o
Dodatok Č. 1
k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.1.2012
(uzavretá v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a
ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Čl. I
Zmluvné strany
Prenajímatel'
Obec Ratnovce
Ratnovce Č. 152
922 31 Sokolovce
Martin Adamča, starosta obce
011002
2020535407
VÚB banka Piešťany.
14529212/0200
SK58 0200 0000 0000 1452 9212
SUBABXSK

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN
SWIFT
( ďalej len .prenajírnateľ'

)

a
Nájomca
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Adresa na zasielanie faktúr:

SlovakTelekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Marián Ret, poverený výkonom funkcie senior manažér nákupu a
Logistiky, na základe Podpisového poriadku spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a
Ing. Margita Vyoralová, manažér riadenia nehnutel'ností
splnomocnená na základe Podpisového poriadku spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2020273893
SK 2020273893
VÚB, a.s. Bratislava
1634862854/0200
SK12 02000000001634862854
SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 2081 /B
Deutsche Telekom Shared Services s. r. o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

( ďalej len "nájomca" )
(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")
Dňa Zt.~1.ľ.~~?~:ntrolu

vykonalhla~~~tí"OlÓr obce
Peápis

"''''''1':::::::::0::::::::::::::::

Čl.II
Predmet dodatku
1.

2.

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.1.2012 Zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom sú
nebytové priestory, nachádzajúce sa vobjekte obecného úradu, ktorý je vo vlastníctve Obce
Ratnovce, umiestnenom
na pozemku
KNC, parc. Č. 255/3,
k.ú. Ratnovce, obec
Ratnovce, zapísanom na LV Č. 900 so súpisným číslom 152 (ďalej len "Zmluva").
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi lia dočasné užívanie nebytové priestory m. č. 1a 2 za účelom
jeho využitia ako prevádzka telefónnej ústredne v celkovej výmere 21,99 m2.

Zmluvné strany sa dohodli na predlžení doby nájmu a z toho vyplývajúcej zmeny článku V. "Účel a doba
užívania" bod 2 nasledovne:
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zastávanie v platnosti bez zmien.
2. Prenajímatel' sa zaväzuje tento dodatok zverejniť v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka
novelizovaného z.č. 546/2010 Z.z. Zmluva bude zverejnená na webovej stránke Prenajímatel'a.
3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží prenajímatel' a dva nájomca.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom zverejnenia a účinnosť dňom 1.1.2015.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená a že tento dodatok je ich
slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitá, zrozumitel'ná a vykonaná vpredpísanej
právnej forme bez akejkol'vek tiesne ktorejkolvek zo Zmluvných strán za vzájomne dohodnutých
zmluvných podmienok.
6. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle a súhlasu
s jej obsahom, túto vlastnoručne podpísali.
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V Ratnovciach, dňa: ....

V Bratislave, dňa: 12.11.2014

Prenajímateľ:
Obec Ratnovce

Nájomca:
Slovak Telekom, a.s. :

Jj!!l
....................

~[

.

Ing. Marián Ret
poverený výkonom funkcie senior
manažér nákupu a logistiky

.................. ~

.

Ing. Margi4!vYOralOVá
manažér riadenia nehnutel'ností

