
D O D A T O K  č. 1   K   Z M L U V E   O  V Ý P O Ž I Č K E 
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 
 

Zmluvné strany :  
 
POŽIČIAVATEĽ :   Obec Priepasné 
    906 15  Priepasné 
    IČO: 00309851 
    Zast. p. Peter Czere - starosta  
 
a 
 
VYPOŽIČIAVATEĽ :  Modrá Hviezda n.o. 
    Priepasné 211,  906 15 Priepasné 
    IČO: 50775626 
    Zast.: Mgr. Mgr .Mgr .Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA - štatutár 
 
 
 

Uzavreli nasledovný Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 16.5.2017 :  
 
 

I. 
Predmet dodatku  

 
1.1      Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1 Zmluvy o výpožičke zo dňa 16.5.2017 sa mení  a 
            nové znenie bodu 3.1 Zmluvy o výpožičke zo dňa 16.5.2017 je : 

 
 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú dvadsať (20) rokov odo dňa podpisu zmluvy oboma stranami 
s tým, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou, pričom 
zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je šesť (6) mesiacov a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená. V prípade, že 
niektorá zo zmluvných strán neprevezme výpoveď, považuje sa výpoveď za doručenú dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte. 
 

1.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o výpožičke zo dňa 16.5.2017 
ostávajú v platnosti bezo zmien. 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1 Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. 
Vypožičiavateľ berie na vedomie povinnosť požičiavateľa zverejniť tento dodatok 
a svojim podpisom dáva súhlas k zverejneniu tohto dodatku . Tento dodatok nadobúda 
platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia dodatku. 

2.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych 
predpisov. 

2.3 Tento dodatok bol podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach. 



2.4 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali. 

2.5. Tento dodatok sa riadi rozhodnutím obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 46/2018 
zo dňa 27.6. 2018, ktorého výpisy sú neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku. 

 
 
V Priepasnom dňa 2.7.2019  V Priepasnom dňa 2.7. 2019 
 
 
POŽIČIAVATEĽ :     VYPOŽIČIAVATEĽ :  
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Peter Czere – starosta obce                        Mgr. Mgr .Mgr .Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA - štatutár 
 
 
 


