
Dodatok Č. 5
k Zmluve o nájme nebytových priestorov Č. 664/84/128 uzatvorenej

Prenajímatel‘: Mesto Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Svagerko, primátor mesta
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nieje platcom DPH,

SK 2021031144 — zdaniteFná osoba registrovaná pre daň
podl‘a ~ 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Poprad
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

(ďalej len “prenajímatel“)

Nájomca: Mestská inforiuačná kancelária Poprad
Statutárny zástupca: Ing. Lucia Pitoňáková, riaditerka organizácie
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
ICO: 42381 193

Zriaďovacia listina zo dňa 21.05.20 14,
Dodatok Č. 1 zo dňa 14.08.20 14,
Dodatok Č. 2 zo dňa 23.09.2015
(d‘alej len “nájomca“)

ČLÁNOK I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Č. 664/84/128 zo dňa 12.06.2014, ktorým sa v zmluve v Clánku 9 za bod 19 vkladá
bod 20 nasledovne:

Článok 9 - Práva a povinnosti nájomcu
20. Nájomcaje povinný zabeZpečiť si odvoz komunálneho odpadu na vlastně náklady.

ČLÁNOK II.
Záverečné stanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súČasťou Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Č. 664/84/128 ZO dňa 12.06.20 14.

2. Ustanovenia zmluvy o nájme nebytových priestoroch neupravené týmto dodatkom
zostávajú v platnosti v póvodnom Znení.

3. Tento dodatok nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvnými stranami a úČinnost‘
dňom nasledujúcim Po dni jeho Zverejnenia.

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch ľovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3
obdrží prenajímateľ a 1 nájomca priestoru.



5. Prenajírnatel‘ a nájomca prehlasujú,že tento dodatok uzatvoriti na základe ich vážnej
a slobodnej vóle, ich zmluvná vol‘nost‘ nebola obmedzená, ustanovenia dodatku sú
pre nich zrozumitel‘né a určité, neuzavreli ho v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok alebo v omyle, dodatok si prečitali, jeho obsahu rozumejú a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
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riaditel‘ka organizácie


