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Dodatok č. 1/2019 k zmluve o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
č. 37/2018 zo dňa 20.11.2018 (žiadosť evid. 2233/2018)

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: Mesto Spišské Vlachy
Zastúpené: Ľubomírom Fifikom, primátorom mesta
Sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329657
DIČ: 2021331543
IČ DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 3440021001

Nájomca: Obchodné meno/meno a priezvisko: Materská škola Spišské Vlachy
Zastúpené: Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka
Sídlo/adresa trvalého pobytu: Ulica SNP č.1, 05361 Spišské Vlachy
IČO /rodné číslo: 35564121
DIČ /číslo OP:
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK49 5600 0000 0075 3488 5001

uzatvárajú tento dodatok k zmluve:

1.  V zmluve bode I v odseku 3. sa text mení nasledovne:

Účelom nájmu je realizácia akcie: „divadelné predstavenie - Kúzelný Félix“, dňa 23.01.2019 so
začiatkom o 10:15 hod..

2. V zmluve v bode II  sa text mení nasledovne:

Doba prenájmu je dohodnutá na dobu určitú nasledovne:
- dňa 23.01.2019 od 07:30 hod. do 13:00 hod.
Predmet nájmu odovzdá nájomcovi a preberie od nájomcu zamestnanec Mestského úradu, ktorého určí
primátor mesta Spišské Vlachy.

3. V bode IV. v odseku 2. sa text mení nasledovne:

Nájomca je povinný uhradiť nájomné v hotovosti do pokladne Mestského úradu, a to najneskôr do
22.01.2019 do 15:30 hod. Cena nájmu je určená vrátane úhrady za médiá a služby spojené s nájmom.
V prípade, že nájomca bude využívať osobitné druhy spotrebičov, budú ďalšie náklady vyčíslené na
základe skutočného odberu a nájomca ich uhradí na základe faktúry vystavenej prenajímateľom
a doručenej nájomcovi, a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nebude kratšia ako 14 dní.

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami.
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2. Tento dodatok k zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3. Dodatok k zmluve ja vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží nájomca a jeden
prenajímateľ.

4. Dodatok k zmluve bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak toho, že obsahuje skutočnú, vážnu
a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaný.

V Spišských Vlachoch dňa ____7.1.2019_________

signed signed
prenajímateľ nájomca

mesto Spišské Vlachy zastúpené Materská škola Spišské Vlachy
primátorom Ľubomírom Fifikom Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka


