DODATOK č. 2 k
N Á J O M N EJ Z M L U V E
uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
dňa 15.11.2019
medzi Obcou Jaklovce a spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s.

Čl. I.
Zmluvné strany
1) Prenajímateľ
: Obec Jaklovce
sídlo
: Nová č. 464, 055 61 Jaklovce
zastúpený
: PhDr. Matúš FEDOR, starosta obce
IČO
: 00 329 207
peňažný ústav
: OTP Banka Slovensko, a. s. pobočka Košice
číslo účtu
: 15140890/5200
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
a
2) Nájomca
sídlo
zapísaný
zastúpený

IČO
peňažný ústav
číslo účtu/IBAN
(ďalej ako „Nájomca“)

: COLAS Slovakia, a.s.
: Priemyselná č. 6, 042 45 Košice
: v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, Vložka č.: 240/V
: Predstavenstvo:
Przemyslaw Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva
Ing. Martin Pupala – člen predstavenstva
Marius Piotr Smulczynski – člen predstavenstva
: 31 651 402
: VÚB, a. s.
: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Nájomnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
zo dňa 15.11.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2020 (ďalej len „dodatok č. 2 k zmluve
z 15.11.2019“).

Čl. II.
Zmeny a úpravy
1. Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 15.11.2019 (ďalej len „zmluva z 15.11.2019“) sa mení
a dopĺňa takto:
I. V Čl. IV. Doba nájmu sa mení doba nájmu dohodnutá na dobu určitú do 30.09.2020 mení
(predlžuje) do 31.10.2021.

2. Všetky ostatné dojednania zmluvy z 15.11.2019 ostávajú v platnosti.

1.
2.

3.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok č. 2 k zmluve z 15.11.2019 je vyhotovený na dvoch stranách, v dvoch
rovnopisoch, z ktorých po jednom je určený pre každú zo zmluvných strán.
Tento dodatok č. 2 k zmluve z 15.11.2019 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
obce v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú spôsobilí na
právne úkony. S obsahom zmluvy sa oboznámili a svojimi podpismi potvrdzujú, že obsah zmluvy
im je dostatočne zrozumiteľný.

V Jaklovciach, dňa 16.03.2021

V Jaklovciach, dňa 12.03.2021

Prenajímateľ: Obec Jaklovce

Nájomca: COLAS Slovakia, a.s.
Košice

PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

Marius SMULCZYNSKI
člen predstavenstva

Martin PUPALA
člen predstavenstva

