
DODATOKč. 1

K ZMLUVE o VýPOŽIČKE zo dňa 29.01.2018
uzavretýmedzi zmluvnými stranami

' Požičiavateľ: Obec Oponice
sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice,
zastúpená Mgr. Milanom Gálom , starostom obce Oponice
IČO: 00310875
DIČ: 2021315527
(ďalej len „požičiavateľ“)

' Vypožičiavateľ: Telovýchovná jednota Oponice
sídlo: Oponice 264
zastúpená: Petrom Miklovičom predsedom TJ Oponice
IČO: 42206316 .-

DIČ: 2021306628
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke za účelom rozšírenia
predmetu výpožičky a úhrady energií.

I.

V Č. I. zmluvy o výpožičke sa do predmetu výpožičky dopĺňajú :

a) parcely, ktorých výlučným vlastníkom je požičiavateľ a ktoré sú zapísané na LV č. 779 vedenom
Okresným úradom Topoľčany - katastrálny odbor , a to:

- pozemok parcely C-KN č. 193/15, ostatné plochy, vo výmere 345 m2
- pozemok parcely C-KN č. 193/22, ostatné plochy, vo výmere 91 m2
— pozemok parcely C-KN č. 193/35, ostatné plochy, vo výmere 177 m2

b) parcela C-KN č. 193/16, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 209 m2, ktorej výlučným
Vlastníkom je požičiavateľ a ktorá je zapísaná na LV č. 360 vedenom Okresným úradom Topoľčany —

katastrálny odbor
c) budova so 5. č. 265 kabíny TJ Oponice, ktorej výlučným vlastníkom je požičiavateľ a ktorá je
zapísaná na LV č. 360 vedenom Okresným úradom Topoľčany — katastrálny odbor

II.
Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli, že spotrebu elektrickej energie, plynu a vody bude uhrádzať
vypožičiavateľ na základe faktúr, ktoré vystaví požičiavateľ podľa skutočnej spotreby - vyúčtovacich
faktúr od jednotlivých distribučných spoločnosti.

Ostatné ustanovenia zmluvy o výpožičke zostávajú v platnosti bez zmeny.

II.

' Výpožička nehnuteľností špecifikovaných v čl. 1. tohto dodatku bola prerokované
a schválená Obecným zastupiteľstvom v Oponiciach dňa 11.11.2019 Uznesením číslo 102

' Tento dodatok č. ] kzmluve o výpožičke nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej sídle
požičiavateľa (% 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode inforrnácií/ v znení neskorších predpisov a &

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), okrem
Článku II, ktorý nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020, kedy sa opíše stav elektromeru,
vodomeru a plynomeru , čo obidve zmluvné strany potvrdia svoj im podpisom.

' Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tomto dodatku
č. 1 k zmluve o výpožičke sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a



nebol vykonaný V tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 kzmluve
() výpožičke bol pred podpisom zmluvnými stranami prečítaný anakoľko jeho doslovné
znenie je V súlade s prejavom zmluvných strán tohto dodatku, zmluvné strany ho podpísali.

- Tento dodatok je vyhotovený V štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží
požičiavateľ a dva (2) rovnopisy obdrží vypožičiavateľ.

V Oponiciach, dňa: %a? - ĺĺ , „10 Í9
Za požičiavateľa: :

Obec Oponice
zast. Mgr.Milanom Gálom , starostom obce

V Oponiciach, dňa: //;7/ /ĺ ZO /9
Za vypožičiavateľa:


