
Dodatok č. 1  

k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE 

 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení a článku 29, bodu 4 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení, 

pričom kompetencia na uzatvorenie tejto zmluvy je daná podľa článku 21, bodu 1.1 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Názov: Považská galéria umenia v Žiline, ul. M.R. Štefánika 2, 010 01 Žilina 

zastúpená: Mgr. Mira Sikorová-Putišová, riaditeľka 

IČO: 361 451 90 

DIČ: 202 145 9627 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: IBAN: SK24 8180 0000 0070 0048 1889 

ďalej ako „ požičiavateľ “ 

 

a 

 

2. Názov:  Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny 

zastúpená: PhDr. Gabriela Podolanová 

IČO: 51844508 

DIČ:  

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  SK84 0900 0000 0051 4825 9038                                                                          

Zakladateľ:  Žilinský samosprávny kraj  

ďalej ako „ vypožičiavateľ “  alebo „nadácia“  

 

Pôvodný body I .predmet  výpožičky a bod II. Doba výpožičky ostávajú  bez zmeny.  Mení sa 

bod III. nasledovne:  

-  odst. 1  Účel výpožičky ostáva prvá veta nezmenená. Menia sa Služby s užívaním 

priestorov . 

I. 

Bod. 1: 

. Požičiavateľ bude pre vypožičiavateľa zabezpečovať tieto služby:  

- dodávku elektrického prúdu, 

- dodávku tepla aj s obsluhou kotolne, 

- dodávku vody, stočného a odvodu zrážkových vôd,  

- revízie kotolne,  

- platenie dane z nehnuteľnosti za zapožičaný priestor podľa tejto zmluvy. 

 

Bod 2:  

2. Vypožičiavateľ na základe žiadosti o navýšenie platieb bude za poskytnuté služby podľa 

bodu 1 tohto článku požičiavateľovi poukazovať mesačne zálohové platby spolu vo výške 

230,00,- € , najneskôr do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným 

prevodom na účet prenajímateľa IBAN: SK24 8180 0000 0070 0048 1889, variabilný symbol 

MMRRRR- číslo mesiaca a rok, konštantný symbol 0308. 

 

Rozpis zálohovej platby podľa jednotlivých poskytovaných služieb je nasledovný: 

a) elektrická energia – 70,00 € 

b) dodávka plynu a kúrenie – 100,00 € 

c) vodné, stočné, zrážkové vody – 60,00 € 



d) celkové zúčtovanie zálohových platieb za poskytnuté služby spojené s predmetom 

výpožičky požičiavateľ vykoná: 

-dodávka tepla alikvotnou čiastkou z celkovej faktúry podľa prenajatých m2 

-elektrická energia podľa spotreby na samostatnom elektromere 

-vodné a stočné vo výške 8% z celkovej ročnej fakturácie  

 

 

Bod. 3:  

Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi mesačne zálohovými finančnými 

platbami a skutočnými nákladmi, ktoré vznikli užívaním priestorov v priebehu zúčtovacieho 

( kalendárneho ) roku, si vzájomne vyúčtujú na základe predložených dokladov do konca 

mája nasledujúceho kalendárneho roka. 

Vývoz komunálneho odpadu sa bude účtovať ročne na základe rozhodnutia Mesto Žilina. 

 

Ostané body ostávajú nezmenené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa:  

 

 

 

 

 

 

požičiavateľ:        vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

Považská galéria umenia v Žiline                             Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 

Mgr. Mira Sikorova                                            PhDr. Gabriela Podolanová 


