Dodatok č. 1
k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.09.2016

I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
Registrácia:

Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
samostatný územný samosprávny a správny celok s právnou subjektivitou
00 310 182
Nar. vl. SR č. 258/1996 Z.z. ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských
obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Zastúpenie:
Správa majetku mesta
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: príspevková organizácia s právnou subjektivitou
IČO: 42 273 668
Zastúpená: Bc. Milanom Filom, riaditeľom
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 4015033807/7500
(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
Zastúpená:

LKW Komponenten s.r.o.
Partizánska 916, 957 01 Bánovce nad Bebravou
spoločnosť s ručením obmedzeným
36348783
Helena Hrúzová, finančný konateľ
Thomas Hayer, technický konateľ
(ďalej len nájomca)
II.
Na základe dohody zmluvných strán sa zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená dňa 23.09.2016 medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej len zmluva), v súlade
s článkom VI., ods. 2. tejto zmluvy mení a dopĺňa tak, že v čl. III., ods. 3.:
a) sa vypúšťajú slová „420,00 €“ a nahrádzajú sa slovami „390,00 €“,
b) sa vypúšťajú slová „so splatnosťou 7 dní od vystavenia faktúry“ a nahrádzajú sa slovami
„so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry“.
III.
V ostatných častiach zostáva zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom a nájomcom
nezmenená.

1.
2.
3.

IV.
Záverečné ustanovenie
Pre vzťahy neupravené v tomto dodatku zmluvy platia ostatné ustanovenia zákona
č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na
znak súhlasu ho podpisujú.
Dodatok zmluvy bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo

4.

zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach
Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
V Bánovciach nad Bebravou dňa 21.12.2016

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

...............................
Bc. Milan Filo
riaditeľ

............................................................................
Helena Hrúzová,
Thomas Hayer
finančný konateľ
technický konateľ

