Dodatok č. 4/2020
k Dohode o užívaní priestorov
(ďalej len ,,dodatok“)

Zmluvné strany
A. Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE) IČO: 17055385
Sibírska 1
DIČ: 2021134071
917 01 Trnava
Bank. spoj.: Štátna pokladnica
v zastúpení
Číslo účtu: 7000496204/8180
RNDr. Ing. Iveta Bakičová – riaditeľka školy IBAN: SK64 8180 0000 0070 0049 6204
(ďalej len SOŠE)
a
B. Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10
DIČ: 2021628367
917 01 TRNAVA
Bank. Spoj.: Štátna pokladnica
v zastúpení
IBAN: SK1881800000007000501106
Mgr. Jozef Viskupič - predseda Trnavského samosprávneho kraja
(ďalej len „TTSK“)
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)
Dňa 30.07.2019 uzatvorili Zmluvné strany Dohodu o užívaní priestorov (ďalej len „dohoda“).
Zmluvné strany sa v zmysle čl. 7 ods. 4 dohody dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4/2020
s účinnosťou od 1. 7. 2020 nasledovne:
I.
Pôvodné znenie čl. 2 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim znením:
(01) Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc od nadobudnutia účinnosti do 30.06.2021.

II.
Pôvodné znenie čl. 3 ods. 1 sa nahrádza nasledujúcim znením:
(01) Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom užívaní predmetu užívania, pričom TTSK uhradí
iba náklady spojené s prevádzkou predmetu užívania, ktoré sú vo výške 437,98 € bez DPH
(slovom štyristotridsaťsedem Eur deväťdesiatosem centov) za mesiac.
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III.
Príloha a) Dohody „Kalkulačný list výpočtu nákladov na predmet užívania“ sa vypúšťa a plne sa
nahrádza Prílohou a) Kalkulačný list výpočtu nákladov, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 4/2020.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

Všetky ostatné ustanovenia dohody nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Dodatok č. 4/2020 k dohode nadobúda platnosť po podpise obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňa 01.07.2020 za predpokladu jeho predchádzajúceho zverejnenia v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Dodatok č. 4/2020 k dohode je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch , z ktorých jeden obdrží
SOŠE a dva TTSK.

Príloha a): Kalkulačný list výpočtu nákladov

30.6.2020
V Trnave, dňa ....................................

30.6.2020
V Trnave, dňa ....................................

za Strednú odbornú školu
elektrotechnickú Trnava:

za Trnavský samosprávny kraj:

v. r.
...................................................
RNDr. Ing. Iveta Bakičová
riaditeľka školy

v. r.
....................................................................
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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Príloha a)

Kalkulačný list výpočtu nákladov
(ceny bez DPH)

60,40 € / mesiac

Spotreba elektrickej energie:

111,33 € / mesiac

Spotreba tepla:
Spotreba vodné+stočné, ohrev TÚV:

54,16 € / mesiac

Spotreba dažďovej vody:

1,47 € / mesiac

Odpisy:

53,87 € / mesiac

Komunálny odpad:

14,88 € / mesiac

Správna réžia:

141,87 € / mesiac

Spolu:

437,98 € /mesiac
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