
 

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 15/2017 

o nájme a podnájme nebytových priestorov 
 

Prenajímateľ:     Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 

                          správca majetku mesta Topoľčany 

                          v zastúpení  PhDr. Katarínou Baculákovou, riaditeľkou  

                          Sídlo: Nám.Ľ. Štúra č. 2357, 955 01 Topoľčany 

                          Bankové  spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany 

                          IBAN: SK3602000000000001131192   BIC:  SUBASKBX 

                          IČO : 00 500 879 

                          DIČ : 2021248834 

                          /ďalej len prenajímateľ/ 

 

Nájomca :         OM Vitalis, s.r.o. 

                          v zastúpení Milanom Moriczom - konateľom 

                               Sídlo: Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany                                                          

                          IČO : 50 419 323 

                          DIČ: 2120318090 

                          Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra         

                          oddiel: Sro, vložka č. 41238/N zo dňa 4.1.2019 

                          /Ďalej len nájomca/ 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 

15/2017 zo dňa 31.1.2017 v znení Dodatkov č. 85/2018 zo dňa 28.5.2018, č. 111/2018 zo dňa 31.5.2018 a č. 

49/2019 zo dňa 28.3.2019 z dôvodu zmeny obchodného mena  a sídla nájomcu s účinnosťou od 11.3.2020. 

 

Mení a upravuje sa obchodné meno a sídlo prenajímateľa z pôvodného: 

                        TOP FOODS TO, s.r.o. 

                             Sídlo: Hrad 323, 956 31  Krušovce   

Na nové: 

                        OM Vitalis, s.r.o. 

                             Sídlo: Gagarinova 2490, 955 01 Topoľčany                                                          

                                                       

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nájomca berie na vedomie podmienky v dodatku k zmluve, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. 

2. V ostatných častiach zostáva naďalej v platnosti pôvodná zmluva o nájme a podnájme            

            nebytových priestorov zo dňa  31.1.2017 v znení všetkých dodatkov, ktoré sú  

            neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.  

4. Dodatok je platný dňom podpísania a účinný deň po jeho zverejnení na webovej stránke 

prenajímateľa.  

5. Dodatok je vyhotovený 2x, 1x pre nájomcu, 1x pre prenajímateľa. 

 

 

V Topoľčanoch dňa 10.3.2020   

 

 

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany                                    OM Vitalis s.r.o.                                              

správca majetku mesta Topoľčany                                           v zastúpení Milanom Moriczom 

v zastúpení PhDr. Katarínou Baculákovou                               konateľom                     

riaditeľkou   

 


