
 

DODATOK č. 2  

k Zmluve o výpožičke č. 10/2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.09.2019 

 (ďalej len ako „dodatok“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ :                              Mesto Námestovo 

                                                     so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

                                                     Zastúpené : Ing. Jánom Kaderom, primátorom 

                                                     IČO : 00314 676 

                                                     DIČ : 2020571707  

                                                     Bank. spojenie :  VÚB, a. s., pobočka Námestovo 

                                                     IBAN: SK45 0200 0000 0000 1682 2332 

 

Vypožičiavateľ:                           Mestský športový klub Námestovo 

                                                     So sídlom: P.O.BOX 115, 029 01 Námestovo 

                                                     Zastúpený: Ing. Andrej Stašiniak, predseda 

                                                     IČO: 35 663 596 

                                                     DIČ: 2021352531 

                                                     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

                                                     IBAN: SK7756000000004039803001 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

1. Medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom bola dňa 20.12.2009 uzatvorená Zmluva o 

výpožičke  (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok požičiavateľa 

prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky bližšie špecifikovaný v článku I. 

Zmluvy. 

2. Medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom bol dňa 10.09.2019 uzatvorený Dodatok č. 

1 k zmluve, predmetom ktorého bolo predĺženie doby výpožičky do 31.12.2022. 

 

Článok III. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa zmení článok II. ods. 2.1.  predmetnej zmluvy  

 

z pôvodného znenia: 

 

Čl. II. 

Doba výpožičky 

2.1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022 

 

na nové znenie: 

Čl. II. 

Doba výpožičky 



2.1.  Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2025. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Predmetný Dodatok č. 2 bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Námestove č. 159/2002  dňa 19.12.2022 v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 139/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že vypožičiavateľ bude 

udržiavať a starať sa o predmet výpožičky, predmet výpožičky bude slúžiť pre všetkých 

občanov mesta Námestovo na športovú činnosť a to najmä vedenie detí a mládeže 

k športovej aktivite.  

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tohto dodatku len písomne po vzájomnej dohode 

oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa ustanovenia. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia na web. sídle prenajímateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe  k informáciám.   

6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok predstavuje slobodný a vážny prejav ich 

vôle je pre nich zrozumiteľný a určitý, dodatok neuzavreli v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok, pred jeho podpísaním si ho prečítali a jeho obsahu 

porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

V Námestove dňa 29.12.2022                                            

 

 

     

 

Za požičiavateľa                                                                        Za vypožičiavateľa                                  

 

 

 

  

.............................................                                                        ............................................... 

Ing. Ján Kadera                                                                            Ing. Andrej Stašiniak 

primátor mesta 

 
 

 

 

 


