
Dodatok č. 02/2012
ku Zmluve o ubytovaní č.7/2011

Zmluvné strany

A. Obchodná akadémia
so sídlom
Mládežnícka 158/5
926 Ol Sereď

IČO: OO400 238
DIČ:2021002412
DPH: nieje platiteľom
Banka;' SLSP, a.s.
Číslo účtu: 5025322447/0900

Zastúpená: Ing. Ivetou Belányiovou
riaditeľkou školy

(ďalej len ubytovatel')

a

B.
Č. OP:

Zastúpená: Mgr. Máriou Sedlárovou
(ďalej len objednávateľ)

uzatvorili v súlade so zákonom Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
právnych predpisov tento dodatok:

Článok l
Predmet a účel zmluvy

(Ol) Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom - Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len
zriaďovateľ) dňa l. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má ubytovateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa v katastrálnom území Sereď, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 3124 ako dom súp. č. 158/5 na parcele č.
3243/5. Nehnuteľnosť je umiestnená na Mládežníckej ulici Č. 158/5, 926 Ol Sereď. V zmysle "Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je ubytovateľ (ako správca
majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený poskytnúť majetok, ktorý má v správe, tretej
osobe na prechodné ubytovanie.

(02) V súlade s vyššie uvedeným ubytovateľ prenecháva objednávateľovi na prechodné ubytovanie - izbu č. 29
na treťom poschodí školského internátu s príslušenstvom na treťom poschodí v päťpodlažnej budove,
špecifikovanej v odstavci (O 1) tohto článku, o celkovej rozlohe 20m2 a o celkovej rozlohe priestorov
príslušenstva 50 m2 (ďalej len predmet dodatku).

(03) Predmet zmluvy pozostáva z l štvorposteľovej izby na treťom poschodí, z kuchynky, spoločenskej
miestnosti a sociálnych miestností, je vykurovaný s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickým
rozvodom a má samostatný vchod z ulice.

(04) Ubytovateľ prenecháva predmet zmluvy objednávateľovi za účelom prechodného ubytovania (ďalej len
účel dodatku).

(05) Objednávateľ v rozsahu tohto dodatku preberá predmet zmluvy do užívania a zaväzuje sa ho užívať v
súlade s dohodnutým účelom. Pri užívaní poskytnutého priestoru nesmie objednávateľ akokoľvek
obmedziť činnosti vykonávané ubytovateľom, nesmie ohroziť zamestnancov ubytovateľa a študentov.

Mení sa článok 2 bod 1- Doba prechodného ubytovania

Článok 2
Doba prechodného ubytovania

(Ol) Zmluva o prechodnom ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú: od 1.1. 2013 do 30.06. 2013.



Články 3 až 7 zostávajú nezmenené.

Výpočtový list a Tabuľka nákladov ostávajú bez zmien a sú prílohou dodatku.

Za ubytovateľa:

V Seredi, dňa 20.11.2012
Predbežn)i fina~čnú kontrolu
vykonal 'V~.i ..dňa ~.,.11;)#f '-

Finančná operacia ,.••~ .•.•••••
v súlade s platnými predpismi

Predbežnú finančnú k0IJ!;olu
~kon.al <~ ...dňa .••,;(LIJJI!..J
Fm~ncna opera~la :.•.•..4 .
v sulade s platnými predpismi

Za objednávateľa:

Ing. Iveta Belányiová
riaditeľka školy


