Dodatok č. 1
k Z ml u ve o vý p o ž i č k e č . 1 0 1/ 20 2 0

uzatvorený v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „dodatok č. 1“)
1.Požičiavateľ:
Názov:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
konajúca:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register, Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo 4775/B
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Ing. Jaroslav Hercog – konateľ spoločnosti
Ing. Lenka Handlíková – konateľ spoločnosti
31 347 215

IČO:
IČ DPH:
(ďalej len „Požičiavateľ“)
a

2. Vypožičiavateľ:
Názov:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Právna forma:
štátna rozpočtová organizácia
Sídlo:
Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Zastúpenie:
JUDr. Metod Špaček, Ph.D. – vedúci Kancelárie prezidenta SR
IČO:
30 845 157
(ďalej len „Vypožičiavateľ“)
Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“
Čl. 2
Predmet a účel zmluvy
1.

Zmluvne strany uzatvorili dňa 24.11.2020 zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“), ktorou
požičiavateľ bezplatne poskytol do užívania vypožičiavateľovi pre účely testovania
elektrifikované motorové vozidlo:
Vozidlo:
ŠKODA Superb iV
Farba:
Black Magic
Motor:
1,4 TSI iV 115 kW
EČV:
BT 255 GU
Číslo karosérie:
TMB
Prevodovka:
DSG
(ďalej len „vozidlo“).

2.

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 8. bod. zmluvy dohodli na zmene a doplnení tejto
zmluvy v tomto znení:
Článok 3. bod 1. zmluvy sa mení nasledovne:
1. Doba vypožičania je dohodnutá odo dňa účinnosti zmluvy do 31.10.2021, alebo do
najazdenia 30.000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
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3.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, a to vo dvoch (2) rovnopisoch pre
vypožičiavateľa a jeden (1) rovnopis pre požičiavateľa.

3.

Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

Dodatok č. 1 po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli,
predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu dodatok č. 1 potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Požičiavateľ:
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Vypožičiavateľ:
Kancelária prezidenta Slovenskej
republiky

..............................……...............
Ing. Jaroslav Hercog
Konateľ

..............................……...........
Ing. Lenka Handlíková
Konateľ
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...................................……...............
JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
vedúci Kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky

