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Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IČ: 619 891 00

DIČ: CZ61989100

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: .

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo učtu: 100954151

Směrový kód: 0300

Variabilní symbol platby: 768

Doručovací adresa: 9720 — Útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

(dále jen „pronajímatel“ nebo „Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava“)

Vitkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.

se sídlem: Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba, 708 00

IČ: 27677257

DIČ: CZ 27677257

Osoba oprávněna jedn

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jedn

ve věcech technických:

Vítkovice - výzkum a vývor - ec nic e apl ace a. s. re

(dále jen „nájemce“ nebo „Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.“)

    

  

dnešního dne uzavřeli tento dodatek č. 2.
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DODATEK Gyz , i: i ? PODNIKATELSKÝ

KE SMITOUVE O NAJMU PROSTOR X ";, INVKUBÁTOR

SLOUŽICÍCH K PODNIKÁNÍ
i VSB-Tu osm/WA

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 14. 1. 2013 smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání

č. SON-13-12 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2013 týkající se prostor

sloužících k podnikání 0 celkové výměře 23,55 m2 ve 2. patře objektu Podnikatelskěho inkubátoru

VŠB-TU Ostrava.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení doby nájmu, kdy bližší úprava je

uvedena v čl. 3 tohoto dodatku.

3. PRODLOUŽENÍ DOBY NÁJMU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby nájmu, kdy doba nájmu se prodlužuje na dobu

určitou od1. 1.2015 do 31.12.2015.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vtomto dodatku č, 2 je obsažena uplná dohoda smluvních stran týkající se záležitostí v něm

uvedených. Veškerá ustanovení smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) zůstávají platná a účinná

s výjimkou, jak je pozměněno nebo doplněno v tomto dodatku č. 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž pronajímatel obdrží jedno a nájemce druhé vyhotovení.
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