Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Domov jesene života
So sídlom:
Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava 4
IČO:
00 49 08 73
DIČ:
2020894854
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
SK55 7500 0000 0000 2583 9953
Zástupca:
Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka Domova jesene života
(ďalej len „Prenajímateľ“ )
a
Nájomca:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:
V zastúpení:
Registrácia:
(ďalej len „Nájomca“ )

CITY GASTRO, s. r. o.
Astrová 50, 821 01 Bratislava
46323279
SK2023335237
Tatra banka, a.s.
SK34 1100 0000 0029 2686 4506
Martin Čatloš - konateľ
Obchodný register OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 75649/B

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.06.2013 Zmluvu o nájme nebytových priestorov
za podmienok v samotnej zmluve bližšie dohodnutých (ďalej len „Zmluva“).
2. Vzhľadom na to, že nová zmluva ktorá bude výsledkom postupu v zmysle zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní nebola doposiaľ uzavretá z dôvodov nie na
strane prenajímateľa je potrebné zachovať poskytovanú službu v rozsahu
nevyhnutom pre zabezpečenie činností uvedených v Zmluve a uzavrieť tento
dodatok č. 2 v zmysle §18 ods. 1 zákona č. 343/2015.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy súlade s jej článkom VI. bod 1, podľa
ktorého zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať formou písomného
dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného a podpísaného obidvomi zmluvnými
stranami.
4. Zmluvné strany sa preto dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:
Pôvodný text Zmluvy – Článok II. – Vznik, doba a ukončenie nájmu, bod 1. sa
nahrádza nasledovným novým znením
„
ČI. II.
Vznik, doba a ukončenie nájmu
1. Nájom podľa tejto zmluvy vzniká dňom podpisu tejto zmluvy a dojednáva sa na
dobu určitú do 30.04.2019 resp. do podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom
postupu v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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III.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach je uvedená Zmluva bezo zmeny.
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej
vôli, uzavierajú ho dobrovoľne, zaväzujú ustanovenia tohto dodatku dobrovoľne
plniť a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Tento dodatok vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po
jeho podpísaní obdrží dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento
dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
Prenajímateľa,
ktorým
je
internetová
stránka
Prenajímateľa
http://www.domovjesenezivota.eu.

Dátum:............................

Dátum:...........................

Prenajímateľ:

Nájomca:

.......................................................
Domov jesene života
Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka

.......................................................
CITY GASTRO, s. r. o.
Martin Čatloš, konateľ
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