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DODATOK č. 1
k Dohode o užívaní zo dňa 01.07.2014
uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:
Poskytovate ľ: REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
Sídlo:
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
IČO:
36 351 440
Zapísaná:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10618/R
Zastpená:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinomocenstva
(vo význame aj ako ,,podnájomca)
a
Užívate ľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sviitoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DI Č: 20212466223 - nie je ptatcom DPI-!
bank. spojenie:700031 0609/81 80
zast. Jánorn Greššom - riaditel divadla
tel:0377410891 .fax:03774 1 089 1, mob.:0903401 311-J án Surovka
mail: surovka@dab.sk, www.dab.sk
I.
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1, ktorým sa mení dohoda o užívaní zo d ňa
01.07.2014 v tom význame, že doterajšiu fakturáciu odplaty za užívanie nahrádza dohodnutý splátkový
kalendár, ktorý ie da ňový dok1adom namiesto fakturácie a to nasledovne:
V článku IV. ,, Odplata za užívanie sa mení a aktualizuje bod 4.5 tejto dohody v zmysle vyššie
uvedeného, krorýpo zmene znie teda nasledovne:

IJžívateľ sa zaväzuje platit odplatu za užívanie vždy mesa čne, najnesk6r do siedmeho d ňa v
4.5
mesiaci, za ktorý odplata za užívanie patrí. Odplatu za užívanie je užívatel povinný uhrádzat
poskytovatelovi na zák1ade splátkového kalendára, ktorý je neoddelitelnou prílohou tejto dohody a je
vystavený súčasne s touto dohodou. Odptatu za užívanie je povinný užívatel uhrádzat poskytovatelovi
bezhotovostným prevodom z ú čtu na účet poskytovatela, prípadne v hotovosti osobe poverenej
poskytovateľom.
Ostatné ustanovenia Dohody o užívaní zo d ňa 01.07.2014, ostávajú nezmenené.
Poskytovatel zárove ň týmro prelilasuje, že v prípade ak užívater už zaplatil vopred odplaru za
užívanie na akékolvek obdobie užívania po 1 .9.201 5 alebo depozit ešte p6vodnému poskytovate ľovi
Rea1ity-nájemní 1 CZ org.zl.v SK, všetky tieto pe ňažné pinenia prechádzajú automaticky na našu
spoločnost ako nového poskytovatela/podnájomcu priestorov ku d ňu 1.9.2015 a teda sa považujú aj
naďalej ako za už zaplatené.
I1.
Zmluvné strany po pre čítaní tohto dodaiku prehlasujú, že sa zoznámili s obsahom tohto dodatku,
ktorý je dostato čne určitý zrozumitelný a že s rýmro dodatkom sújilasia v pinom rozsahu. Zmluvné strany
uzatvárajú tento dodatok na zák1ade svojej vážnej a slobodnej v6le bez tiesne a na d6kaz toho pripájajú
svoje vlastnoru čné podpisy.
Tento dodatok bol vyhotovený v 3 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží
poskytovateľ a po jednom užívateľ.
Tento dodatok nadobúda ú činnosti dňa 01.09.2015.

REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
zast. Ing. Jaroslav Weisháb - na zák1ade pinomocenstva

Divadlo Andreja ]agara v Nitre
zast. Jánom Greššo - riadite ľ divadla
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Príloha k Dohode o užívaní zo d ňa 01.07.2014, číslo dohody : N/520003/2014
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Splátkový kalendár odplaty za užívanie č. N/520003/2014
pre rok 2015
uzatvorený medzi:
Poskytovate ľ: REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.

Sídlo:
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
IČO:
36 351 440
Zapísaná:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10618/R
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinomocensrva
Zastúpená:
(vo význame aj ako dodávate ľ alebo podnájomca)
a
Užívate ľ :

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DIČ: 20212466223 - nie je platcom DPH
bank. spojenie:700031 0609/81 80
zast. Jánom Greššom - riaditel divadla
tel:037741 089 1 fax:O37741 089 1, mob.:0903401 3
án Surovka
mail: surovka@dab.sk, www.dab.sk
(vo význame aj ako odberatel)
Užívateľ je povinný hradit poskytovate ľovi odplatu za užívanie mesa čne podľa tohto
splátkového kalendára:
Kalendárny
mesiac
užfvania
2015/09
2015/10
2015/11
2015/12

symboi

Dátum splatnosti
/ dátum dodania

Odplata za
užívanie
mesačne

5200032014
5200032014
5200032014
5200032014

07.09.2015
07.10.2015
07.11.2015
07.12.2015

367,29,-eur
367,29,-eur
367,29,-eur
367,29,-eur

Variabilný

na číslo účtu: 4250148807/3100, vedené u: SBERBANK a.s., pod VS: 5200032014.
Tento splátkový kalendár, ako p[atobn predpis p[atieb odplary za užívanie, slúži rovnako ako
daňový doklad namiesto fakturácie, teda je vo význame vysravených faktúr.
V Bánovciach nad Bebravou, d ňa 01.09.2015

zast. Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinomocenstva
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zast. Jánom Greššom —iadite ľ divadla

