
DODATOK č. r k NÁJoMNtrJ ZMl,UvE
na potravinoný / nápojový autornat zo dňa 30.08.20l8

(d'alej v texte len ,,Nájomná zmluva'.)
uzaÍvorená v zmYsle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, (d'alej v texte iba..Dodatok č. 1,.)

uzatvorená medzi

Prenajímatel':
Sídlo;
tČo:
tČ opH:
Tel.:

Zastúpený:
Zriad'ovatel':

(d'alej v texte,,Prenajímatel''.)

a

Nájomca:
Sídlo:
Štat. orgán/zastúp.:
Obchodný zástupca:
Tel, č.:
tČo:
DIČ:
prár na ťornla:
Bankové spojenie:
Zapísaný v registri:

(d'alej v texte ,,Nájomca")

stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec26,062 0l Vysoké Tatry
00893552
nie sme platcami DPH
+42l 915 914 319
RNDr. Peter Slančo - riaditel'školy
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Delikomat Slovensko, spol. s r. o.
Cementárska l5, 900 31 Stupava
Jan Komárek, Jiří Kroutil - konatelia
Ing. IJubomír Bolcár
+421 903 893 356
35766875
SK]0]0]7-1_í31
spoločnost' s ručením obmedzeným
SK27 l 1 00 0000 0026 2900 7508
okresného súdu Bratislava k dátumu 12. 08. 2015,vložka číslo: 19096/8

(v texte spolu aj ako ,,Zmluvné strany.')

Clánok I.
predmet dodatku

Zrrrluvné StranY sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. l k Nájomnej zmluve medzi vyššie uvedenenými stranami
v nasledovnom znení:

Tento Dodatok Č, l ruŠÍ Članot V. bod 5.2.v znení:V Nájomnom nie sú zahrnuté náklady na spotrebovanú elektrickú
energiu a vodu. Táto suma bude pripoěítaná k nájomnému vo faktúre, na základeodpočtu , pod*zni,"hmeračov.

Zároveň tento Dodatok č. l nahrádzazrušený Čtanot V. bod 5.2. nasledorme:
V Nájomnom nie sú zahmut é nákladY na spotrebovanú elektrickú energiu a vodu. Táto suma bude účtovaná paušálnym
PoPlatkom a to Vo v'ýŠke 50€ s DPH (slovom: páťdesiat eur) a to zakaždý mesiac, kedy sú oba automaty v prevádzke
(50€xlOmesiacov:5O0€ s DPH) a bude pripočítaná k nájomnému vo faktúre.
Zároveň saNájomca zav'ázuje k tomu, Že počas letných práadnin,t. j. júl a august automaty odpojí od elektrickej
energie, Elektrická energia bude Nájomcovi fakíurovaná spolu s nájmom.



2.1.

2.2.

2.4.

.Iiři Kr.lLrtil

Článok II.
záverečné ustanovenia

Tento Dodatok Č, l nadobúda platnost'a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 oboma zmluvnými
stranami.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento Dodatok Č, l je vYhotovený v dvoch (2) rovnopiso ch,každý s povahou originálu, pričom každá
zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
Zmluvné stranY vYhlasujÚ,že si obsah tohto Dodatku č. t prečítali, jeho obsahu plne porozumeli. tento bolsPÍsaný na áklade ich slobodnej avitžnej vóle a že Dodatok č. l neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne
v}hodných podmienok a na znak súh|asu pripájajú svoje podpisy.
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