
Dodatok ó. l
k zmlur e o prenájrne vianoónrj vízdoby zo dila 15.11.20l7

ót. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímatel':

Názov spoloónostil WAD DESIGN, s,r.o,

Zastúpen:i,: JUDr, Jakub Tajbo§

Adresa sídla| Karpatská 6178/6, Banskí Byst ca, 974 1l
Iöo: 36 638 293

Iö DPH: sK202 20l 3301

Bankové spojenie: SK72 7500 0000 0040 0704 2l72, CEKOSKBX

Nájomca:

Názov spoloónosti: obec Moöa
Zastilpeni| lng, Eszter Tóth
Adresa sidla: Moóa 168, 946 37 Moöá
töo: 00 306 576
DiÖ: 2a2 Ia4 6698
Bankové spojenie: UrriCledit Bank: SKj.l 11 i l 0000 0012 0740 7005

sa vzájomne dohodli na úprave znenie zmluvy lbrmou dodatku ó, l k nej, predmetom ktorého
jel

- doplnenie zmluvnjch podmienok
- zmena ceny a platobnlch podmienok

öt. lr.
ZMnNY

1, Ölánok tIt, Zmluvné podmien-ky sa t]imto dodatkom dopiila nasledovne:

1,1. Prenajímatel' sa zavfulje, ze po skonöení nájomnej zn uvy ponúkne

nájomcovi predmet nájmu na odkílpenie do osobného vlastníctva za cenu 1€, ale

iba v pripade ak si náiomca od pleqaiimatel'a prenajme nové produkty v hodnote

roöného prenájmu rovnajúcej sa ninimálne % z hodnoty roóného prenájmu,

upraveného zmluvou o prenájme vianoönej v;ízdoby zo dia l5.11.2017,

2. Ölánok V, Cena a platobné podnienky sa timto dodatkom mení a dopífla nasledovne:



2.1 . Cena Za predn]et náj mu .ie dohodnutá tymto dodatkom na 1ó92,00 euro bez DPH
roóne lzn. (5x1692,00,-€ + lx ],00,-€) a nemóze b},t'prekroóená alebo inak

pozmenená bez súhlasu objednál,atel'a. K tejto cene bude pripoöitaná aktuálna

DPH 20 % , spolu 2030,40.

2.2, Cena bude vyplatená v §tyroch splálkach, §tvfi'roóne 507,60 EUR bez DPH,

öl. III.
ZÁVEREÖNÉ USTANOVENIA

ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté l]/mto dodatkom o§távajú v platnosti,

Tento dodatok je vyhotovenY v dvoch exemplároch, v 1 exernplári pre kaZdého zo

zmluvnych strán-

Zmluvné stlany vi,slovne prehlasujú, ze tento dodatok k zmluve zodpovedá ich

slobodnej völi, uzavierajú ho dobrovol'ne a na znak súhlasu sjeho obsahom podpisujú,

T9nto dodatok íadobúda piatnosf drionl jeho podpisu obidvomi zmluvn;y'mi stranami,

úóinnost'dei po zverejnení na intertetovci stránke obce Moóa.

V Moói dria 15,05,20]9

WAD DEslGN, s.r.o. 7

,,,Ic(

JLjDr. Jakub Tajbo§

Prenajímatel'

2.

l,

].

1.

Tóth

V Banskej Bystrici, dnu 8:}.,tPt3,


