
Do d a t o k č.1
k Zmluve o nájme nebytových priestorov v Ďapalovciach,

uzavretej dňa 23.7.2001.

Prenajímater

Názov:
Adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
( ďalej len .Prenajirnatel" )

Obec Ďapalovce
Obecný úrad Č. 136,09405 Holčíkovce
Ing. Ján Cmár, starosta obce
332321
2020640941
VÚB, a.s.
20526632/0200

a

Nájomca

Fakturačná adresa:

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Ing. Mária Rokusová, senior manažér centra zdieľaných služieb,
splnomocnená na základe Podpisového poriadku spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
Ing. Margita Vyoralová, vedúca tímu outsourcingu správy nehnutel'ností,
splnomocnená na základe Podpisového poriadku spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2020273893
SK 2020273893
ČSOB a.s., Bratislava
2940223/7500
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava l, oddiel Sa, vložka Č. 2081 /B
Slovak Telekom, a.s.
Poštová 18
042 10 Košice

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:

( ďalej len "Nájomca" )

(ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
v Ďapalovciach, uzavretej dňa 23.7.2001 (ďalej Zmluva) z dôvodu predlženia doby nájmu nasledovne:

-v Čl. III Zmluvy znenie bodu 1 sa mení :
1, Zmluvné strany sa dohodli, že táto nájomná zmluva sa predlžuje na dobu určitú 5 rokov od 1.5.2011

do 30.4.2016.



Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatku č.1 sa nemenia a sú záväzné pre obe Zmluvné
strany.

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, tomu porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle a
súhlasu s jeho obsahom, tento dodatok vlastnoručne podpísali.

Tento dodatok sa podpisuje v troch slovenských origináloch a obidve Zmluvné strany potvrdzujú
svojím podpisom, že Prenajímatel' obdržal jeden originál a Nájomca dva originály v slovenskom
vyhotovení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom po zverejnení podla z.Č. 546/2010 Z.z.. Prenajímatel' sa

zaväzuje doručiť nájomcovi písomné oznámenie o dni zverejnenia.

v Ďapalovciach dňa V Bratislave dňa .t 7-1;·.f eJ 11

Prenajímater:
Obec Ďapalovce :

Nájomca:
Slovak Telekom, a.s. :

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

Ing. Mária Rokusová
senior manažér ezs

................ ~ .
Ing. Mar~~lvyoraIOVá
vedúca tímu OSN

OBEC u,
ĎAPAlOVCE

094 05

............... ~ ..
238


