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Dodatok č. 1

k Zmluve o náime nebytového priestoru
uzawoľenej podl'a ustanovenia S 3 zákona ć'. 176/1990 Zb. o nájme a podnájme

nebytoých priestorov v znení neskorších predpisov a násl. azákonač.40/L964Zb.
občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

medzi týmito zmluvnými stranami:

obec Dunaiská Luźná
so sídlom: |ánošíkovská 466 /7, 900 42 Dunajská LuŽná
IČo: oo 400 009
IČ opH: nie je platcom DPH
zastúpená: Štefanom |určíkom, starostom obce
bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK21 0200 0000 0000 25522LI2
SWIFT kód: SUBASKBX

(d'alej len,,prenaj ímatel"')

Solutions - TM s.r.o.
so sídlom: Na Hrebienku 35, BII02 Bratislava
IČ0: ł3 895 751'
zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka ćís|o:502L7 /B
zastúpená: Tomášom Novákom, konatel'om spoločnosti
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK67 1100 0000 0029 47003828
SWIFT kód:TATRSKBX

(d'alej len,,nájomca")

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene Zmluvy o nájme nebytoých
priestorov zo dňa 04.12.2017 (d'alej v texte len,,Zmluva") nasledovne:

Ruší sa znenie bodu 1' v čl. III. a nahrádza sa noým znením nasledovne:

đ.lII.
Doba náimu a prevzátie predmetu nájmu

L Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.04.2022.

ü. x.
Záverećné ustanovenia

1'' ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nezmenen é zostávajű v platnosti.
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2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvným.
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na webovom sídle

obce www'dunajskaluzna'sk. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku powľdzujú,že
v období od 01.03.2 022 do dňa nadobudnutia jeho účinnosti sa obe ýlučne riadili
ustanoveniami tohto dodatku, čím im obom vznikli všetky práva a povinnosti z tohto

dodatku vypl1ývajúce.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch [3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené

pre prenajímatel'a a jeden (1) pre nájomcu.

4' Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol dojednaný na zák|ade ich pravej

a slobodnej vôle, že si jeho obsah prečítali abezýhradne s ním súhlasia.

5' Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že tento dodatok sa povaŽuje za povinne

zverejňovaný áodatok v zmysle Zákona ć,. zLt/zOOO z.z' o slobodnom prístupe k

informáciám v znení neskorších pľedpisov.Zároveń zmluvné strany súhlasia s tým, že

obec Dunajská LuŽná, zverejní celý obsah tohto dodatku na webovom sídle obce.

Príloha:
Výpis z uznesení Obecného zastupitel'stva v Dunajskej Lužnej ć. 20z2/02-t3b zo dňa

23.02.2022

z 03. 20n V Dunajskej Lužnej, dňa 02. 01. tru

Štefan |určík
starosta obce

ĺ/ĺN
tel'spoločnostĺ

-l-
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oBEcNÝ Únło. Jánošíkovskä 46617 , 900 42 DunaiskáLużná

Výpis z uznesenĺ obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej ć,.2022l02-13b

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dřa23.02.2022

Prerokovalo bod programu ě. .t3b

Žiadosť o predíženie Nájomnei zmluvy na priestor _ Pľažiarne kávy (č.j.. 1328
/2o22I sotUTIoNs_TM s.ľ.o. (DIAMOND's ROASTERY)' Bratistava a č.i.
3a64ĺ2022, Bistro u Poteho s.r.o. Dunajská Lužná)

obecné zastup ite!'stvo schva l'uje
Predlženie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. L2B-L7-}2-5 zo dňa
04.I2.2oL7 na nebytový priestor pražiarne kávy pre žiadatel'a soLUTIoNs_TM
s'r.o, (DIAMOND's ROASTERY), Bratĺslava. Prenájom bude zmenený dodatkom
k zmluve na dobu určitú do 30,04.2022. ostatné podmienky uvedené v zmluve
zostávajú nezmenené.

Hla

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 28.02.2022

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
p.il;tk; (,;-dr" ;',U

,/

oBEcNÝ Únao
Jánošĺkovská 7

900 42 Dunajská Lużná
-1-

Doruóuie sa:
lveta Hanicová - správa majetku OBE CNY IJFTAD

Jdnoštkovsĺĺá ľ
9CI0 4ź' Üunajská LuĚnt

-9-

)tJYđ!lll

Za I František Stareček, Peter Pal'aga, Ladĺslav Fehér, Ernest Németh,
Ivan Jurczazak, Jozef Mertuš, Danĺel Mikĺoško, Martĺn Vozár

Proti: 0
ZdrŽal sa: 1 Eugen Oltus
Neprítomní: 2 Ľubomír Šesták, Marĺán Reindt
Nehlasovalĺ: 0

Telefón číslo 02/402598 13 faxčíslo:02140259833 e-mail:prednostka@dunajskaluzna'sk
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