Dodatok č. 1
k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2020
Požičiavateľ:
V zastúpení:

Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
918 09 Trnava
PhDr. Martina Bocánová, PhD., riaditeľka

a
Vypožičiavateľ: Trnavské osvetové stredisko
M. Schneidera Trnavského 5
917 01 Trnava
V zastúpení:
Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka
Čl. 1
Predmet a účel výpožičky:
01. Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – TTSK dňa 01. 04. 2002 ako
vlastníkom majetku, má požičiavateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v KÚ Trnava,
zapísanú v LV č. 3378 ako dom sp. č. 399 na parcele č. 531. Nehnuteľnosť je umiestnená na
ul. M. S. Trnavského č. 5 v Trnave, v pamiatkovo chránenom objekte. V zmysle “Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK“ je požičiavateľ, ako správca majetku
zriaďovateľa, oprávnený prenechať do výpožičky majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.
02. V súlade s vyššie uvedeným požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky
nebytové priestory s celkovou rozlohou 236,48 m2 /pracovňa prvá vpravo pod bránou 29,8 m2,
výstavný priestor prvý vľavo pod bránou 36,98 m2, kódovňa 11,8 m2, toaleta 3,3 m2,
riaditeľňa 18 m2, sekretariát 10,4 m2, pracovňa vo dvore 27,4 m2, chodba vo dvore 8,4 m2,
toaleta pánska 8,1 m2, toaleta dámska 6,1 m2, pracovňa ekonómky vo dvore 40,8 m2,
kuchynka 5,4 m2, archív v podkroví 30 m2/ a podbránie a záhrada s celkovou rozlohou 211,34
m2 /podbránie 35,34 m2, záhrada 176 m2/
03. Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky vypožičiavateľovi
prevádzkovania Trnavského osvetového strediska /ďalej len účel výpožičky/.

za

účelom

Čl. 3
Cena výpožičky sa mení:
Dodatkom č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2020 sa zmluvné strany
vzájomne dohodli na bezplatnej výpožičke nebytových priestorov, pričom vypožičiavateľ
bude požičiavateľovi uhrádzať iba náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky:
a) vodné, stočné
24,01 €/mesiac
b) zrážkové vody
13,38 €/mesiac
c) plyn
290,33 €/mesiac
d) elektrina
70,00 €/mesiac
e) ochrana objektu a EZS
64,54 €/mesiac
Spolu
462,26 €/mesiac
Dodatkom č. 1 sa mení adresa vypožičiavateľa: M. Schneidera Trnavského 5, 917 01
Trnava

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť 1. 10. 2021 a podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo
zmluvných strán a jeden rovnopis dostane Trnavský samosprávny kraj.
V Trnave, dňa:

V Trnave, dňa:

PhDr. Martina Bocánová, PhD.
riaditeľka ZsM

Mgr. Anna Pekárová
riaditeľka TOS

