
Dodatok č. 1 
k zmluve o výpožičke časti nebytového priestoru objektu Trnava, Hlavná 17  

zo dňa 21.7.2016 

__________________________________ 

 

I. 

Zmluvné strany 

Požičiavateľ:        

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

                             917 01 Trnava, Hlavná 17 

                             Zastúpenie: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

                             IČO: 598135                                DIČ: 2021190963 

                             IČ DPH: SK2021190963 

                             (ďalej len „požičiavateľ“) 

a 

Vypožičiavateľ:   

1) Godot Projekt 

občianske združenie 

Sídlo: 917 01 Trnava, Vajanského 31 

Zastúpenie: Mgr. Jozef Lužák, štatutárny zástupca 

IČO: 42286018 

Registrácia na MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90–37790 register občianskych 

združení 

(ďalej len „vypožičiavateľ v 1.rade“) 

2) Mladá Archa 

občianske združenie 

Sídlo: Viera Žúborová, 917 01 Trnava, Špačinská 23 

Zastúpenie: PhDr. Viera Žúborová PhD., štatutárny zástupca 

IČO: 50333283 

Registrácia na MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90-48764 

(ďalej len „vypožičiavateľ v 2.rade“) 

 

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 21.7.2016, ktorým sa upravuje čl. V. 

Doba výpožičky 

 

II. 

Zmluvné strany sa na základe uzn. č. 405/2017 Mestskej rady mesta Trnava dohodli, že odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa  pôvodné znenie čl. V. Doba výpožičky 

v zmluve o výpožičke nahrádza  novým znením:  

V. 

Doba výpožičky 

Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú, s platnosťou od 1.8.2017. 

 

III. 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy o výpožičke časti nebytového priestoru objektu Trnava, 

Hlavná 17 zo dňa 21.7.2016 sú nezmenené a zostávajú v platnosti. 

2) Tento  dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy   o výpožičke časti nebytových 

priestorov objektu Trnava, Hlavná 17,   uzatvorenej    dňa   21.7.2016  medzi   SKaŠZ   

mesta  Trnava  a občianskym združením Godot Projekt (ako vypožičiavateľ v 1. rade) 

a občianskym združením Mladá Archa (ako vypožičiavateľ v 2. rade). 



3) Dodatok je spísaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží požičiavateľ, jedno 

vyhotovenie vypožičiavateľ v 1. rade a jedno vyhotovenie vypožičiavateľ v 2. rade. 

4) Dodatok k zmluve o výpožičke nadobúda účinnosť druhým dňom odo dňa zverejnenia na 

webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

5) Dátum zverejnenia dodatku k zmluve o výpožičke:  16.8.2017 

v Trnave, 14.8.2017 

 

 

_____________________ 

             Požičiavateľ 

 

 

 

____________________                                                                 _____________________ 

Vypožičiavateľ v 1.rade                                                                   Vypožičiavateľ v 2.rade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


