Dodatok

Č. 1

k zmluve o nájme nebytových priestorov, uzavretej podľa ust. § 3 násl. Zákl. č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom zneni medzi:

Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

BodvaTei s.r.o.

So sídlom

Školská č. S, 045 01

IČO

36210269

DiČ

2021601670

IČ DPH

5K202160170

Zastúpený

Valéria Vincová - konateľka

Moldava nad Bodvou

Bank.spoj

: VÚB a.s. pob. Moldava nad Bodvou, Č. ú: SK06 0200 0000 001571583654

Registrácia

: spol. zapísaná v OR Okresného súdu Košice L, Odd:Sro., vložka Č. 12853/V

Nájomca

Fischer games s.r.O.

So sídlom

Lazaterská 31, 811 09

IČO

46561471

DiČ

2023465334

IČ DPH

SK2023465334

Zastúpený

Jozef Halás,

Registrácia

spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava L, odd: Sro, vložka Č. 79617/B

Týmto dodatkom

Č.

Bratislava

konateľ

1

sa mení článok 2 Predmet a účel nájmu bod 2.1 takto:
Z.l

Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom

podlaží nehnutel'nosti - objektu so samostatným vstupom a zadným vchodom:
Administratívnej budovy s.č. 346, postavenej na par. c. Č. 833/4, za st. plochy a nádvoria,
zapísanej na LV Č. 1533, k.ú. Moldava nad Bodvou o celkovej výmere 148 m2 podlahovej
plochy.

sa mení článok 4 Nájomné, výška, splatnosťa spôsob platby
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že základné mesačné nájomné za nebytové priestory uvedené
v článku 2 tento zmluvy je:
Vo výške 50,- € bez DPH/m2/rok
Slovom: päťdesiat euro, čo v prepočte predstavuje 616,67 € bez DPH/ 1 mesiac.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok

Č.

1 uzatvárajú slobodne, vážne

určito

a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná
voľnosť

v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku Č. 1 rozumejú a na znak

súhlasu s ním a vôle

Dodatok

Č.

byť

ním viazaní ho podpisujú.

1 je platný od 1.10.2015 a účinnosť nadobúda nasledujúcim

dňom

po jeho

zverejnení na webovom sídle prenajímatel'a. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme
nebytového priestoru uzatvorenej 28.10.2014 ostávajú nezmenené.

'0 .
V Moldave nad Bodvou,

Za

prenajimateľa:

dňa

28.9.2015

.r.o.
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