
V Název

zastoupená
Adresa
Sídlo
IČ
DIČ
Plátce DPH 
Bankovní spojení 
Č.ú.

zastoupené Vltavotýnskou realitní spol. s r.o.
Ing. Jiřím Vránkem, ředitelem společnosti___________
375 01 Týn nad Vltavou, Tyršova 780______________
375 01 Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2____________
002 45 585___________________________________
CZ00245585__________________________________
Ano_________________________________________
ČSOB Týn nad Vltavou_________________________
296001781/0300

Město Týn nad Vltavou,

jako „pronajímatel“ na straně jedné

a
2/ Název 

zastoupená 
Adresa 
Sídlo 
IČ 
DIČ
Plátce DPH 
Bankovní spojení 
Č.ú.

TechStroM s.r.o.__________________
Pavol Zemančík_______________________
Dolná Mariková 198. 180 02 Dolná Mariková 
Dolná Mariková 198. 180 02 Dolná Mariková 
454 33 046____________________________
CZ683102034_________________________
Ano_________________________________
Česká Spořitelna_______________________
2657960339/0800

jako „nájemce“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 

SMLOUVY
O NÁJMU ČÁSTI UBYTOVNY V AREÁLU BLANÍCE

Čl.I.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tento dodatek smlouvy, stejně jako 
způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

ČI. II.

Článek IV. odst. 2 nově zní takto:
Nájem zaniká písemnou dohodou stran nebo výpovědí. Obě smluvní strany jsou 

oprávněny vypovědět smlouvu v šestiměsíční výpovědní lhůtě, a to i bez udání důvodu. 
Výpověď musí být podána písemnou formou a prokazatelně doručena. Výpovědní lhůta 
začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní stran.
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a. ui.
1/ Dodatek se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občansky zákoník v platném znění.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

4/ Smluvní strany prohlašují, že byl dodatek uzavřen na základě jejich pravé, svobodné 
vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, souhlasí s ním a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5/ Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

6/ Uzavření tohoto dodatku schválila RM Týn nad Vltavou na své 34. schůzi dne 31.10. 
2022 usnesením č. 577/2022.

V Týně nad Vltavou dne:............ 2022 V Týně nad Vltavou dne:.............  2022

Pronajímatel: Nájemce:
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