
Dodatok č.l
k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. ZT/2015/001

Prenajímateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica
sídlo: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO : 31256481 , DIČ : 2021710592, VÚB, a.s., 168384755/0200
V mene ktorého koná: Ing. Ivan Seňko, riaditel podniku

a
Nájomca : AGROCASS plus, spol.s r.o.

sídlo: Železničná 2, 044 14 Čaňa
IČO : 31727476 , DIČ : 2020493926
V mene ktorého koná: Grzegorz Wedrychowicz, konatel

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve, z dôvodu bližšej špecifikácie predmetu
nájmu :
Týmto dodatkom dochádza k zmene bodu 1. v článku I. Predmet nájmu :

I. Predmet nájmu

1. Prenajímatel vyhlasuje, že je vlastníkom pozemkov na základe zápisu vlastníctva
v príslušnom katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva pre katastrálne územie
Zemplínska Teplica (ďalej aj „predmet nájmu") a to :
LV
1566

Parcela
2853/111
2853/11

Výmera parcely v m2
55
6189

Prenajatá výmera v m2
55
77
Časť pozemku prekrývajúca sa
s parcelami KN-C : 730/62, 730/67,
730/68, 730/69, 730/70, 730/106 a 731

Grafické zobrazenie hraníc predmetu nájmu je prílohou č.l tejto zmluvy

Dodatok k zmluve je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z toho jeden je určený pre prenajímateľa,
jeden pre nájomcu a jedno vyhotovenie bude doručené katastrálnemu odboru pre účely záznamu
dlhodobého nájmu predmetu nájmu.
Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľa je slobodná, vážna, nie je ničím obmedzená a
že sú spôsobilí na právne úkony a podpísanie tejto zmluvy a že túto zmluvu uzavreli slobodne
a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami.

V Zemplínskej Teplici, dňa 23.10.2017.
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