Dodatok č. 1/2012
k Zmluve č. 225/2012 o nájme nebytových priestorov
/evid. č. 321/2012/

Prenajímateľ : Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava
Zastúpená : Ing. Jánom Sandtnerom, starostom
IČO : 603406
DIČ : 2020919120
Bankové spojenie : VÚB Bratislava-Dúbravka
Číslo účtu : 1706274956/0200
VS : 3022512
/ďalej len ako „prenajímateľ“/

a

Nájomca:

For health s.r.o.,
Sídlo: Doležalova 15/C, 821 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61066/B
Štatutárny zástupca : Alena Václavová, konateľka spoločnosti
IČO : 35 960 388
DIČ 2022093733
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej len ako „nájomca“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok za nasledovných podmienok :

I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.08.2012 Zmluvu č. 225/2012 o nájme nebytových
priestorov /ďalej len „nájomná zmluva“/, predmetom ktorej je nájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v objekte Bilíkova č. 34, súp. č. 1891, postavenom na
pozemkoch parc. č. 3163 a parc. č. 3164, k. ú. Dúbravka.
2. V súlade s uvedeným v článku II ods. 3 nájomnej zmluvy bolo ako účel nájmu
dohodnuté vykonávanie športovej činnosti.
3. Nájom bol zmluvnými stranami, podľa uvedeného v článku III nájomnej zmluvy,
dohodnutý na dobu určitú od 01.09.2012 do 31.08.2015.

II.
Zmeny zmluvy
1. V článku IV nájomnej zmluvy, odseku 7, sa v prvej vete za slovom
„prenajímateľovi“ vkladajú slová „na účet č. 10128032/0200, VS 3022512“.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1/2012 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých po jeho podpísaní 3 vyhotovenia obdrží prenajímateľ a 2 nájomca.
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy, v znení jej neskorších zmien a dodatkov,
nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. §47a ods. 1
zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jeho obsahom tento vlastnoručne podpísali.

Bratislava dňa...................................
Prenajímateľ :

Bratislava dňa .......................................
Nájomca :

............................................
Ing. Ján Sandtner
starosta

..............................................
Alena Václavová
konateľka

v.r.

v.r.

