
Dodatok c. 2 
k 7'inliivť o výpožička 

tď° TFX'HNICKÉ SI .UŽBY Žiar Hromom- .spoii- s r 
Sídlo • Alexandra Dubčeka 45 96: : Žiar na: 11 r onom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal. konateľ .spoločnosti. 
IČO: 31609651 IČ DPH: SK2020479714, 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 2034/S. 
(ďalej len „požičiavate!'") 

r-íic 

- komu: • 

Vypožičiavate!': FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. 
Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Štanga, konateľ spoločnosti 
sídlo: Partizá 1 Žiar nad Hronom 
IČO : 47 239 140 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. 
Oddiel Sro, Vložka č. 22307/S 
(ďalej len „vypožičiavate!'") 

Článok I. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.2.2013 Zmluvu o výpožičke v znení dodatku č. 1 
(ďalej len „Zmluva o výpožičke"), na základe ktorej požičiavateľ bezodplatne 
vypožičiavateľovi pre potreby mládeže v súťažných ročníkoch 2012/2013 
a 2013/2014 organizovaných Slovenským futbalovým zväzom so sídlom Trnavská 
cesta 100, 821 01 Bratislava za podmienok dohodnutých v tejto zmluvy a rozsahu 
podľa tréningových hodín vypožičiavateľa do dočasného užívania: 
- plavecký bazén nachádzajúci sa v Krytej plavárni 
- tréningové a zápasový plochy 
- posilňovňu nachádzajúcu sa v Športovej hale 
- umelú plochu (ďalej len „predmet výpožičky"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. ods. 1 sa mení nasledovne: 

1. Požičiavateľ na základ tejto zmluvy bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi 
pre potreby mládeže v súťažných ročníkoch organizovaných Slovenským 
futbalovým zväzom so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluvy a rozsahu podľa tréningových hodín 
vypožičiavateľa do dočasného užívania: 

plavecký bazén nachádzajúci sa v stavbe s charakteristikou „KRYTÁ 
PLAVÁREŇ", so súp. č. 508, postavenú na CKN pare. č. 531/11 a pare. č. 
531/13, nachádzajúcu sa na Ul. M. Chrásteka v Žiar nad Hronom (ďalej len 
„Krytá plaváreň"), evidovanej na liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne 
územie Žiar nad Hronom 



posilňovni! nachádzajúcu sa v slavbc - spor;.- ; s< súp. c. 152, 
postavená na C'KN parcele č. 1574,'X - zastavcik plochy a nádvoria 
o výmere 710 n r . nachádzajúce sa na U!. Patti>.inisk\ Žiaii nad Hronom 
(ďalej len „Športová hala"), evidovaná evidovane r-<> iiste vlastníctva č. 
1136 pre katastrálne úzeroi: Ziar nad í h onom 

3. Zmluvné sa strany sa dohodli, že článok 111 ods. ' ss-v roeni ^.-vdovne 

1 T'áto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o výpožičke zostávajú nezmenené. 
2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy 

obdrží prenajímateľ a 2 rovnopisy obdrží nájomca. 
4) Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený 

a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah 
tohto dodatku plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa 

y^ppžlči&íáíéľ: Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaŕsa, s.r.o. 

Partiráska t-""1 1 i nad Hronom 
IČO 47 2.,.,, ... OK/. 2023828890 

'<-"- nrii SK2Q2::>268S0 -1-

Mgr. Rastislav Štanga 
konateľ spoločnosti 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždáňa, s.r.o. 

V Žiari nad Hronom, dňa 

Požičiavateľ: 

W i < 0 Technické služby 
í I I ľ n • i r- : e f. s m [iSĈC,',*"̂  rwAtrt- 1iyAflÁr*' \ 

TECHNICKÍ Í102SY 2j> Htere.r spof. s.r.o . \ 
AiBMiieira DuWckJ •íi, 64i 5S ta' tu.i mwfra 

\ 
Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
riaditeľ 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. 


