
DODATOK č. 1
k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 391/SF/2021 uzatvorenej v zmysle § 659
a násl. Občianskeho zákonníka a § 9a odst. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení /ďalej len „dodatok č. 1 "/

Zmluvné strany, a to:

1. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7
zastúpené Ing. Pavlom B e č a r i k o m , primátorom mesta
IČO: 00329614 DIČ: 2020717875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3400426012/5600
IBAN: SK25 5600 0000 0034 0042 6012 BIC: KOMASK2X

/ďalej len požičiavateľ/

2. MEPOS SNV, s.r.o., Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
zastúpená Tomášom Hamráčkom, konateľom spoločnosti
IČO: 52473732 DIČ: 2121034245 IČ DPH: SK2121034245
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 51594463 73/0900
IBAN: SK39 0900 0000 00515944 6373 BIC: GIBASKBX
(ďalej len výpožičiavateľ)

PREAMBULA

1. Zmluvou o výpožičke č. 391/SF/2021 zo dňa 31.03.2021 boli výpožičiavateľovi
zapožičané nebytové priestory v objekte Štefánikovo námestie č. 1 v Spišskej Novej
Vsi, súpisné číslo 135 8 o rozsahu 117, 14 m2, ktorých vlastníkom je požičiavateľ.

2. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb, výpožičiavateľ požiadal o rozšírenie
rozsahu výpožičky nebytových priestorov o plochu 6,48 m2 s príslušenstvom.

3. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 637/2021 zo dňa 16.12.2021
schválilo horeuvedené rozšírenie rozsahu výpožičky a zmluvné strany sa dohodli na
uzatvorení Dodatku č. 1 horeuvedenej zmluvy v nižšie uvedenom znení.

PREDMET Dodatku č. 1

Predmetom dodatku č. 1 je zmena čl. 2 v bode 1) Zmluvy o výpožičke č. 391/SF/2021
s platnosťou od 1.1.2022.

1. ČL 2 sa v bode 1) mení nasledovne:

„1. Požičiavateľprenecháva výpožičiavateľovi do bezplatného užívania nebytové priestory
v objekte Štefánikovo námestie č. 1 v Spišskej Novej Vsi, ktorých je vlastníkom,
v rozsahu 125,40 m2. Situovanie vypožičaných nebytových priestorov je zrejmé
z grafickej prílohy tejto zmluvy o výpožičke. Výpožičiavateľ vyhlasuje, že pred
uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom vypožičaného nebytového priestoru,
jeho vybavením a príslušenstvom a v tomto stave ho preberá. "



OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Ostatné náležitosti zmluvy č. 391/SF/2021 ostávajú nezmenené a týmto dodatkom
nedotknuté.

2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť po jeho podpísaní všetkými účastníkmi zmluvného vzťahu.

2. Účinnosť dodatku č. 1 nastáva v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a podľa§ 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom
znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Spišská
Nová Ves.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5-tich exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu.
Z nich 4 exempláre obdrží požičiavateľ a 1 exemplár výpožičiavateľ.

V Spišskej Novej Vsi,

Za požičiavateľa :

'"~ 

Za výpožičiavatel'a:

Ing. Pavol B e č a l'1 .j k _;'/
• , 1 'primátor mest i; / 

\_.,,,,

Tomašl H a J r á č e k
kona el' spo\očnosti


