DODATOK č. 1
k zmluve o ubytovaní č. A/3
uzatvorenej podľa § 754 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany
Ubytovateľ :

Obchodné meno : Mestská bytová správa s.r.o.
Sídlo:
Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.:6849/S
Štatutárny orgán: JUDr. Jozef Šimko, konateľ
IČO:
36 045 888
IČO DPH:
SK2020075475
DIČ:
2020075475
Bank. spojenie: VÚB a.s. pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu:
1452947953/0200
Ubytovaný:
KORO, s. r. o.
Chrenovisko, s. č. 2674, 979 01 Rimavská Sobota
Štatutárny orgán: Jaromír Košin, konateľ
IČO:
36 029 190
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5291/S
Článok II.
Predmet dodatku
1. Zmluvou o ubytovaní č. A/3 ubytovateľ poskytol ubytovanému prechodné ubytovanie
v objekte nachádzajúcom sa v Rimavskej Sobote na Hlavnom námestí č.11, súpisné
číslo 30, v apartmáne č. A/3.
2. Zmluva o ubytovaní bola uzatvorená na dobu určitú od 22.04.2014 do 31.07.2014.
3. Dodatok k zmluve sa uzatvára na základe žiadosti ubytovaného o predĺženie doby
prechodného ubytovania, na základe čoho sa mení Článok II. ods. 3 nasledovne:
vypúšťa sa text „do 31.07.2014“, ktorý sa nahrádza nasledovným znením: „do
30.09.2014“.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o ubytovaní č. A/3 ktoré neboli týmto dodatkom č. 1
dotknuté, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok k zmluve o ubytovaní sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach. Každá zo
zmluvných strán dostane po 1 vyhotovení, 2 vyhotovenia dostane Mesto Rimavská
Sobota.
3 . Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle nájomcu
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, súhlasia s
znak súhlasu ho dobromyseľne podpisujú.

jeho

obsahom a

na

V Rimavskej Sobote dňa
Ubytovateľ:

Ubytovaný:

Mestská bytová správa s.r.o.

KORO, s.r.o.

…………………………………… …
JUDr. Jozef Šimko
konateľ spoločnosti

……………………………………..
Jaromír Košin

………………………………………… ….
JUDr. Zoltán Koós
poverený výkonom funkcie
výkonného riaditeľa spoločnosti
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