
Dohoda o poskytnutí zľavy z nájomného 
uzatvorená podľa § 13c ods. 6 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Dohoda“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

1. Prenajímateľ                    Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín 

sídlo:     1. mája 2, 911 35 Trenčín 

zastúpený:   RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy 

IČO:     00160458 

DIČ:     2021309719 

IČ DPH:    nie sme platca DPH 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:    SK7581800000007000505318-depozit 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

a 

 

2. Nájomca:                           Vlasta Kebísková 

sídlo:     L. Novomeského 2669/8, 911 08 Trenčín 

zastúpený:   Vlasta Kebísková 

IČO:     34942866 

DIČ:     1033902452 

IČ DPH:    nie je platca DPH 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín 

IBAN:    SK4109000000000270035625 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(spoločne ďalej prenajímateľ a nájomca ako „zmluvné strany“). 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa  13.8.2018 uzatvoril prenajímateľ s nájomcom Zmluvu o nájme č. 1/2018, predmetom 

ktorej je nájom nebytových priestorov o výmere 65 m2 za účelom prevádzkovania 

školského desiatového bufetu  (ďalej len „predmet nájmu“) od 1.9.2018. 

2. Z § 13c ods. 6 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyplýva v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 možnosť uzatvorenia dohody 

medzi zmluvnými stranami o poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie sťaženého 

užívania predmetu nájmu. 

 

 

 

 

 

 



II. 

Predmet Dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán spojených 

s poskytnutím zľavy z nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie v zmysle § 13c 

ods. 6 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov od 10.3.2020 do 

31.5.2020 vo výške  50 %, t. j. 1131,43 Eur. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá slobodne, vážne, bez skutkového  

a  právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dohody súhlasia, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

3. Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 

 

4. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods.1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 

5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

 

5. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží prenajímateľ 

a jeden rovnopis obdrží nájomca.  

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 28.10.2020                                            V Trenčíne dňa 28.10.2020 

 

 

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

         prenajímateľ                                                                   nájomca 

   RNDr.Pavol Kováč                                                         Vlasta Kebísková 

         riaditeľ školy    

        

 

 

 

 

 

   


