
  

DODATEK č. 3 

 
k nájemní smlouvě uzavřené dne 10. prosince 2004 

 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. ledna 2008 a Dodatku č. 2 ze dne 27. ledna 2009 

 
I. Smluvní strany 

 

Pronajímatel  MANAG invest, a.s. 

se sídlem: Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová zn.: oddíl B, vložka 4701 

zastoupená členem představenstva Ing. Jaroslavem Cekotou  

korespondenční adresa: Zarámí 92, 760 01 Zlín  

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 

IČ: 276 98 131          DIČ: CZ27698131 

na straně jedné 

 

Nájemce : Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

 stavebnictví 

 Roškotova 1225/1, 140 00  Praha 4 

 zastoupená Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 

 IČO  47114321           DIČ - není plátce DPH 

 Bank. spojení: XXX 

 Tel./fax: p. XXX, XXX 

 zaps. v OR  vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7232 

 na straně druhé 

 

 

 

 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smluvní strany na straně pronajímatele. Na základě 

usnesení valné hromady společnosti MANAG invest, a.s. ze dne 4. 12. 2018 se společnost 

slučuje se společností MANAG, spol. s r.o. se sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01 Zlín, IČ: 155 

28 111, zapsané dne 5. 2. 1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

C, vložka 601 s tím, že veškerá práva a povinnosti společnosti MANAG, spol. s r.o. přechází na 

nástupnickou společnost MANAG invest, a.s. se sídlem Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 

620 00 Brno, IČ: 276 98 131, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně 

v oddíle B, vložka 4701. Dnem zápisu sloučení do obchodního rejstříku je den 31. 12. 2018. 

Smluvní stranou na straně pronajímatele je: 

MANAG invest, a.s. 

Sídlo: Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

IČ: 276 98 131 DIČ: CZ27698131  

2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 10. prosince 2004 ve 

znění pozdějších změn a dodatků, tímto dodatkem nedotčená, jsou ponechána v platnosti v plném 

rozsahu. 

 

III. Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. ledna 2019. 



  

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, byl podepsán po 

vzájemném, projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv však v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost dodatku potvrzují svým podpisem.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s určením jeden pro pronajímatele a jeden pro 

nájemce. 
 

Ve Zlíně dne 10. ledna 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

            za pronajímatele                                                                                 za nájemce 


