
Dodatok č. 1 k Dohode o využití voľných ubytovacích kapacít  

 

uzatvorený medzi: 

 

1.   Stredná odborná škola v Nitre 
                sídlo: Cabajská ul. 6, 949 12 Nitra 

                štatutárny orgán: Ing. Katarína Čurillová 

                IČO: 17 054 222 

                bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

                číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0030 5615 

 

           2.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

                 sídlo: Tr. A. Hlinku č. 1, 949 74 Nitra 

                 štatutárny orgán : prof. RNDr. Libor Vozár,  CSc., rektor 

                 IČO: 00 157 716 

                 bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

                 číslo účtu: 7000240831/8180 

Čl. I 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Dohody o využití voľných ubytovacích kapacít (ďalej len 

„dohodaˮ) č. ZML-2022/1-800:191006 zo dňa 25.8.2022  uzatvorenej medzi Strednou odbornou 

školou v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre nasledovne: 

 

1. Čl. II. ods. 2 a ods. 3  dohody sa nahrádza znením: 

  

„2. UKF Nitra  prispeje na  ubytovanie  študentov  finančnou  čiastkou vo výške 10,00 

EUR  mesačne na jedného  študenta  v rozsahu najviac 10 kalendárnych mesiacov.  

Zostatok  mesačného  poplatku uhrádza ubytovaný študent. 

 

3.  UKF v Nitre sa zaväzuje uhrádzať platby mesačne na základe faktúry vystavenej 

Strednou odbornou školou v Nitre, a to vo výške 10,00 EUR vynásobených  počtom 

ubytovaných študentov UKF Nitra v danom mesiaci.”. 
 

Čl. II 

 

1. Ostatné ustanovenia dohody zo dňa 25.8.2022 zostávajú nezmenené. 

 

Čl. III 
 

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

dodatok v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších 

predpisov nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

po dve vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že  si dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

     V Nitre dňa:                                                                             V Nitre dňa:  
 

 

 

 ....................................           .......................................... 

 Ing. Katarína Čurillová                       prof. Libor Vozár, CSc. 

 riaditeľka školy                rektor UKF 


