Dodatok č. 1
k Dohode o užívaní priestorov
(ďalej len „dodatok“)
Zmluvné strany
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova č. 2797/6
918 54 Trnava

IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bank. spoj.:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

00893412
2021133851
SK2021133851
ŠTÁTNA POKLADNICA

7000497565/8180
SK8081800000007000497565
SUBASKBX

v zastúpení
PaedDr. Darina Šulková, riaditeľka školy
(ďalej len „SOŠ obch. a sl. Trnava“)

a
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 TRNAVA

IČO:
DIČ:

37836901
2021628367

Bank.spoj.: ŠTÁTNA POKLADNICA
IBAN: SK1881800000007000501106
v zastúpení
Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
(ďalej len „TTSK“)

I.
Dňa 19.09.2018 uzatvorila SOŠ obch. a sl. Trnava, so sídlom Lomonosovova č. 2797/6, 918 54
Trnava, ako správca zvereného majetku, s TTSK Dohodu o užívaní priestorov.

II.
Na základe článku 7 bod 3 dohody uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok, na základe ktorého
sa Dohoda mení a dopĺňa nasledovne:
1. Znenie článku 2 bod 1 znie nasledovne: „Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od
nadobudnutia účinnosti do 31.12.2018.“
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2. Znenie článku 3 bod 1 znie nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom
užívaní predmetu užívania, pričom TTSK uhradí iba náklady spojené s užívaním
predmetu vo výške 39,75 € vrátane DPH (slovom tridsaťdeväť Eur sedemdesiatpäť
Centov) mesačne.“
3. Znenie článku 4 bod 1 znie nasledovne: „TTSK sa zaväzuje uhradiť SOŠ obch. a sl.
Trnava náklady spojené s užívaním na základe predloženej faktúry. Faktúru vystaví SOŠ
obch. a sl. Trnava za obdobie od nadobudnutia účinnosti dohody do 30.09.2018 vo
výške 137,80 € vrátane DPH a za obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018 vo výške 119,25
€ vrátane DPH. Cenu za užívanie uhradí TTSK SOŠ obch. a sl. Trnava bezhotovostne
na účet.
III.
1. Ostatné ustanovenia Dohody, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom SOŠ obch. a sl. Trnava obdrží
jedno vyhotovenie a TTSK dve vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich
vôľou a na znak súhlasu ho podpísali.
V Trnave, dňa 10.10.2018
za Strednú odbornú školu
obchodu a služieb Trnava:

za Trnavský samosprávny kraj:

v. r.
...................................................
PaedDr. Darina Šulková
riaditeľka školy

v. r.
..............................................................
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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