
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve  
č. 3/2021 

 
 
uzatvorenej medzi: 
 
Prenajímateľ:   Mesto Žilina 
 so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
                             identifikačné číslo: 00 321796,  
 konajúci prostredníctvom správcu: 
                             
 Základná škola s materskou školou  
 Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina 
 IČO 37813064  
 v jeho mene konajúci: Mgr. Jozef Englárt, riaditeľ školy,  
 číslo účtu: 0304048003/5600 

                            (ďalej tiež len ako „prenajímateľ“) 
 
 

Nájomca:         SLÁVIA Žilinská univerzita – Judo oddiel 
  so sídlom: Ul. Vysokoškolákov 8014/34, 010 08 Žilina 
  v zastúpení: Marián Ďurana 
  IČO: 006883 
         DIČ:2020672159 
         (ďalej tiež len ako „nájomca“) 

 
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 

 

Článok I. 

 

Premet dodatku 

 
Nájomca nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých nariadení súvisiacich 
s mimoriadnou situáciou ohľadom ochorenia COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 
vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušnými ministerstvami 
Slovenskej republiky počas celej doby využívania predmetu nájmu.  

 
 
 

V článku 2 Doba nájmu, nájomnej zmluvy č. 3/2021 zo dňa 4.6.2021 sa dopĺňa: 
 

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 2.9.2021 do 30.9.2021 
 
Dni v týždni:  
    pondelok   od 1700 hod. – 1830 hod. 
    streda              od 1700 hod. – 1830 hod. 

 
   

V článku 3 Nájomné – za obdobie september  2021 vo výške 4,35 € bude započítané spolu 
s prevádzkovými nákladmi po ukončení zmluvy, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom. 
Ostatné časti nájomnej zmluvy č. 3/2021 zostávajú nezmenené a sú platné v plnom rozsahu. 
 
 
Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca po podpísaní dodatku a jeho zverejnení podľa §47a Občianskeho zákonníka. 
 
Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ preberá dve 
a nájomca jedno vyhotovenie. 
 



Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy č. 3/2021. 

 
Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok 

podpisujú. 
 
 
 
V Žiline dňa 31.8.2021 
 
 
 
Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 
 
 
 
  
 

     ___ __________________    ____________________ 
       Mgr. Jozef Englárt                     Marián Ďurana      

riaditeľ školy                nájomca     
 
 
 
 
 
 
 


