
číslo  spisu: OE/2571/2019 Evidenčné číslo zmluvy: ZP2019001/OE

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

í č. ZP2012/01-ZoVNP
ľ uzavretej v Žarnovici dňa 22.03.2012
L . v súlade s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

požičiavate!’: Mesto Žarnovica
so sídlom; 
v zastúpení:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu/IBAN:
telefón;
fax:
e-mail:

Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kamil Danko, primátor mesta -  štatutárny orgán
00 321 117
VUB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
SK72 0200 0000 0000 1482 4422 
045/6830011 - ústredňa 
045/6812152
mestsky.urad@zamovica.eu

(ďalej len „požičiavateľ“) na strane jednej

vypožičiavate!’: Rodinné centrum Tekvička, občianske združenie
so sídlom: Andreja Kmeťa 489/11,9^6 81 Žarnovica
v zastúpení: Monika Ďuríková, predseda - štatutárny orgán
IČO; 42 199 174
registrované; Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

dňa 10.02.2012, číslo spisu; VVS/1-900/90-391 02

(ďalej len „vypožičiavateľ“) na strane druhej

po vzájomnej dohode uzatvárajú 

tento 

DODATOK Č. 7

K ZMLUVE O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. ZP2012/01-ZoVNP

(ďalej len „Dodatok č. 7“)

Č1.I

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/01-ZoVNP, ktorá bola uzavretá medzi 
požičiavateľom a vypožičiavateľom v Žarnovici dňa 22.03.2012 v znení neskorších dodatkov 
s a  m e n í  nasledovne;

(1) V Článku II. „Doba výpožičky“ odsek 1 znie;

„1. Doba výpožičky je dohodnutá na dobu určitú: od 01.01.2019 do 31.12.2019 vrátane
s tým, že návštevné dni sú štyri dni v týždni -  pondelok, streda, piatok v čase od 9:00 
hodiny do 20:00 hodiny a sobota v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny.“

(2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.
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ČI. II

Dodatok č. 7 je vyhotovený na základe požiadavky vypožičiavateľa o predĺženie dohodnutej 
doby výpožičky. Cena za vyhotovenie Dodatku č. 7 je  dohodnutá podľa „Cenníka za pracovné úkony 
pri výkone samosprávnych činností na MsÚ v Žarnovici, za dočasné užívanie veci a za služby 
poskytnuté Mestom Žarnovica“ vo výške 5 , - eur, slovom: Päť eur, a je splatná vypožičiavateľom 
v hotovosti do pokladne MsÚ v Žarnovici, najneskôr v lehote do 31.01.2019.

ČI. III

Dodatok č. 7 je platný dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnem' niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov tento Dodatok č. 7 podlieha zverejneniu, ako povinne zverejňovaná zmluva 
a v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov účinnosť nadobudne najskôr dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 
sídle požičiavateľa.

ČI. IV

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 7 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

ČI. V

Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené 
pre požičiavateľa a dve pre vypožičiavateľa.

V Žarnovici, dňa: 

Požičiavateľ:

0 2. 01. 2019

Hi.
” 1/

Mesto Žarnovica,
v zastúpení Kamil Danko, 

primátor mesta

Vypožičiavateľ:

Rodinné centrum Tekvička,
v zastúpení Monika Duríková, 

predseda
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