DODAT'OK Č. 2
k Zmluve o nájme zbierkových predmetov

Č.

3/2012

Článok l.
Zmluvné strany
1. Prenajímateľ:
sídlo
zastúpený štatutárom
bankové spojenie
číslo účtu
IČO
Právna forma
Zriaďovateľ
Zriaďovacia listina
Poverený zástupca

VÝCHODOSLOVENSKÉ
MÚZEUM V KOŠICIACH
Hviezdoslavova 3,040 Ol Košice
PhDr. Robert Pollák, riaditel' VSM
Štátna pokladnica
7000187428/8180
31297803
Príspevková organizácia
Košický samosprávny kraj
č.j.2022/2009-RU18/8105
Eva Hrušková, kurátor

2. Nájomca:
sídlo
zastúpený
IČO
bankové spojenie
číslo účtu

KOPA s.r.o.
Šoltésovej Č. 1,040 Ol Košice
Ing.arch. Stefan Pacák, konatel'
31666981
Československá obchodná banka Košice
8110-913026483/7500

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú znenie čl. IV. a V. zmluvy o nájme nasledovne:

ČlánokN.
Nájomné
1. Výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Nájom sa uskutočňuje za úhradu vo výške 430.- € (slovom štyristotridsať eur)
za rok 2014.
2. Nájomné je splatné v dvoch splátkach najneskôr do 30.6. a 30.11.2014 a to do 15 dní po doručení faktúry.
3. V prípade, že nájomca neuhradí úhradu v dohodnutej lehote, zaplatí prenajímatel'ovi od prvého dňa omeškania úrok z omeškania v zmysle ustanovenia §3 Nariadenia vlády SR č.8711995 Z. z., ktorý je o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu
omeškania s plnením peňažného dlhu.
4. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať úhrady podl'a tejto zmluvy až do doby riadneho vrátenia zbierkového
predmetu prenajímatel'ovi.
Článok V.
Doba nájmu
1. Tento Dodatok Č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov Č. 3/2012 sa uzatvára na dobu určitú:
od 1.1.2014 do 31.12.2014. Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania
dodatku Č. 2.
2. Nájom zaniká uplynutím doby, na ktorú sa dojednal a vrátením predmetu nájmu prenajímatel'ovi na náklady nájomcu.
V Košiciach dňa

V Košiciach dňa 28.11.2013
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