
Dodatok č.1 k 
Nájomnej zmluve č. 8/2021 

 
Prenajímateľ:   Mesto Žilina  

v mene koná: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina 
číslo účtu: 0330353001/5600 
IČO: 00 321 796 
 

 Konajúci prostredníctvom správcu: 
 
    Základná škola s materskou školou  

v mene koná: Mgr. Alena Tisoňová, riaditeľka 
sídlo: Gaštanová 56, 010 07 Žilina 
IČO: 37 810 898 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 
IBAN pre nájomné: SK88 5600 0000 0003 0399 0005  
IBAN pre prevádzkové náklady: SK89 5600 0000 0003 0399 

6001 
(ďalej len ako „prenajímateľ“) 

 
a 

 
Nájomca:   Mestská knižnica Žilina 

v mene koná: Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľ  

sídlo: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina 
IČO: 53 947 002 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 
IBAN: SK44 5600 0000 0075 7882 9001 

    (ďalej len ako „nájomca“) 
 
 

 
                                                                Preambula 
 
1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 27.09.2021 Nájomnú zmluvu č. 8/2021.  
2. Tento dodatok k zmluve sa uzatvára z dôvodu, že nájomca sa zapája do výzvy IROP-PO7-
SC77-2021-75 a Riadiaci orgán špecifikoval chýbajúce náležitosti platnej Nájomnej zmluvy 

č.8/2021. Na základe toho bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v zmysle uznesenia 
č. 267/2021 schválené uzatvorenie Dodatku č.1 k zmluve. 

 

 
Článok 1 

Predmet Dodatku č. 1 

 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 7, bod (1) zmluvy dohodli, že zmluva sa dopĺňa 
o nový bod (6) v Článku 4: 
 
 Článok 4, bod (6) znie:  
 

 Prenajímateľ svojím podpisom na tomto Dodatku č. 1 súhlasí s realizáciou projektu Nákup 
vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb, 
financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu, výzva IROP – PO7- SC77-
2021-75. 

 
 
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 7, bod (1) zmluvy dohodli, že zmluva sa dopĺňa 

o nový bod (6) v Článku 6:  
 
 Článok 6, bod (6) znie: 



 

 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu nie je možné vypovedať ani iným spôsobom 
ukončiť do 31.12.2028. Od 1.1.2029 je táto zmluva  obojstranne písomne vypovedateľná bez 
uvedenia dôvodu podľa zák. č. 116/1990 Zb. a v prípade porušenia ustanovení v tejto zmluve. 
Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 
 

 

Článok 2 
Záverečné ustanovenie 

 
 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
2. Tento Dodatok č 1 sa vyhotovuje v 3 obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých po 
jednom preberá prenajímateľ a nájomca a jedno vyhotovenie je pre zriaďovateľa. 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 
nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, nemajú proti 
forme a obsahu žiadne výhrady a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 
V Žiline, dňa 20.01.2022 
 

 

 

Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________   _____________________                                                                                                                                                                                                                                                           

 Mgr. Alena Tisoňová                              Mgr. Beáta Tamašiová                                      

 riaditeľka                                                      riaditeľka   

        

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


