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Dodatok č. 01  

k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov 

č. 1/2016 uzatvorenej 25.2.2016 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 

A. Západoslovenské múzeum v Trnave                  IČO:  36087017 

     so sídlom                                                                  DIČ:  2021535450 

     Múzejné námestie 3                                                 Bank. spoj.: Štátna pokladnica 

     918 09 Trnava                                                          Číslo účtu:  

     v zastúpení                SK31 8180 0000 0070 0049 1075 

     PhDr. Daniela Čambálová   

     riaditeľka  

     (ďalej len požičiavateľ) 
 

     a 
  

B. Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko IČO: 37840371    

so sídlom                  DIČ:  

Starohájska 10                                                                  Bank. spoj.: Prima banka a.s.  

     917 01 Trnava                                                                  Číslo účtu:  

     v zastúpení       SK67 5600 0000 0010 7228 8001               

     JUDr. Marek Turanský 
     MBA – výkonný riaditeľ 

     (ďalej len vypožičiavateľ) 

 

uzatvorili v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších 

právnych predpisov nasledovné zmeny „Zmluvy“: 
 
 

 

Článok 1 

Predmet a účel výpožičky 

 

Odsek (02) sa dopĺňa na konci nasledovne o ďalšiu odrážku: 

 

- v prípade potreby celú dvorovú časť dotknutej nehnuteľnosti uvedenej v odseku (01) 

 

Odsek (05) sa nahrádza nasledovne: 

 

- celý pôvodný odsek  (05) sa ruší 

- nový odsek (05) znie: „Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky vypožičiavateľovi 

za účelom napĺňania jeho činnosti v zmysle stanov združenia, najmä článku III, 

predmet činnosti združenia, ktoré sú prílohou č.2 „Zmluvy“ a to najmä na 

prevádzkovanie kancelárie združenia, kontaktného bodu regionálneho informačného 

centra a propagačného a spoločenského centra činností vypožičiavateľa a jeho členov 

a to aj s prepojením na projekt Regio Info Point, ktorý v dotknutej nehnuteľnosti 

realizuje Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu slovensko – rakúskej 

spolupráce. Uvedené aktivity majú za cieľ zvýšenie návštevnosti centra a jeho 

zatraktívnenie z pohľadu potenciálnych návštevníkov ako aj samotných členov.“  
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Článok 4 

Vzájomné práva a povinnosti 

 

Odsek (08) sa dopĺňa nasledovne: „Tým nie je dotknutá možnosť jednotlivých členov 

vypožičiavateľa realizovať v uvedených priestoroch aktivity v súlade s predmetom činnosti 

vypožičiavateľa s jeho výslovným súhlasom.“ 

 

Odsek (11) sa dopĺňa nasledovne: „O kľúčoch, ktoré boli zverené konkrétnym osobám bude 

vypožičiavateľ viesť osobitnú evidenciu.“ 

 

Odsek (14) sa vypúšťa.  

V prípade uskutočnenia kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu je vypožičiavateľ povinný túto 

skutočnosť oznámiť požičiavateľovi e-mailom minimálne týždeň pred plánovaným 

uskutočnením podujatia. (zsmuzeum@trnava-vuc.sk) 

 
 

Dodatok č. 01 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť  po zverejnení v zmysle platnej legislatívy. 

Dodatok č. 01  je   vyhotovený v  piatich  rovnopisoch, z ktorých  po dvoch obdrží každá 

zo zmluvných strán  a jeden rovnopis obdrží zriaďovateľ požičiavateľa – Trnavský 

samosprávny kraj. 

 
 

 

 

V Trnave dňa: 22.03.2016       V Trnave dňa: 22.03.2016 

 

 

 

 

 

 

                       v.r.                v.r. 

 .............................................................                      ............................................................. 

    PhDr. Daniela Čambálová                 JUDr. Marek Turanský, MBA 

            riaditeľka ZsM     výkonný riaditeľ KCR 

 
 
 
 
 
 
 

 


