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7.DODATOKÍ.l Podaclo Éialo: e^o ^i^:
IJ- 7fi/^k zmluve č. 6/2014
{.

FmoTTýmsty: Fyb^JÍQ: //7ŕ; mŕ. \wJ
/

ť ŕ

-i""
o nájme nebytového priesto^H-

uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990
Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

číslo nájomcu: ZM 58/2014-SS

y

CI. I Zmluvné strany

1. Obec: ObecPoproc
v

Sídlo: Skolská2,04424Poproč
v

Zastúpený: Ľig. Stefanom Jaklovským, starostom obce
v

ICO: 00 324 639
v

DIC: 20 20 746 189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

ďalej lenp re naj ím ate ľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 KoŠice
Zastúpený: Philippe Corbel - predseda

^_

Éric Biguet - člen
Ing. Juraj Serva - člen

Osoba oprávnená jednať
v

vo veciach zmluvných : Ing. Erik Ontko - riaditeľ závodu SP
v

ICO: 31 651 402
y

IC DPH: SK20204921H
/

Bankovéspojenie: VUB, a.s.
v

Císlo úítu: 1107512/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 01 10 7512
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapísanývregistri: Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka Č.240A^

ďalej len n áj om ca
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Cl. II Predmet Dodatku c. 1

v

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IX. Trvanie zmluvy
bod l sa mení nasledovne:

"Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.11.2014 do 31.12.2015"

Bod 7 sa mení nasledovne :

"V prfpade výpovede, odstúpenia od zmluvy, skoncenia nájmu dohodou v termíne
skoršom ako je ukoncenie doby nájmu podľa tohto dodatku, uplynutím doby
nájmu bez jej ďalšieho predlženia, zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať vzájomné
finanôné záväzky v alikvotnej vyške do dňa ukončenia nájmu a odovzdania priestorov,
ako aj kľúČov od týchto priestorov, vybavenie a zariadenie priestorov (s prihliadnutím
na bežné opotrebenie zariadenie).

v

Cl. III Závereŕné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového pňestoru ô. prenajímateľa 6/2014,
č. nájomcu ZM 58/2014-SS zo dňa 18.11.2014 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch,
po dve pre každú zo zmluvných strán.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme nebytového priestoru ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami aúčinnosť

nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prcčítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ju

podpísali.
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