Dodatok Č. 1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru

č.

2/2016

uzavretá podla ust. §6 a nás/o Zák. č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov, medzi:

Zmluvné strany
Nájomca

BodvaTel s.r.o.

so sídlom:

Školská č. 5,045 OI

v zastúpení:

Valéria Vincová -

IČO:
DIČ:
IČDPH:

bank. spojenie:

36210269
2021601670
SK202160 1670
VÚB Košice a.s. č.ú. 1571583654/0200

registrácia:

Spoločnosť zapísaná

Moldava nad Bodvou

konateľka spoločnosti

v Obchodnom registri Okresného súdu

Košice L, odd:Sro., vložka č. 12853N

(ďalej len

ako "nájomca")

,..P",o,..dn",a",·j",o:!!m:!!c~a,- _ _~: WAMARC s.r.o.
so sidiom:

Severná 9, 045 OI Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Štefan Lokša - konateľ

IČO:

47592338

DIČ:
IČDPH:

2024000957
níe je platiteľ DPH

bank. spojeníe:
registrácia:

(ďalej

Obchodný register Okresného úradu Košice I..odd:Sro., vložka

len ako" podnájomca " )

uzatvárajú túto zmluvu o podnájme nebytových priestorov:

/ ďalej len" zmluva" /

Týmto dodatkom sa mení čl. III. takto:

Č.

34931N

Čl. ru.
Podnájomné, služby spojené s predmetom podnájmu
l.

Podnájomné za predmet podnájmu podl'a tejto zmluvy, sú dohodnuté zmluvnými
stranami v súlade so Zák. č. 18/1996 Z. z. v zneni nesk. predpisov o cenách vo výške 35
€ 1m2/rok vrátane DPH . Slovom tridsaťpäť eur, čo v prepočte predstavuje 210,00 € II
mesiac vrátane DPH.

Ostatné ustanovenia podnájomnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany preWasujú, že osoby podpisujúce dodatok Č. I zmluve sú k podpisu
dodatku Č. I k zmluve oprávnené, že sa s jeho obsahom oboznámili, že zneniu porozumeli, že
bol uzatvorený po vzájomnej dohode, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že nebol
uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súWasu ho
zmluvné strany podpisujú.
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