
Dodatok č. 3 

k Zmluve o výpožičke  

nebytových priestorov v objekte meštiansky dom Trnava, Hlavná 17 
 

uzatvorený doleuvedeného dňa, mesiaca, roku   

medzi: 

 

 

1. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo: Hlavná 17, 917 01 Trnava 

IČO: 00 598 135 

DIČ: 2021190963 

IČ DPH: SK2021190963 

Bankové spojenie:  

Konajúci: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

(ďalej tiež ako „požičiavateľ“) 

 

a 

 

2. Godot Projekt (občianske združenie) 

Sídlo: Ulica Jiráskova 6038/15, 917 02 Trnava 

Adresa na doručovanie: Vajanského 31, 917 01 Trnava 

IČO: 42286018 

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

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Lužák 

(ďalej tiež ako „vypožičiavateľ“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 21.07.2016 uzatvoril požičiavateľ s vypožičiavateľom Zmluvu o výpožičke, ktorou požičiavateľ 

prenechal vypožičiavateľovi do výpožičky časť nebytových priestorov vo výmere 205,01 m2 situovaných 

v suteréne – v pivničných priestoroch zo strany od Trhovej ulice (vymedzených podľa pôdorysu) v objekte 

meštiansky dom, Trnava, Hlavná ulica č. 17, stavba súp. č. 9 – budova nachádzajúca sa v katastrálnom 

území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341, postavená na pozemku parc. č. 704. 

 

2. Zmluvné strany uzatvorili 2 dodatky k tejto zmluve.   

 

3. Zmluva o výpožičke zo dňa 21.07.2016 v znení dodatku č. 1 a 2 sa ďalej označuje ako „Zmluva o 

výpožičke“. 

 

4. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli na nižšie špecifikovanom dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke, 

ktorý sa považuje za súčasť Zmluvy o výpožičke (ďalej tiež ako „Dodatok“).  

 

 

II. 

Predmet Dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou odo dňa 29.11.2018 sa Zmluva o výpožičke mení nasledovne:  

 

1. Ustanovenie článku VIII. ods. 5) Zmluvy o výpožičke sa mení tak, že jeho pôvodné znenie sa vypúšťa a 

nahrádza sa týmto novým znením: 
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„5) Požičiavateľ zabezpečí revízie elektroinštalačných zariadení a odstránenie závad z nich vyplývajúcich. 

Požičiavateľ bude náklady na zabezpečenie revízie a odstránenie závad fakturovať vypožičiavateľovi v 

celom rozsahu preukázateľne vynaložených nákladov. Požičiavateľ bude vypožičiavateľa písomnou 

formou najmenej 15 dní pred plánovanou revíziou elektroinštalačných zariadení informovať o 

predpokladanej výške a rozsahu nákladov na revíziu elektroinštalačných zariadení. V prípade, že 

vypožičiavateľ nebude mať finančné prostriedky na uhradenie faktúry za revíziu elektroinštalačných 

zariadení a na odstránenie závad z nich vyplývajúcich, môže žiadať o uhradenie faktúry v splátkach alebo 

môže navrhnúť iné alternatívne riešenie.“ 

 

2. V ostatnom zostáva Zmluva o výpožičke nezmenená. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia predmetného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

 

2. Vypožičiavateľ týmto potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku mal predmet výpožičky v užívaní 

v celom rozsahu. Túto skutočnosť má zdokumentovanú odovzdávacím a preberacím protokolom.  

 

3. Tento Dodatok má 2 strany a bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží požičiavateľ a 

jeden vypožičiavateľ. 

 

4. Požičiavateľ a vypožičiavateľ vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, porozumeli 

obsahu a dosahu všetkých jeho ustanovení, a že ho uzatvárajú na základe slobodne, vážne a určite 

prejavenej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Trnave dňa 28.11.2018 

 

 

 

 

 

         v.r.        v.r. 

_______________________              _______________________        

       Ing. Martin Turčan              Mgr. Jozef Lužák           

        za požičiavateľa           za vypožičiavateľa  

      


