
DODATOKč.l
o SKONČENÍ ZMLUVY O VÝPOŽIČKE č. 0912021

uzatvorená podl'a ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Požičiavateľ: Žilinský samosprávny kraj - v správe Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej
Sídlo: 023 02 Krásno nad Kysucou 1642
v zastúpení: PaedDr. Ján Palko, riaditeľ
IČO: 00891835
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
!BAN: SK65 81800000007000486292
ďalej ako "požičiavate/'"

Vypožičiavateľ: Kysucké múzeum
Sídlo: Moyzesova 50,02201 Čadca
v zastúpení: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka
IČO: 36145076 mč: 2021439563
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
!BAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171
ďalej ako" vypožičiavateľ'

Obidve zmluvné strany sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a uzavreli
tento DODATOK č.I o skončení zmluvy o výpožičke č. 09/2021

Článok I. Predmet výpožičky
l. Požičiavateľ požičiaval a tým prenechával na dočasné užívanie vypožičiavateľovi nebytové priestory - dielňu
o celkovej podlahovej ploche 63 m2, nachádzajúce sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej a
stavebnej v Krásne nad Kysucou (ďalej SOŠ- drevárskej a stavebnej) alebo (ďalej len "predmet výpožičky").

Článok II. Skončenie výpožičky
l. V zmysle Článku. VII. Zmluvy o výpožičke výpožička končí:
b) dohodou zmfnvných strán, pred uplynutím dohodnutej doby

2. Zmluvné strany sa dohodli na skončení doby výpožičky k 31.03.2022.

3. Vypožičiavateľ ku dňu 31. 03. 2022 nebytový priestor uvedený v článku l. uvoľní a vráti ho požičiavateľovi.

Článok III. Záverečné ustanovenia

l. Dodatok č. l je vyhotovený v troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie si
ponechá požičiavatel", jedno vyhotovenie obdrží vypožičiavateľ a jedno ŽSK.

2. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku, nebol uzavretý v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že mu rozumejú a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojim
podpisom.

3. Dodatok č. l nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. l nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle oboch zmluvných strán.

V Krásne nad Kysucou dňa 2..s.~...ô..~...?-o2..2.-- V Čadci dňa .r/.l:.~:J.:.~.?::...

P dDr. Ján Palko
riaditeľ

SOŠ-ds Kr sno nad Kysucou

VypožičiavatelKYSUCKÉ MÚZEUM
Moyzeso~a č.50 -1-

~

02201 Cadca
I o: 36145076 DIČ: 2021439563...........................................

Mgr. Helena otvasová
riaditeľka

Kysucké múzeum


