DODATOK č. 2 k NÁJOMNEJ ZMLUVE
na potravinový a nápojový automat zo dňa 30.08.2018
(ďalej v texte len „Nájomná zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, (ďalej v texte iba“ Dodatok č. 2“)
_____________________________________________________________________________________
uzatvorená medzi
Prenajímateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
Zastúpený:
Zriaďovateľ:

Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry
00893552
nie sme platcami DPH
+421 915 914 319
RNDr. Peter Slančo - riaditeľ
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

(ďalej v texte „Prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Sídlo:
Štat. orgán/zastúp.:
Obchodný zástupca:
Tel. č.:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Zapísaný v registri:

Delikomat Slovensko, spol. s r. o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
Jan Komárek, Jiří Kroutil – konatelia
Ing. Ľubomír Bolcár
+421 903 893 356
35766875
SK2020274531
spoločnosť s ručením obmedzeným
SK27 1100 0000 0026 2900 7508
Okresného súdu Bratislava k dátumu 12. 08. 2015, vložka číslo: 19096/B

(ďalej v texte „Nájomca“)
(v texte spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve medzi vyššie uvedenými zmluvnými
stranami v nasledovnom znení:
Článok I. Predmet zmluvy sa mení bod 1.2. nasledovne:
1.1.
Prenajímateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom priestorov chodby, ktoré sa nachádzajú na 1 nadzemnom
podlaží budovy školy Horný Smokovec 26. Zároveň v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vysokých
Tatrách /príloha Dodatku č. 2/ je oprávnený dať do podnájmu časť nehnuteľnosti mesta Vysoké Tatry na Popradskej
ceste č. 12.
1.2.
Za podmienok dohodnutých v tejto Nájomnej zmluve sa Prenajímateľ zaväzuje k prenajatiu plochy o
veľkosti 3 m2 Nájomcovi. Z uvedenej plochy sú 2m2 na 1. poschodí budovy školy Horný Smokovec 26 a 1 m2 na
prízemí budovy Popradská cesta 12.
Článok II.. Účel Nájmu sa mení bod 2.1. nasledovne:
2. 1 Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu za účelom umiestnenia, prevádzkovania potravinového
automatu LUCE X2 i8 – 1 ks a nápojového automatu LUCE DAMIAN Snack X 3in1 – 2 ks.
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Článok V. Nájomné a platobné podmienky sa mení bod 5.1. nasledovne:
5.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca bude platiť Prenajímateľovi Nájomné vo výške 100,- €/m2 bez
DPH (slovom: dvestopäťdesiat eur) za jeden kalendárny rok. Táto suma je splatná na základe daňového dokladu –
faktúry raz ročne a to na konci toho, ktorého kalendárneho roka.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 2 oboma zmluvnými
stranami.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s povahou originálu, pričom každá
zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 prečítali, jeho obsahu plne porozumeli, tento bol
spísaný na základe ich slobodnej a vážnej vôle a že Dodatok č. 2 neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne
výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V ..........................................., dňa: ....................

...........................................................
Nájomca
Jiří Kroutil, konateľ

V Hornom Smokovci, dňa

........................ ..............................
Prenajímateľ
RNDr. Peter Slančo, riaditeľ

.............................................................
Nájomca
Jan Komarek, konateľ
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