
DOHODA O POSKYTNUTí ZĽAVY NA NÁJOMNOM

ZMLUVNÉ STRANYl.

IČO:
DIČ:
Banková spojenie:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
06601 Humenné
00893358
2021213931
Štátna pokladnica
SK5981800000007000517925
Ing. Anton Bača

1.1 Prenajímatel' :

Štatutárny orgán:

Nie je platcom DPH.

1.2 Nájomca: Ivana Nováková

Lesná 18

06601 Humenné

IČO: 37368907

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Slovenská sporitel'ňa, a. s. pobočka Humenné

SK72 0900 0000 0004 6337 4855

Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Humenné

Č.702-9278

Nie je platcom DPH.

II. PREDMET NÁJMU

2.1 Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov v Strednej odbornej
škole polytechnickej v Humennom na Štefánikovej ulici č. 1550/20, stavba s.
č. 1550, na parcele č. 4111/1 zapísanej na LV č. 8362, k. Ú. Humenné
o celkovej ploche 17 m2 nachádzajúcich sa na prízemí školskej časti
Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01
Humenné. Uvedený predmet nájmu slúži ako školský bufet.



III. DOBA SŤAŽENÉHO UŽíVANIA A VÝŠKA ZĽAVY

3.1 Doba sťaženého užívania - poskytnutia zl'avy je od 01.04.2020 do 30.06.2020.

3.2 Výška zl'avy predstavuje 50 % z fakturovanej sumy (106,26 €) za prenájom
nebytových priestorov za mesiace apríl, máj a jún 2020 , to je 53,13 €
slovom päťdestiattri eur, trinásť centov.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Nájomca sa zrieka plnenia z dotácie v prospech prenajímatel'a. O priznaní
zl'avy na nájomnom rozhodlo zastupitel'stvo PSKschválením Dodatku č. 6
k Zásadám hospodárenia.

4.2 Nájomca čestne vyhlasuje v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. § Bc ods.12,
podľa podmienky §Ba ods. 4 písm. b, f, a g zákona 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

4.3 Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nebolo možné
nájomcovi vykonávať činnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení a tým
počas obdobia nemožnosti užívať predmet nájmu.

4.4 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke prenajímatel'a.

V Humennom dňa J.f~.~.ť.i.()fJ. .

Ing. Anton Bača Ivana Nováková

riaditel' školy


