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DODATEK sz , PODNIKATELSKÝ
KE SMVI70'UVE O NAJMU'PROSTOR I IN_KUBÁTOR

SLOUZICICH K PODNIKANI VSB'TU OSTRAVA

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ o NÁJMU

prostor sloužících k podnikání

SONN-16-03

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 619 891 00

DIČ: C261989100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: _—ředitelka CPI

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: _

Bankovní spojení: SOB, a.s.

Číslo účtu:

Směrový kód: r

Variabilní symbol platby:

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

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava—Poruba

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

a

SCOVECO, s.r.o.

se sídlem: Františka Lýska 1605/3, 70030 Ostrava-Bělský Les

IČ: 29383757

DIČ: C229383757

Osoba oprávněná jednat

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Firma SCOVECO, s.r.o. ie PLÁTCE DPH

(dále jen „nájemce“ nebo „SCOVECO, s.r.o.“)

dnešního dne uzavřeli tento dodatek č. 2
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DODATEK 02,2 , PODNIKATELSKÝ

KE SMITQUVE O NAJMU'PROSTOR ' INKUBÁTOR

SLOUZICICH K PODNIKANI VSB'TU OSTRAVA

1.1,

2.1.

4.1.

4.2.

5.1

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 19. 12. 2017 smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání

č. SONN-16-03 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2018, týkající se prostor

sloužících k podnikání o celkové výměře 21 ,1 m2 ve 3. patře objektu Podnikatelského inkubátoru

VŠB-TU Ostrava.

2. PŘEDMĚT DODATKU

uvedena V čl. 4 tohoto dodatku

4. ŘEDMĚT NÁJMU

Pronajímatel a nájemce se dohodli s účinností od 1. 10. 2018 na změně předmětu nájmu, kdy za

tímto účelem mění článek 4. odst. 4. 1. smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) následovně:

„Pronajímatel přenechává nájemci do užívání prostory sloužící kpodnikání nacházející se ve

3. patře objektu Podnikatelskěho inkubátoru VŠB-TU Ostrava 0 celkové výměře 21,1 m2,

specifikované V následující tabulce:

 

.. místnost č. dveří výměra V m2—

L 323 21,1

(dále jen „předmět nájmu“)

 

   

a nájemce uvedené prostory do nájmu přijímá. Nájemce je dále oprávněn užívat hygienické

zázemí a společné prostory v prostorách objektu PI VŠB-TUO“

Předmět nájmu bude pronajímatelem protokolárně předán nájemci dne 1. 10. 2018. Nebude-li v

předávacím protokolu uvedeno jinak, má se za to, že nájemce shledává předmět nájmu ve stavu

způsobilém k smluvenému užívání.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vtomto dodatku č. 2 je obsažena úplná dohoda smluvních stran týkající se záležitosti v něm

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

s Výjimkou, jak je pozměněno nebo doplněno V tomto dodatku č. 2.
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DODATEK C-„2 , PODNIKATELSKÝ

KE Sli/IVITO'UVE o NAJMUPROSTOR | INVKUBÁTOR

SLOUZICICH K PODNIKANI VSB'TU OSTRAVA

5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

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

12 40- 2018

VOstravédne ................ V .. dne...... ....._

Vysoká škoiě báňská —

Technická univerzita Ostrava

  
SCOVECO, s.r.o.
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