
Dodatok 1/2020 ku Nájomnej zmluve č.103 /19 - EP - TV.
uzavretá v zmysle úst. § 663 a naši. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a úst. zákona č.

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

Prenajímateľ: Školský poľnohospodársky podnik.n.o.
Adresa: Hlavná 339 , 076 64 Zemplínska Teplica
100:31256481
IČDPH: SK2021 710592
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 8838 4755
Zastúpený:lng.Senko Ivan, tel. 056/6796231 , 0905 358 091, sppno@slovanet.sk
Zápis spoločnosti: Okresný úrad Košice, Register neziskových organizácií, reg.č. OVVS / 62 / 2002

(ďalej len „Prenajímateľ)

Nájomca: ARTON s.r.o.
Adresa: Komenského 27, 01001 Žilina
IČO: 31595154
IČDPH: SK2020449266
Bankové spojenie: Tatrabanka Žilina
Číslo účtu: 2628150353/1100
Zastúpený: Mgr. Branislav Hornung - konateľ spoločnosti
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres, súdu v Žiline, v oddieli Sro, vo vložke Č.1501/L

(ďalej len „Nájomca")
1. Predmetom tohto dodatku je bod č.3.1 v zmysle bodu 2.1.1 a bod 1.2 a 2.1 prílohy č.1
uvedenej zmluvy.

2. Nasledujúce body NZ103/19 sa menia a dopĺňajú takto:

Bod 2.1.1 sa dopĺňa o pare.číslo p.č. 300/1 ,v katastrálnom území obce Slanec ,
List vlastníctva - LV 853./ŠPP v Zempl.Teplici/.

Bod 3.1 predmet nájmu sa rozširuje na počet reklamných stavieb 4 /štyri/ o jeden bili
obojstranný 5,10 x 2,40 m v obci Slanec na uvedenej parc.č.300/1.

Bod l .2.prílohy č. l /cena a platobné podmienky/sa mení na sumu 1500e ročne
Slovom jedentisícpäťsto eur ročne za 4 reklamné stavby./navýšenie o 500e/rok/bill/

Bod 2.1. sa mení na platbu 750eur polročne.

3. Ostatné časti NZ 103/19 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.



4. Tento dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch ,pričom l exemplár obdrží prenajímateľ
l exemplár nájomca a l exemplár je určený pre stavebný úrad za účelom vydania staveb
neho povolenia.

5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
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