Dodatok č~ 4
k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.9.2008

TRENZDROJ, a. S., Železničná 3, 911 70 Tre n čín
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka č.: 89/R
Zast.: JUDr. Dagmar Mazurkovičová, predseda predstavenstva a. s.
IČO:
34128034
IČ DPH: SK2020386775
Č . Ú. : 0274110928 /0900
(prenaj ímatel')
a
Mesto Trenčín
Zastúpené:
Richardom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín
Sídlo:
Mierové námestie Č. 2, 911 64 Trenčín
IČO:
00312037
DIČ:
2021079995
Bankové spojenie :
Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu:
0600536001/5600
(nájomca)
Zmluvné strany sa v súvislosti so zmenou zákona o DPH dohodli na zmene bodu 1. článku
V. Spôsob platenia nájomného a siužieb s nájmom spojených nasledovne :

l. Nájomné za prenajaté nebytové priestory podl'a článku IV. je splatné pravidelne vždy
najneskôr do 15 . dňa mesiaca na základe faktúry a tejto zmluvy, a to jeden mesiac vopred.
Nájomné sa platí bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímatel'a, uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, alebo v hotovosti do pokladne spoločnosti . Platbu nájomného je
nájomca povinný o značiť vo variabilnom symbole číslom faktúry (ak platí na základe
faktúry) , resp. svojim IČO (ak platí automaticky na základe tejto zmluvy) . Faktúra bude
nájomcovi v oboch prípadoch doručená na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
povinnosť hradiť

platby nájomného v súlade s touto zmluvou bez ohľadu na
mu bol riadne doručený daňový doklad, pokial' nie je v tejto zmluve výslovne
ustanovené inak. V prípade straty, resp. neobdržania dai'íového dokladu je nájomca oprávnený
po ž iadať prenajímatel'a o vystavenie daňového dokladu.
Nájomca má

skutočnosť , či

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok nadobúda účinnosť di'íom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia a platnosť
di'íom podpisu z mluvnými stranami.
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