
DODATOK č. 1
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A SLUŽBÁCH S NÍM

SPOJENÝCH
č. 51154552-29032021

uzavretá podľa § 720 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov - Občianskeho
zákonníka  SR 

a zákona č. 116/1990 Zb. – Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
zmien a doplnkov

MEDZI:

Nájomcom: 

Nána Invest, s.r.o. 
so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, SR
IČO: 46 121 617
IČ DPH: SK202 324 3706
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro,  vložka č. 28806/N
Bankové spojenie: Všobecná úverová Banka
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0030 8033 1953
za spoločnosť koná: Mgr.Tomáš Szalatnyai  – konateľ spoločnosti
(v ďalšom iba ako „nájomca“)

a
Podnájomcom:

WILDKART s.r.o.
so sídlom :  1. mája 6, 943 60 Nána, SR
IČO: 51 154 552
IČ DPH:  SK2120621030
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 44281/N 
V zast.: Tibor Farkas - konateľ spoločnosti
(v ďalšom iba ako „podnájomca“)

Nájomca a podnájomca uzavreli dňa 29.03.2021 Zmluvu o podnájme nebytových priestorov (   ďalšom iba ako „zmluva“),
ktorou nájomca prenechal podnájomcovi do užívanie nebytové priestory za úhradu za podnájom dohodnutú v zmluve a za
podmienok ustanovených v zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvne dohodnutých podmienok, a to nasledovne:
Dodatkom č. 1 sa dopĺňa  
Článok  II. ods. 1 (Doba podnájmu a prevzatie predmetu nájmu), pričom sa uvedený článok ods.1 dopĺňa v nasledovnom 
znení: 
1.Podnájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.05.2021  do 30.04.2023.

Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny v plnej platnosti. 

Záverečné ustanovenia

1 Tento dodatok bol vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
2 Tento dodatok sa stáva platným a účinným dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho
podpisujú, pričom vyhlasujú , že tak konajú z vlastnej slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni ani pod
nátlakom, a že vo svojej zmluvnej voľnosti neboli nikým a ničím obmedzení.

V Náne, dňa 30.04.2022 

...................................................                            ............................................



          Nána Invest, s.r.o.                                                                WILDKART s.r.o.
Mgr. Tomáš Szalatnyai  – konateľ                                                   Tibor Farkas - konateľ 
            za nájomcu                               za  podnájomcu
    

     
                 

 


