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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Č.
S 70/20

uzavřený mezi

VOP CZ, s.p.
IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493
se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. AXIV 150
+spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu:
na straně jedné jako pronajímatel (dále též jen ,,pronajímatel")

a

Varroc Lighting Systems, s.r.o.
IČ: 24304450, DIČ: CZ24304450
se sídlem: Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C55719

zastoupen
bankovní spojení: číslo účtu: Rait eisen an a,s.,
e-mail:
telefon:
na straně druhé jako nájemce a e těž jen ,,nájemce")

(společně dále též "smluvní strany")

1. Úvodní ustanovení

l, Na základě 'Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. S 70/20 ze dne 12.3.2020 (dále též jen
,,smlouva") pronajímatel přenechal nájemci k dočasnému užívání nebytové prostory v prvním
nadzemním podlaží objektu č. B5, které pronajímatel dočasně nepotřebuje ke své činnosti, a to:

číslo objektu číslo místnosti výměra místnosti způsob využití nájemné
v m' v přepočtu v KČ

" na m2/rok
B5 . 334 ostatní prostory 750,00

2. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na prodloužení nájemního vztahu, mění se
smlouva tak, jak uvedeno v následujícím článku tohoto dodatku.
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' 2. Změna smlouvy
I

l. Článek 3. Doba nQjmu, trvání nájmu odst. l. smlouvy nově zní takto:

,,Nájem je sjednáván na dobu určitou do 31.3. 2021."

3. Společná a závěreČná u jednání
0

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá ze smluvních
stran obdrží po l stejnopise.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek bude zveřejněn ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jsou seznámeny s veškerými jeho
ustanoveními a těmto ustanovením rozumí.

5. Smluvní strany se seznámily s obsahem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním
připojují na její závěr dle své svobodné, pravé a vážné vůle své vlastnoruční podpisy.

V Šenově u Nového Jičína dne V Šenově u Nového Jičína dne
23 -11- 2020
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