Dodatok č. 2
k Zmluve o nájme nebytového priestoru uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho
zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov uzatvorenej dňa 17.2.2011
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“)

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Mgr. Janka Dudoňová
ČSOB a.s. Bratislava
25839793/7500
+421 2 64534855
00641405
2020919285

a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
S&G, spol. s.r.o.
Sídlo:
Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava
V zastúpení:
Milan Garaj
IČO:
35777133
IČ DPH:
SK 2020276379
Bankové spojenie:
Tatra banka
Číslo účtu:
2620530183/1100
Reg. číslo z Obch. registra: OS Bratislava I, odd: sro, vložka číslo: 20670/B
Číslo telefónu:
+421 2 59351233
Fax:
+ 421 2 54776356
Mobil:
0903 264 423
E-mail: sag@stonline.sk
(ďalej len „poskytovateľ);

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:
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Článok I
Východiskové podklady

Dodatok č. 2, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy sa uzatvára z dôvodu
neukončenia verejného obstarávania na služby za účelom, ktorých bol priestor prenajatý.
Článok II
Platnosť a účinnosť základnej zmluvy
2.1

Podľa článku 2 bod 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom 15.03.2011 Táto zmluva
je uzatvorená na obdobie 4 rokov do 15.03.2015 do doby ukončenia platnosti Zmluvy
o poskytovaní stravovania, na základe ktorej nájomca v priestoroch prenajímateľa
poskytuje dohodnutú službu.
2.2. Týmto Dodatkom 2. 3 sa bod 2 základnej zmluvy dopĺňa a mení takto:
2.2.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán
a účinnosť po jeho zverejnení od 16.03.2015 do 30.04.2015.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1 Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi
zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.2 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 k základnej zmluve prečítali, jeho
obsahu porozumeli, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi podpismi.
3.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3.4 Všetky ostatné ustanovenia základnej zmluvy zostávajú v platnosti.

Bratislava 13.3.2015

..................................
Objednávateľ
Mgr. Janka Dudoňová v.r.
riaditeľka

Bratislava 13.3.2015

...................................................
Poskytovateľ
Milan Garaj v.r.
konateľ

