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SLOUZICICH K PODNIKANI VŠB-TU OSTRAVA

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ QIBEZPLATNÉM využívÁui ČÁSTI

PROSTOR SLOUZICICH K PODNIKANI

SVKN-17-10

1. SMLUVNÍ STRANY

Vysoká škola báňská — Technické univerzita Ostrava

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

IC: 619 891 00

DIC: 0261989100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: _ředitelka CPI

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Bankovní Spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

Směrový kód:

Variabilní symbol platby:

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

17. listopadu 15/2172

(dále také jako „VŠB — TUO“ nebo „poskytovatel“ nebo „vlastník“)

SEIVO, s.r.o.

se sídlem: Studentská 6202/17, Poruba, 708 OO Ostrava

IC: 06610897

DIČ:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

SEIVO, s.r.o. ie PLÁTCE DPH

 

(dále také jako „uživatel“ nebo „SEIVO, s.r.o.“)
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel a uživatel uzavřeli dne 30. 11. 2017 smlouvu o bezplatném využívání části prostor

sloužících k podnikání č. SVKN-17-10 (dále jen „smlouva“), týkající se poskytování služby -

balíčku PLACE.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy, kdy bližší úprava

je uvedena v čl. 4.

4. TRVÁNÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2018

do 31.11.2020.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti k datu 1. 11. 2018. Dodatek č. 1 se dnem, kdy vstoupí v

účinnost, stane nedílnou součástí smlouvy.

. V tomto dodatku č. 1 je obsažena úplná dohoda smluvních stran týkající se záležitosti v něm

uvedených. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy včetně přílohy smlouvy zůstávají plně platná

a účinné.

. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž pronajímatel obdrží jedno a nájemce druhé

vyhotovení.

-*9 -10- 2018

.... . .. V. dne......
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