
Slovák Telekom, a.s.
Ev.č. zmluvy: 0220150042-105-00

g

Dodatok č. 5
k Zmluve o nájme zo dňa 28.02.2015

Prenajímateľ:
AGROPODN1K SLAMOZ
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIČ:
Kontaktná osoba:
Registrovaný:
(ďalej len „Prenajímateľ44)
a
Nájomca:
Slovák Telekom, a.s.
So sídlom:
Zastúpený:

Čl.I.

spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
Ing. Ivan Seňko, konateľ
36 204 447
2020032003
SK2Q20Q32003
Všeobecná úverová banka a.s.
SK51 0200000000145011 5758
SUBASKBX
Ing. Ferko+421 905358091
Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 12249/V

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIČ:
Registrácia; -
Adresa na zasielanie faktúr:

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Gabriel Tánczos, manažér výstavby mobilných sietí,
na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom,

a.s. a
Mgr. Alena Kupková, senior analytik, na základe
Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
35 763 469
2020273893
SK2020273893
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK12 0200 0000 0016 3486 2854
SUBASKBX
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka Č. 2081/B
PN-lnvoice.ST^invoiccdtse.telekom.de alebo
Slovák Telekom, a.s.
PO Box 75, 820 16 Bratislava 216

Kontaktná osoba vo veciach fakturácie: Mgr. Ľubica Poorová, 02/588 23759
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Marián Závacký, 0903909081
(ďalej len „Nájomca")

či. n.
Zmluvné strany uzavreli dňa 28.02.2015 Zmluvu o nájme. V zmysle 51. VIL bod 5.)

tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej nasledovných zmenách dodatkom k tejto
zmluve takto:

- mení sa či. III. „Nájomné a spôsob platenia" bod 2.) takto:
2. Nájomné je splatné na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ v termíne do
31.03.2020. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi na



adresu pre zasielanie faktúru. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych
predpisov.

mení sa či. III. ..Nájomné a spôsob platenia", dopĺňa sa bod 6.) takto:
6. Prenajímateľ doručí faktúru nájomcovi elektronicky e-mailom v PDF podobe na

adresu: PN-Lnvoice.ST@invoicedtse.telekom.de. Jeden e-maií môže obsahovať
maximálne l (jednu) PDF faktúru, maximálna veľkosť e-mailu je 10 MB. Faktúra
PDF musí byť pridaná ako príloha k e-mailu. Prílohy k faktúre sa nesmú odosielať
ako samostatný súbor. Príloha k faktúre (dodací list, súpis prác, akceptačný protokol
atď.) musia byť súčasťou faktúry. Žiadne ďalšie prílohy (JPG, GIF atď.) nesmú byť v
e-maile (aj v podpise), pretože z bezpečnostných dôvodov budú zamietnuté.

mení sa či. TV. „Doba nájmu a skončenie náimu" bod 1.) takto:
l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 29.02.2020 do 28.02.2021.

ČI. 111.
Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom na Úrade vlády SR.
Prenajímateľ si je vedomý skutočnosti, že s údajmi uvedenými v tejto dohode sa
bude v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj spoločnosť Deutsche Telekom
Services Európe Slovakia s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 44921 101
a spoločnosť Swiss Post Solutions, s.r.o. , Púchovská 16, 830 05 Bratislava, IČO:
35843390, ktoré pre spoločnosť Slovák Telekom, a.s zabezpečujú proces
vyhotovenia a správy objednávok a príjem faktúr a pre prípad, že k takémuto
oboznámeniu dôjde, s ním Prenajímateľ súhlasí.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nájomca je oprávnený svoje finančné
záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo, ktoré vzniknú v súvislosti s touto
Zmluvou, plniť aj prostredníctvom tretej strany, najmä vo forme vykonávania platieb
z účtov, ktorých vlastníkom nie je nájomca. Prenajímateľ nie je oprávnený takéto
plnenie poskytnuté prostredníctvom tretej strany odmietnuť. Plnenie poskytnuté
prostredníctvom tretej strany sa bude považovať za plnenie nájomcu.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme zo dňa 28.02.2015 ostávajú v platnosti v znení
Dodatku č. 5, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorý 2 dostane prenajímateľ a 2
nájomca.

V Bratislave dňa 2 1 JAN, 2020V Zemplínskej Teplici dňa /£" O/f

Za prenajímateľa:

Ing. Ivan Spgko
konateľ

ff AGROPODNtKSLAMOZspol.sr.o.
' Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64

' 36204447 ® DIČ ; 2020032003

Za nájomcu:

^

Ing. Gabriel Táíiczos
manažér výstavby mobilných sietí

Mgr. Aleijá Kupková
senior analytik

p / 'l/ l
l/


