
D 44ré

Dodatok č.3
k Zmluve o nájme parkovacích miest zo dňa 15.12.2016

(d'alej len,,Dodatok")

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

METALFIL, s.r.o., Šúrska 5, 9oo 01 Modra
lČo:35 73825t
DlČ:2020203823
lČ opH: sK 2o2o2o3823
Zap.: oR oS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. L65I6/B
Zast.: zita Asenbaum, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu V tvare IBAN: SK65 o2oo oooo 0016 1845 4156
(d'alej len ako,,Prenajímatel"')

SLUŽBY MoDRA, s.r.o., šúrska 5, 9oo 01 Modra
lČo:qg 8o5 426
DlČ:202247827t
lČ opĺ: sK202247827t
Zap.: oR oS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č. 48881/8
Zast.; Mgr. Art. Jakub Liška, MRes, konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a.s'
Číslo účtu V tvare lBAN: SK68 o9oo oooo oo51 1273 0166
(d'alej len ako,,Nájomca)

(d'alej spoločne ako,,zmluvné strany")

t' Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o nájme parkovacích miest zo
dňa L5.12.2016 (d'alej len ,,Zmluva")v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že predlžujú platnosť zmluvy a článok V. ods. 1 Zmluvy ( Skončenie nájmu ) sa
menítak, že nový ods. 1 článku V. Zmluvy znie:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvo sa uzotvára na dobu určitú, od 07,07,2023 do 37,72,2024'

2. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien

3 Dodatok k Zmluveje vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každýje považovaný za originál
a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho pre nich
vyplývajúcim úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniĹ ich vôľa je slobodná a vážna,
ako aj prostá akéhokolvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
od 1.t.2023.

V Modre, dňa t4.t2.2o22 V Modre, dňa /r,/2-.,L2/&
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METALFIL, s.r.o.

Zita Asenbaum - konatel'
,s6Zav MoDRA, s.r.o.

./ Mgr' Art. Jakub Liška, MRes - konateľ


