
 

Dodatok č.3  
k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. 1/2017  

(ďalej len „Dodatok č. 3“)  
 

Prenajímateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín   
Sídlo: 1. mája 2, 911 35 Trenčín  
Zastúpený: RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy 

IČO: 00 160 458 

DIČ:    2021309719  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: SK13 8180 0000 0070 0050 5270 – nájom 

 SK60 8180 0000 0070 0050 5297 – služby  

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

a  

Nájomca: Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín  
Sídlo:  1. mája 2, 911 01 Trenčín 

Zastúpený:   Mgr. Běla Kaduková, poverená riadením školy 

IČO:    34074953 
DIČ:    2021265378 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0050 6804 

Zriaďovateľ: Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  

 

 

Predmet dodatku  

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného 

majetku č. 1/2017 sa s účinnosťou od 01.01.2022 mení a dopĺňa nasledovne: 

 

V Článku IV. – Doba nájmu sa pôvodné znenie článku nahrádza nasledovným znením:  

Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 1 roka, nájom začína dňom 1.1.2022 

a končí 31.12.2022.   

Priestory budú k dispozícii v pracovné dni školského vyučovania v čase od 14.30 hod. do 

19.30 hod. 

 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. 1/2017 

v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zostávajú nezmenené. 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

a hnuteľného majetku č. 1/2017. 

2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a            

 účinnosť 1.1.2022 s podmienkou, že bol pred týmto dňom zverejnený na webovom  

sídle prenajímateľa, inak prvým nasledujúcim dňom po zverejnení. 

3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, po jednom vyhotovení obdrží 

prenajímateľ a nájomca a jeden rovnopis obdrží Trenčiansky samosprávny kraj. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: 

            Príloha č.1: predchádzajúci súhlas predsedu TSK 

 

V Trenčíne, dňa      V Trenčíne, dňa  

Prenajímateľ                                                                     Nájomca 

 

 

 

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


