Dodatok č.2
k Zmluve o podnájme č.10/2020/HK
Zmluvné strany
Nájomca:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 143/T
Zastúpený: Ing. Ján Bachura, konateľ
IČO: 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK2020376303
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pobočka Senica
IBAN:SK11 0200 0000 0000 1750 7182, BIC kód banky SUBASKBX
(ďalej len „Nájomca“)

a
Podnájomca:

PYRO-REJA, s.r.o.
Podzávoz 448, 022 01 Čadca
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49987/T
Zastúpený: p. Tomáš Kondek, konateľ
IČO: 44312954
DIČ: 2022656713
IČ DPH: SK2022656713
(ďalej len „Podnájomca“)

sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o podnájme č.10/2020/HK, platnej v znení dodatku č.1, ktorý
nadobudol účinnosť dňom 01.01.2022 (ďalej len Zmluva).
Článok IV. Práva a povinnosti Podnájomcu sa dopĺňa o bod 4.15 v tomto znení:
Článok IV.
4.15

Nájomca, v súlade s bodom 4.5 článku IV. Zmluvy, udeľuje Podnájomcovi súhlas s realizáciou
stavebných úprav na Predmete podnájmu.
Má právo vykonať búracie práce, spočívajúce vo vybúraní časti steny spojujúcej miestnosti č.57
a 58, a vytvorení prepojenia medzi týmito dvomi miestnosťami.
Všetky práce spočívajúce v realizácie predmetného prepojenia miestností si Podnájomca
zabezpečí vo vlastnej réžií a na vlastné náklady.
V prípade ukončenia zmluvy, realizácia tohto prepojenia nespadá pod zmluvné dojednania,
deklarované v bode 4.4 Zmluvy a Podnájomca nemá povinnosť vrátiť Predmet podnájmu do
stavu pred realizáciou týchto úprav.
Podnájomca je povinný v plnej miere akceptovať znenie bodu 4.6 článku IV.Zmluvy, to
znamená zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri prácach
realizovaných v súlade s týmto súhlasom.

Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda účinnosť dňom 11.03.2022, po predchádzajúcom zverejnení na
webovom sídle Nájomcu.
Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis
je určený pre Nájomcu a jeden pre Podnájomcu.
V Senici dňa 11.03.2022

V Senici dňa ...................................

Nájomca:

Podnájomca:

Mestský podnik služieb spol. s r.o., Senica

PYRO-REJA, s.r.o., Čadca

podpis
meno a priezvisko: Ing. Ján Bachura
funkcia : konateľ

podpis
meno a priezvisko: p. Tomáš Kondek
funkcia: konateľ
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