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Dodatok Č. 2
k zmluve o nájme nebytových priestorov, uzavretej podľa ust. § 3 násl. Zákl. č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení medzi:

Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

BodvaTei s.r.O.

So sídlom

Školská č. 5, 045 01

IČO

36210269

DiČ

2021601670

IČ DPH

SK202160170

Zastúpený

Valéria Vincová - konatel'ka

Moldava nad Bodvou

Bank.spoj

: VÚB a.S. pob. Moldava nad Bodvou, Č. ú: SK06 0200 0000 0015 ,~

Registrácia

: spol. zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1., Odd:Sro., vložka

č.

_
12853/V

Nájomca

Fischer games s.r.o.

So sídlom

Lazaretská 31, 811 09

IČO

46561471

DiČ

2023465334

IČ DPH

SK2023465334

Zastúpený

Jozef Halás ,

Registrácia

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

Týmto dodatkom

Č.

Bratislava

konateľ

2

sa mení článok 1ÚVODNÉ USTANOVENIA bod 1.5 takto:
1.5
Nájomca prehlasuje, že má záujem o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta
Moldava nad Bodvou na účely zriadenia a prevádzkovania klubu a baru s
pravidelnou prevádzkovo u dobou od pondelka do nedele v čase od 00.00 h - do 24.00h,
vobchodných priestoroch ako aj umiestnenia výherných prístrojov a technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných
zariadení a video hier podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Výherné prístroje"). ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť SYNOT TIP,
S.r.o. so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad-Matejovce, Slovenská republika, IČO:

•

36472565 (ďalej len "SYN OT TIP") v obchodných priestoroch, je plne spôsobilý prevziať na seba
práva a povinnosti nájomcu, vrátane platenia nájomného a platieb za služby poskytované

sa mení článok 2 PREDMET A ÚČEl NÁJMU bod 2.4 takto:
2.4

Prenajímateľ

článku

prenecháva nezariadené nebytové priestory uvedené v tomto

nájomcovi, aby si ich zariadil a používal ich po dobu trvania nájmu na
a prevádzkovania klubu a baru (s výnimkou

činností,

účely

pri ktorých by mohlo

zmluvy

zriadenia
dôjsť

k ohrozeniu

života, zdravia, majetku alebo životného prostredia) s pravidelnou prevádzkovo u dobou od
pondelka do nedele v

čase

od 00.00 h - do 24.00h.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok

Č.

2 uzatvárajú slobodne, vážne

určito

a zrozumitel'ne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná
vol'nosť v čase

jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku Č. 2 rozumejú a na znak

súhlasu s ním a vôle byť ním viazaní ho podpisujú.

Dodatok Č. 2 je platný od 1. 9.2017 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.
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V Moldave nad Bodvou,

Za prenajímatel'a:
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Valéria Vincová- konatel'ka
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