Dodatok

Č.

1 k Zmluve o podnájme nebytového priestoru

č.

212017

( opakovaný podnájom)
uzavrelá podľa usl. §6 a nás/. Zák. Č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme
nebylových prieslorov v znení neskorších zmien a doplnkov, medzi:

Zmluvné strany
Nájomca

BodvaTej s.r.o.

so sídlom:

Školská Č. 5, 045 OI

v zastúpení:

Valéria Vincová - konatel'ka

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

bank. spojenie:

36210269
2021601670
SK202160 1670
VÚB Košice a.S. č.ú ..

registrácia:

Spoločnosť zapísaná

Moldava nad Bodvou
spoločnosti

v Obchodnom registri Okresného súdu

Košice 1., odd:Sro., vložka

Č.

12853N

( ďalej len ako "nájomca")
Podnájomca

Hillton s.r.O.

so sídlom:

Hvíezdoslavova 3 I ,045 Ol Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Noémi Dudášová - konatel'

IČO:

31656170

DIČ:
IČDPH:

2021236041
8K2021236041

bank. spojenie:
registrácia:

Obchodný register Okresného úradu Košice 1..0dd:Sro., vložka
(ďalej

I.

len ako" podnájomca " )

Týmto dodatkom sa mení:
označenie podnájomeu takto:

Podnájomca

Hillton S.r.O.

so sídlom:

Severná 17 , 045 OI Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Veroníka Žigová - konatel'

IČO:

31656170

l

č.1746

N

DiČ:
IČDPH:

2021236041
SK2021236041

bank. spojenie:
registrácia:
2.

3.

Obchodný register Okresného úradu Košice 1..0dd:Sro., vložka

č.1746

N

článok III. Bod 3. ktorý znie:
Zmluvné strany sa dohodli, že podnájomca si zabezpečuje na vlastné náklady tieto služby
a energie:
dodávka elektrickej energie
odvoz komunálneho odpadu
pravidelná, povinná deratizácia
dodávka telefónnych a elektronických služieb
upratovanie NP a odhŕňanie snehu
článok III. Bod 4 , ktorý sa dopíňa o písmeno b,
b) vykurovanie priestorov, platbu uhrádza podnájomca nájomcovi podl'a dohody vo výške
paušálu 1139,50 € ročne vrátane DPH . Vykurovanie je fakturované mesačne spoločne
s nájmom . Vzhl'adom k tomu, že služba je poskytnutá v zimnom období a to od 1.10.2019
podnájomea uhradí nájomcovi platby za mesiac október - december 2019 vo výške 3 x J 51 ,93
€, vrátane DPH. Od januára 2020 uhrádza podnájomea dohodnutú platbu začínajúc mesiacom
január 2020 vo výške 1/12 tj. 94,96 € za mesiac vrátane DPH.

Ostatné ustanovenia podnájomnej zmluvy ostávajú nezmenené.
Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce dodatok Č. I zmluve sú k podpisu
dodatku Č. 1 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.

V Moldave n/Bodvou, dňa 30.10.2019
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