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Dodatok č. 4/2022 
 

k Zmluve č. 5/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov 
uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Prenajímateľ:  názov školy:              Základná škola 
   sídlo:               Pugačevova 1381/7 Humenné 06601 
   zastúpený:  PaedDr. Pavlina Kurucová  
               IČO:   37874098 
   DIČ:   2021634934 
   Číslo účtu:   SK58 1100 0000 0026 2506 6519    
   Bankové spojenie:  Tatra Banka 
                              Prenajímateľ je správcom majetku, uvedeného v predmete zmluvy, ktorého           
                              vlastníkom je mesto Humenné. 

 
(ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:    Unity jazyková škola                 
  sídlo:   Sládkovičova 880/27, 067 83 Kamenica nad Cirochou 
  zastúpený:  Jarmila Orendáčová 
  IČO:   47418907 
  DIČ:   1079550736 
  Bankové spojenie:  VÚB 
  č. účtu   SK13 0200 0000 0028 4233 4356  
  kontakt:   
 (ďalej len nájomca) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene v zmluve Článok III. takto: 
 
 

III. 
Výška nájomného 

 
Nájomné za nebytové priestory sa upravuje o percento miery inflácie po oficiálnom 
zverejnení ŠÚ SR, v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné“ 
a o prevádzkové náklady o navýšenie cien za energie po oznámení dodávateľom. 
 
Miera inflácie za rok 2021 je 3,20 %. 
 
Úprava nájomného o infláciu:      ročné nájomné        946,31 €  
                                                                 miera inflácie  3,2 %        30,28 €   
                  ročné nájomné upravené      976,59 € 
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Úprava ročných prevádzkových nákladov:  

elektrina bez zvýšenia                        286,08 € 
   teplo zvýšenie 50 %      1 790,58 € 
   voda zvýšenie o 6,1 %           117,75 € 
   ročné prevádzkové náklady upravené spolu      2 194,41 € 
              
Výška úhrad:  ročné nájomné           976,59 € 
   ročné prevádzkové náklady       2 194,41 € 
   ročné úhrady spolu       3 171,00 € 

Mesačný predpis úhrad:            264,25 € 
 
1. Tento dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov nadobúda 
účinnosť dňom 01. 04. 2022.  
 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3/2021 k zmluve č. 5/2017 o nájme 
nebytových priestorov oboznámili, súhlasia s obsahom, na znak čoho ju podpísali. 
 
3. Ostatné body v zmluve ostávajú v platnosti. 
 
 
V Humennom, dňa 29. 03. 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
            ..................................       .................................... 

      Prenajímateľ                   Nájomca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Súhlas zriaďovateľa Mesta Humenné: 
 


