
Dodatok č.1  
k Zmluve o nájme nebytového priestoru 

uzavretej podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov medzi: 

Zmluvné strany: 

DECODOM, spol. s r.o. 
V zastúpení: Ing. Roman Gajdoš – konateľ 

Sídlo: Pílska 7, 955 13 Topoľčany 

IČO: 36 305 073  

IČ DPH: SK2020139572 

Bankové spojenie: ČSOB  
Číslo účtu:  SK55 7500 0000 0000 2570 6093 

Zapísaný v OR na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 11727/N 

ďalej len „Prenajímateľ“ 

a 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 
V zastúpení: Miroslav Bakura, Dis.art., riaditeľ 

Sídlo: Obchodná 1, 955 01  Topoľčany  
IČO: 36728683 

DIČ: 2022310114 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK7802000000002374768451  

Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 19322/N 

(ďalej len „Nájomca“) 

Preambula 
Spoločnosť BP Media, s,r,o, zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra od 5. januára 

2021 zmenila svoje obchodné meno na Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.. 
 

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru 

uzatvorenej dňa 25.11.2019 (ďalej len Zmluva) v nasledovnom znení: 

Identifikačné údaje Nájomcu v časti obchodné meno a zastúpenie menia nasledovne: 
 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 
V zastúpení: Miroslav Bakura, Dis.art., riaditeľ 

II.  
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 
zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Topoľčanoch dňa, 18. 1. 2021:  

 

.............................................                                                    ............................................. 

Ing. Roman Gajdoš – konateľ                     Miroslav Bakura, Dis.art, riaditeľ 


