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Dohoda
o predlžení Nájomnej zmluvy č. 74/2009 uzatvorenej dňa 17.12.2009
medzi:

Zmluvné strany:
Nájomca:

Mega & Loman, s.r.o.
Partizánska 5, 911 01 Trenčín
IČO: 36302651
Zastúpený: Ing. Peter Sedlák – konateľ

Prenajímateľ: Centrum vedecko -technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A , 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

I.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, sa nájo mný vzťah k nebytovým
priestorom uved ených v čl. I. Predmet a účel nájmu, b. 1. Nájomnej
zmluvy sa predĺži ku dňu 30.09.2014.

II.
Zmluvné strany sa doh odli, že nájomca môže Dohodu opätovne predlžiť.

III.
Zmluvné

strany

sa

zaväzujú

vyspo riadať

si

vzájomné

závä zky

a

pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, najneskôr
do 30. 10. 2014.
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IV.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu o predĺžení nájomnej zmluvy
prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obs ahu a
vyhlasujú, že ju neuzratvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a
na znak tohto ju vo vlastnom mene podpísali.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami.
Táto Dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Bratislave, 08. 09 . 2014

Ing. Peter Sedlák
konateľ Mega & Loman, s.r.o.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

Prevzal dňa:
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