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DODATOK

c. 1

k Zmluve o nájme zo dna 25.1.2017
uzavretej podla
§ 663 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb.Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisova
zákona c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(dalej len ako "dodatok")

1.1

Prenajímatel:

obec NižnýKrucov
sídlo: NižnýKrucovc. 48, 093 01 Vranov nad Toplou
ICO:OO332 615
ICDPH:20206302 60
zastúpená: Mgr. VladimíraHermanovská, štatutár, starostka obce
bankové spojenie: IBAN:SK87 5600 0000 0042 5125 7001,Prima banka

Slovensko
(dalej len "Prenaiímatel')

1.2

Nájomca:

UPC BROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.

sídlo: Ševcenkova 36, 85101 Bratislava
ICO: 35 971 967
ICDPH:
SK2022117405
zápis: OROkresného súdu Bratislava l, odd. Sro, vl. c. 38877/B
zastúpená:
JUDr.Martin Miller,PhD. konatel
bankové spojenie: 2629003056/1100, Tatra banka
(dalej len "Náiomca")
(spolu dalej I~n "Zmluvné stranv").

Vzhl'adom na to, že
(1) zmluvné strany uzatvorili dna 25.1.2017 Zmluvu o nájme (dalej len "nájomná zmluva" alebo
"zmluva") a
(2) prenajímatel a nájomca si želajú upravit svoje práva a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy

strany sa dohodli nasledovne.
l. Predmet dodatku

1. Kclánkul. bod 1.3 ZmluvyPredmet nájmu sa dopína písm.b) v takomto znení:
b) Vedenie verejného rozhlasu nachádzajúce sa vo vlastníctve Prenajímatela umiestnené v
katastrálnom území obce špecifikované v Prílohe C.3 zmluvy.

2. Kclánku VIIIZáverecné ustanovenia sa dopína bod 8.8 v takomto znení:
Zmluva sa dopína o Prílohu c. 3, v ktorej bude špecifikovaný Prehlad umiestnenia vedenia
rozhlasu.

II.Záverecné ustanovenia
1. Obsah ostatných clánkov nájomnej zmluvyzostáva nezmenený.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s právnou silou originálu, a každá zo
zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok nadobúda platnost dnom jeho podpisu a úcinnost dnom nasledujúcom po dni
jeho zverejnenia v zmysle § Sa zákona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na stránke obce.
4. ZmJuvné ~trany vyhlasujú, že si tento dodatok precítali, jeho jednotlivým ustanoveniam
porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnorucne podpisujú. Dalej
vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne,
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Príloha: Prehlad umiestnenia vedenia rozhlasu.
V Nižnom Krucove, dna c!!!.'.t.t!.P/f
Prenajímatel:

- 5 -03-2018
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