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V z o r   Dodatok k zmluve o výpožičke                                                                Príloha č.15

  Dodatok č.1

k Zmluve č. ..................... o výpožičke nebytových priestorov  uzatvorenej podľa  § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a podľa § 13 zákona  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len „dodatok č. 1“)


Zmluvné strany
Požičiavateľ:              Slovenská republika
		            Centrum pre deti a rodiny............(názov organizácie) .....................
			sídlo:
			zastúpený: ..............................................
			IČO:  ..........................
                                   IBAN:   ..................
Štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zriadená  Zriaďovacou listinou č..... zo dňa.......v znení neskorších dodatkov
			(ďalej len požičiavateľ)

a

Vypožičiavateľ:	Slovenská republika
	(názov organizácie)...................
			sídlo:
zastúpený: .............................. 
IČO :	...............................
IBAN:..........
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Na základe Zmluvy o výpožičke ....č....  zo dňa .......... uzatvorenej podľa  § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a podľa § 13 zákona  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov medzi SR – Centrum pre deti a rodiny........ako požičiavateľom a SR ................ako vypožičiavateľom (ďalej len „zmluva“),  vypožičiavateľ užíva nebytové priestory v budove v správe požičiavateľa na ul..... č. .... v meste.... spolu o výmere.....m2 ,  
 v  k.ú. .........., okres ........., obec ........,  zapísaný  na LV č. ........ vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu .........., v podiele 1/1.  

V súlade s článkom......bod..... zmluvy sa zmluvné strany, z dôvodu zmeny  predmetu zmluvy a z toho vyplývajúcich prevádzkových nákladov na služby spojené s výpožičkou, dohodli na tomto dodatku č.1, ktorým sa  mení a dopĺňa zmluva o výpožičke  nasledovne:



Článok  I
Predmet dodatku č.1
(Uvedú sa zmeny oproti pôvodnej zmluve napr.:)
1.   V článku I bod 1 a bod 2 zmluvy sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým znením: 
      „1.2 Požičiavateľ touto zmluvou prenecháva vypožičiavateľovi do užívania nasledovné nebytové       priestory:
    na prízemí     - kancelárie číslo ............................. spolu o výmere ....................... m2,
                            prevádzkové priestory – kuchynka, chodba, WC 

    na 1.poschodí - kancelárie číslo ....................................... spolu o výmere ................ m2,
	           prevádzkové priestory – kuchynka, chodby, WC muži, WC ženy“

2.   V článku I bod 1 a bod 3 zmluvy sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým znením:      
      „1.3 Celková plocha vypožičaných kancelárskych priestorov je ............. m2 .“

3.     V článku I bod 1.6. zmluvy sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým znením:      
             „ 1.6 Vypožičané nebytové priestory sa stali pre požičiavateľa dočasne prebytočné Rozhodnutím generálneho riaditeľa č.....................  o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu zo dňa ................„ 

 4.      V článku II bod 2.1 zmluvy  sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza novým znením:
           „2.1 Prevádzkové náklady a náklady za poskytované služby (rozsah je špecifikovaný v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) pre vypožičiavateľa predstavujú .......... % z nákladov na administratívnu budovu požičiavateľa na .............. a .................... % z nákladov na administratívne budovy na ..................nám. spolu.“
    5.    V článku II bod 2.1 zmluvy sa príloha č.1  nahrádza  prílohou č.2.

  6.      Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č.1,  ostávajú           nezmenené a aj naďalej v platnosti.

Článok II
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nadobúda platnosť podľa §13 ods.9 zákona č.  278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,  dňom udelenia súhlasu zriaďovateľa t.j. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR/MF SR a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
 
Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých  po požičiavateľ dostane 3 rovnopisy, vypožičiavateľ dva rovnopisy   a jeden rovnopis ostane Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/MF SR pre archívne účely.

Zmluvné strany si dodatok č.1  prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho potvrdzujú  vlastnoručnými podpismi.

v .......... dňa .........                                                                    v ............... dňa ........... 

Za požičiavateľa:					       Za vypožičiavateľa:



..........................................                                               ..................................................  
meno štatutára 					                                  meno štatutára		    funkcia  							            funkcia









