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Dodatok č. 1 
 k zmluve o výpožičke zo dňa 30. júna 2016 

uzatvorenej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  
 
 
Požičiavateľ: Názov: OBEC HORNÝ VADIČOV 

 Sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov 

 Zastúpená: Miroslav Kubík, zástupca starostu obce 
 

 IČO: 00314030 

 DIČ: 2020553029 

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s. 

 IBAN: SK3456000000003166499001 

 Číslo tel./faxu: 041/4229221, 041/4229226 

 E – mail: urad@hornyvadicov.sk 

                                                                   (ďalej len „požičiavateľ“)  
                  
a 
 
Vypožičiavateľ: Názov:              

 
Zastúpená:  

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Horný 
Vadičov 
Ing. Anna Štefanová, predsedníčka  

 Narodený:  

 Trvalý pobyt:                
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“)  
 
(ďalej ako „zmluvné strany“)  
 

 
V zmysle článku 6 bod 3. zmluvy pristúpili obidve zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku 

k zmluve, ktorým sa mení článok 4 bod 5. zmluvy s účinnosťou od 17.10.2018 nasledovne: 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
    5.  Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať vypožičané priestory do užívania tretím osobám.  
 Vypožičiavateľ strpí, že pravidelne každú stredu v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v období 

od 17.10.2018 do 30.06.2019 priestory bezplatne využíva Centrum voľného času Horný 
Vadičov za účelom výkonu záujmového krúžku Malá škola pečenia a varenia na základe zmluvy 
o výpožičke s požičiavateľom. V tomto čase sa vypožičiavateľ zdrží bezplatného užívania 
priestorov. 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy  sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom znení.  

 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Horný Vadičov. 
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Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý obdrží jedno vyhotovenie. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, obsahu dodatku porozumeli, že dodatok 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 

 
V Hornom Vadičove dňa 15. 10. 2018                             
 
  
     Za požičiavateľa:                                                                       Za vypožičiavateľa:  
 
 
 
..........................................                                                             ....................................... 
       Miroslav Kubík                                                                         Ing. Anna Štefanová 
 zástupca starostu obce 


