
Dodatok č. 1 k Zmluve o qipožičke

DoDAToK
č. 1

ka Zmluve o výpožičke
zo dňa L4,0.2.2OL9

rne dzi zmluvnými stranami :

\rTPoŽIčIAVATEI]:
1. spoločnosť:

MY HOU§E Development s.r.o.
Ičo: 51 113 O4O
so sídlom 906 03 Smrdálry 82
zapisaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, v1. ó. 40799lT
zastúpená konateťom spoločnosti - Richardom Ondrejkovičom
(ďalej aj ako ,,ugpožičiauateť")

a

poŽrčrnvetpr::
2. Obec Hlboké

Ičo: oo 3O9 532
so sídlom: 906 31 Hlboké II4
zastúpená starostom obce Hlboké Ing. Milošom Čobrdom
(ďalej aj ako ,,požičiauateť*)

(,,kupujúci" a predá,uajúci" spoločne označouaní aj ako ,zmluuné strang).

čt. t.

1. Dňa l4.02,2OI9 uzavreli ako požičíavate1 na jednej strane a póvodný rr5rpožičiavateť:
Richard Ondrejkovič, nar. 19.02.1987, bytom 906 03 Smrdáky 82, na druhej strane,
Zmluvu o výpožičke, ktorej predmetom je ťypožíčka nehnuteťností v obci a k.ú. Hlboké
doposial zapísaných na LV č.3797 pre obec a k.ú. Hlboké ako:
- pozemok parc. č. 5307 (KN-C) - zast. plocha a nádvorie vo výmere 505 m2
- pozemok parc. č. 5390 (KN-C) - zast. plocha a nádvorie vo výmere 2660 m2
- pozemok parc. č. 5339 (KN-C) - zast. plocha a nádvorie vo výmere 550 m2

(ďalej aj ako ,,ZmIlJva o výpožičke").
2.Yypožičiavateť - ako postupca dňa 22.03.2019 postúpil Zmluvou o postúpení práv

a povinností, všetky svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy o výpožíčke postupníkovi:
spoločnosti MY HOUSE Development s.r.o. (ďalej aj ako ,,Zrnluva'|).

3. V súlade so Zmluvou sa dnešného dňa zmlurrné strany dohodli íla zmerae Zmlulry
otlýpožičke vo forme tohto Dodatku č. 1., pričom požíčíavatel svojim podpisom na
tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke vyslovuje súhlas s takýmto postúpením práv
a povinností.

čt. n.

1. V preambule Zmlurry o wýpožiěke - ,rZmluvné straný' sa mení ,rrrypožičiavateť"
a to:

spoločnosť:
MY HOUSE Development s.r.o.
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Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

tčo: 51 i 13 040
so sídlom 906 03 Smrdálry 82
zapisal;'á v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, vl. č. 40799lT
zastúpená konateťom spoločnosti - Richardom Ondrejkovičom
(ďalej aj ako ,,ugpožičiauateť")

2. Ostatné ustanovenia Zmlurry o r4ýpožičke zostávaiú bezo zmeny.

čt. nI.
záveteéné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmlurrných strán neupravené Zmluvou o ffiožičke, v znení jej
všetkých zmien a dodatkov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne závázných prá,,znych predpisov
Slovenskej republiky.

2. Tento Dodatok č. L kZrnluve o ťypožičke je platný dňom jeho podpísania oboma
zmlur,znými stranami, je vyhotovený v 4 rovnopisoch, každý z ních má platnosť
originálu.
Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. L k Zmluve o výpožíčke
podlieha vzmysle § 5a zák. č.2lIl2OOO Z.z. o slobodnom pdstupe kinformáciám
v znertí neskorších predpisov ako povinne zverejiovaná zmluva a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. 47a Občianskeho
zákonnika

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorili na
zdJ<7ade ich slobodnej vóle, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, tento Dodatok č. 1 k Zmluve si prečítali, jeho obsahu rozumejú ana znak
súhlasu ho podpisujú.

6" 2-nV Hlbokom , dna ,.Q
lVypo=r","ylfl: A čiava*.]!_ _ -.<12

l----
Obec Hlboké

Ing. Miloš Čobrda

Pdloha:
- I xZm\uva o postúpení práv a povinností

Richard
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