DODATOK Č. 5
k Zmluve o nájme hnuteľného majetku – sústavy tepelných zariadení a o úprave ďalších súvisiacich právnych
vzťahov zo dňa 31.12.2007
uzatvorenej v zmysle § 51 a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
1.1

PRENAJÍMATEĽ:
Obchodné meno:

Mesto Svit

Sídlo:

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Škvarek, primátor mesta

IČO:

00 326 607

DIČ:

2021212754

Bankové spojenie:

VÚB Poprad, a.s., exp. Svit

IBAN:

SK60 0200 0000 0000 2472 7562

BIC:

SUBASKBX

(ďalej len prenajímateľ)
a
1.2

NÁJOMCA:
Obchodné meno:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Sídlo:

Štúrova 275/87, 059 21 Svit

Štatutárny zástupca:

Ing. Dana Meriačová, konateľka

IČO:

36 816 949

DIČ:

2022425174

IČ DPH:

SK2022425174

Bankové spojenie:

VÚB Poprad, a.s., exp. Svit

IBAN:

SK94 0200 0000 0023 4056 6157

BIC:

SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 18971/P

(ďalej len nájomca)

Zmluvné strany sa na základe Zmluvy o nájme hnuteľného majetku – sústavy tepelných zariadení a o úprave
ďalších súvisiacich právnych predpisov zo dňa 31.12.2007 podľa čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 8.2 dohodli
na Dodatku č. 5 v tomto znení:

Čl. II
Predmet zmluvy
Vypúšťa sa pôvodný bod 2.3.
Čl. V
Nájomné a cena za služby spojené s nájmom
Vypúšťajú sa pôvodné body 5.4 a 5.5.
Bod 5.7 sa mení takto:
Pri trvalých príkazoch na úhradu splátok podľa bodu 5.1 použije nájomca variabilný symbol 36816949 (IČO) a
platby poukáže na účet prenajímateľa uvedený v čl. I tohto dodatku. Platby sa považujú za uhradené dňom ich
pripísania na účet prenajímateľa SK60 0200 0000 0000 2472 7562, SUBASKBX.

Čl. VI
Podmienky nájmu
Pôvodný bod 6.8 v čl. VI Podmienky nájmu sa nahrádza týmto textom:
6.8 Poistenie prenajatého majetku zabezpečuje nájomca.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 5
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy Dodatkom č. 5 nezmenené, ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 5 k Zmluve sa vyhotovuje v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný je
od 1.5.2015.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 5 k Zmluve riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
Vo Svite dňa
za prenajímateľa:

za nájomcu:

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

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

v.r. Ing. Miroslav Škvarek
primátor Mesta Svit

v.r. Ing. Dana Meriačová
konateľka

