
Dodatok č. 1 
k Dohode o úhrade energií spojených s nájmom nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy č. 

3/2010 uzatvorenej medzi: 

 

 

Prenajímateľ: „MÔJ  DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
Sídlo                         P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

V zastúpení                Ing. Viera Bútorová, riaditeľka        

IČO                            42 118 727 

DIČ                         2022567723 

Bankové spojenie       Poštová banka, a. s. 

Číslo účtu - IBAN      SK80 6500 0000 0000 2027 8704 

 

 

Nájomca:   Základná škola s materskou školou, Prašice 
Sídlo   Ul. 1. mája 144, 956 22 Prašice 

V zastúpení   Mgr. Miloš Mik, riaditeľ 

IČO   37860712 

DIČ:                            2021603969 

Bankové spojenie  Prima banka, a. s.  

IBAN   SK63 5600 0000 0008 4834 0002 

 

1. Predmetom tejto dohody k dodatku č. 1 je zmena podmienok a výšky úhrady elektrickej energie 

a vody podľa Dohody, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy č. 3/2010 zo dňa 30. 06. 2010.  

 

2. Zmena je uzatvorená na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „školský zákon“), v ktorom: 

    a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;  

    b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

 

3. Zriaďovateľ prenajímateľa, na základe uznesenia vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, o rozšírení 

núdzového stavu, odporúčania MPSVaR SR a prijatých opatrení zo strany zriaďovateľa, ktorým 

je Nitriansky samosprávny kraj, nariadil zariadeniam sociálnych služieb v pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja vytvorenie izolačných miestností pre  prípad karantény. 

Z tohto dôvodu, miestnosti, ktoré sú v prenájme nájomcu, na základe Nájomnej zmluvy č. 

3/2010, bude v súlade s Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2010 v nevyhnutnom čase 

prenajímateľ využívať ako izolačné miestnosti, v súlade s nariadením zriaďovateľa. 

 

4. V súlade s bodom 2. a bodom 3. tohto článku sa prenajímateľ a nájomca dohodli, že: 

prenajímateľ a nájomca sa budú podieľať na spotrebe elektrickej energie nasledovne: „Môj 

domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany vo výške 100 % a Základná škola s materskou 

školou, Ul. 1.mája 144, Prašice vo výške 0 % z fakturácie MAGNA ENERGIA a. s.  až do doby 

odvolania núdzového stavu uvedeného v ods. 2 tejto dohody k dodatku č.1. 

 

5. Náklady na spotrebu vody a stočného budú prenajímateľ a nájomca uhrádzať nasledovne: 

    „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany vo výške 100 % a Základná škola 



    s materskou školou, Ul. 1.mája 144, Prašice vo výške 0 % z fakturácie ZsVS a. s. , odštepný závod  

    Topoľčany až do doby odvolania núdzového stavu uvedeného v ods. 2 tejto dohody k dodatku č 1. 

 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

    01. 04. 2020. 

 

7. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2010  

    zo dňa 30.06.2010. 

 

8. Tento dodatok je pre zmluvné strany záväzný odo dňa 01.04.2020 do odvolania vyhlásenia  

    núdzového stavu uvedeného v Čl. II. ods. 2 tohto dodatku. 

 

9. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno  

    vyhotovenie tohto dodatku. 

 

10. Táto dohoda tvorí prílohu Dodatku č. 1 nájomnej zmluvy č. 3/2010. 

 

 

 

 

V   Topoľčanoch, dňa  31. 03. 2020   V Prašiciach, dňa 31. 03. 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________                       ______________________________ 

                  prenajímateľ                        nájomca  

   Ing. Viera  Bútorová, riaditeľka                                  Mgr. Miloš Mik, riaditeľ     

                                                                                          

 


