Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE
uzatvorená podľa §§ 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Požičiavateľ:

so sídlom:
právna forma:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská republika Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
štátna príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ Centra účelových zariadení
42 137 004
SK 2022739697
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0052 7365

(ďalej len ako „požičiavateľ“)
a

Vypožičiavateľ:

so sídlom:
právna forma:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská republika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Štátna rozpočtová organizácia
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru
Ing. Eva Bezáková, riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a
služieb
00 699 021
SK2020879344
Štátna pokladnica
SK36 8180 0000 0070 0007 3594

(ďalej len ako „vypožičiavateľ“)
(ďalej požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)
II.

Zmluvné strany v zmysle článku IV bodu 1 Zmluvy o výpožičke uzatvorenej dňa 29.12.2020,
uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej len „dodatok č 1“), ktorého predmetom je predĺženie doby
výpožičky.
Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:

„Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky predmet výpožičky špecifikovaný v
Čl. II bod 1 tejto zmluvy na dobu určitú a to :
 odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia do 31.12.2022.“

III.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy obdrží
požičiavateľ a dva (2) rovnopisy obdrží vypožičiavateľ.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvným stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v nadväznosti na §5a ods. 1 a 6 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(„zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov.

V Piešťanoch dňa:

V Bratislave dňa:

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

................................................................
JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ
Centra účelových zariadení

.............................................................
Ing. Eva Bezáková
riaditeľka odboru investícií,
nehnuteľností a služieb MZVEZ SR

.............................................................
Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka finančného odboru
MZVEZ SR

