
Dodatok č. 3  k Nájomnej zmluve č. NZ/498/2015

uzatvorený medzi:

Prenajímateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
sídlo:                           Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
v mene prenajímateľa koná samostatne: Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ - riaditeľ spoločnosti
IČO:                              44 518 684
DIČ:                              2022722075
Bankové spojenie: SK5102000000003072566955
(ďalej aj „prenajímateľ“)

a 

Nájomca: Štátne divadlo Košice
sídlo:                           Hlavná 58, 042 77  Košice
v mene ktorého koná:  Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD. generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK85 8180 0000 0070 0007 0481
IČO:                              31 299 512
(ďalej aj „nájomca“)

Článok I. Preambula

Na základe Nájomnej zmluvy č. NZ/498/2015 uzatvorenej dňa 16.11.2015 (ďalej len ako „zmluva“) prenechal 
prenajímateľ nájomcovi do užívania byt č. 19 nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 35, kat.územie Košice 
– Severné mesto, zapísanom na LV č. 12776 na ulici Boženy Němcovej č. 2 na 5. posch..
Týmto dodatkom č. 3 sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto dodatku

Článok II. Predmet dodatku

Byt uvedený v článku II ods.1 tejto zmluvy sa prenajíma na dobu určitú do 30.11.2021.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a tri nájomca. 
4. Dodatok  č. 3  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania obidvoma  zmluvnými stranami  a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 3 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 3 k Zmluve je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa:  10.11.2020

Za prenajímateľa: Za nájomcu:

----------------------------------------- --------------------------------
Ing. Peter Vrábel, PhD. Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.

      Konateľ – riaditeľ spoločnosti                   generálny riaditeľ    
  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.


