebíčska 14,  066 01  Humenné 

                                               Dátum narodenia: 30.05.1942 

 

 

zmluvné strany sa dohodli nasledovne 

 

 

ustanovenia zmluvy č. 7/2019 zo dňa 11.09.2019 o Nájme nebytových priestorov uzatvorenej 

podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov, uzatvorenej medzi Základnou školou, Laborecká 66, 066 01 Humenné 

a Mgr. Alexandrom Jablonským sa menia nasledovne: 

 

 

 

Čl. II. Účel nájmu sa dopĺňa textom:  

...pre seniorov vo veku nad 62 rokov. Nájomca predloží prenajímateľovi zoznam 

športovcov s dátumami narodenia do 28.2.2020. 

 

Čl.  IV. Nájomné sa nahrádza textom: 

Cena za 1 hod. nájmu je 5 EUR a prevádzkové náklady 8 EUR, spolu 13,00 

EUR/h. Výška nájomného za január - jún 286,00 € 

 

Čl. V. Spôsob platby sa dopĺňa textom: 

Nájomné za január - jún  2020 vo výške 286,00 EUR je splatné jednorazovo do 

10.3.2020. 
 

 
Táto zmena je platná od 01.01.2020 z dôvodu: 

- Mestské zastupiteľstvo dňa 11.12.2019 uznesením č. 193/2019 schválilo Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné s účinnosťou od 01.01.2020 

 

 



Záverečné ustanovenie 
1. Ostatné  časti zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok zmluvy nadobúda platnosť od 01.01.2020 a  účinnosť dňom nasledujúcom po dni 

zverejnenia zmluvy na webovom sídle školy. 

3. Zmluvné strany si dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2019 prečítali, oboznámili sa s jeho obsahom, 

porozumeli obsahu a prehlasujú, že je prejavom slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle 

na znak čoho ho podpisujú. 

                    

 

 

Humenné 21.02.2020 

 

 

 

Prenajímateľ:      Nájomca: 

Základná škola, Laborecká 66    

 

 

 

 

 

................................................   ............................................. 

PaedDr. Alexander Fecura    PaedDr. Alexander Jablonský 

riaditeľ školy                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas mesta Humenné 

 

 

 

 

 

                                                                       ........................................ 

                                                                                                                                                                                  

PhDr. Ing. Miloš Meričko 

                                                                                primátor mesta 

 

 

 

 


