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DoDAToK č. 1
k Zmluve o nájme nebytových priestoľov uzavľetej dňa27.8.2020

pôvodný text sa ľuší

1) Pľenajímatel':
obchodné meno
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Číslo účtu :
Bankové spojenie:

Nájomca:
obchodné meno.
organizačná zložka.
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Kultúme a spoločenské stľedisko Tuľzovka
Jašíkova l79,023 54 Turzovka
0014s254
2020550389
sK83 5600 0000 0077 4682900r
Prima banka, a.s.

(d'alej len ako ,,prenajímateľ")

Spojená škola
ZáHadnáumelecká škola
Stred 305, 023 54 Tuľzovka
s2806570
2121148403 )

sK83 5600 0000 0077 46247001
Prima banka, a.s.

(d'alej len ako" ndjomca")

a

2)

a nahrddza sa novým textom' ktorý znie :

Zmluvné stľanv _ zmena názvu subiektov:

1) Prenajímatel':
Obec:
Sídlo:
lČo :
Štatutámy orgán:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :
IBAN:
Mesto nie je platcom DpH.

Mesto Tuľzovka
023 54 Turzovka, Stred č'178, Slovenská republika
00314331 DIČ: 2020553315
JUDr. Ľubomírom GoLIsoM, primátorom mesta
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.,
0204617002t5600
sK50 5600 0000 0002 0461 7002

2) Nájomca:
obchodné meno:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

a

Spojená škola Juľaja Tuľza
Stred 305, 023 54 Turzovka
52806570
2121148403
sK83 s600 0000 0077 46247001
Prima banka, a.s
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_ v odst' 2, poslednej vete sa vypúšt'a slovo "zálohové"

_ nopĺňa sa bod 5,6,7,8 v znení:

5. Dodatok č. 1 kZmluve o nájme nebýových priestorov zo dňa 27.8'2020 nadobúda platnosť

äĺo. poapĺ." oboch zmluvných stľán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcím po dni jeho

,r"r"i*nä na webovej stránke mesta Turzovka, vsúlade so zákonom č)' 4011964 Zb' občiansky

zálkonník v zneni nesĹorších pľedpisov, ktoým sa menia a dopĺĺajú niekÍoľé zákony a je

neoddelitel'nou súčast'ou pôvodnej zmluvy.
Zmeny, boli schválené uznesením č. 99 - 6110 _ 2022 Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke na

zasadnutí dňa 06.10.2022.

ó. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.

KaŽdá zĺliuvná stľana dostane po jednom (1) rovnopise .

7. Všetky právne náležitosti ako aj ostatné ustanovenia Zĺĺtlĺlvy o nájme nebytoých priestorov

ostávajú nezmenené.

8. Zmh:vné strany vyh|asujú, že sú spôsobilé na právne úkdny, Že ich zm|llvná vol'nosť nie je

obmedzená a že tento Dodatok č. l obsahuje ich slobodnú, vážĺu, určitú a zrozumíIel'nú vôl'u, ktoru

prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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V Turzovke dň^...'!!:...ľ!.'..ľ!l.*.|...'. V Turzovke aĺu.!.1:'!!:??.?z
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Stľed 305
Tuľzovka

lčo: ozgooozo
.7.
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Zaprenai
JUDr. GOLIS
primátor mesta Tuľzovka

Zanét1omcu
Mgr. Rastislav Bakajsa

riad. školy
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UZNESENIE č.: 99 _6ll'0 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

N SCHVAĽUJE

Zmenu názvu subjekÍov v Zmluve o nájme nehnutelhosti uzavretej dňa 27.08.2020 medzi
Kultúrnym a spoločenským strediskom Turzovka, ktorému bola zrušená právna subjektivita
apráva a povinnosti plynúce z tejto zmluvy boli postúpené na mesto Turzovka, lČo: oo:t+33t'
so sídlom: Stred 178, O23 54 Turzovka na strane prenajímatel'a a Spojenou školou Turzovka, IČo:
52806570, so sídlom: Stred 305, 023 54 Turzovka na strane nájomcu, pľedmetom ktoľej je
prenájom priestorov v budove Kultúmeho a spoločenského strediska v Tuľzovke , na druhom
poschodí o ýmeľe 235,60 m2, aIo v dole uvedenom znení'.

- v čl. a Zmlavné stľany - zmena nínĺ,u subjektov:
Prenajímatel': Mesto Turzovka, tČo: oo:t+ 33i , so sídlom: stred 178, O23 s4Turzovka, Bankové
spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , IBAN: sK50 5600 0000 002 0461 7002 

' 
štatutárny oľgán:

JUDr. Ľubomíľ Golis, primátoľ mesta
Nájomca : Spojená škola Juraja Turza, _ ostatné náležitosti bezo zmieĺ

- v čl. II| l v odst. 2, poslednej vete _ sa vypúšt'a slovo orzálohové ,, - ostatné znenie odstavca
2 tohto článku ostáva bezo zmien.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: l0 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková,Ing. Jozefa Dlhopolčeková , JUDr' Radoslav

Hruška' Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová,
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI; 0
ZDP.ŽAL sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: O

ľ mesta
JUDľ. omír GOLIS

Podpísal dňaz 07.10.2022
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