
DOHODA 

O ZMENE A DOPLNENÍ ZMLUVY O DOMOVSKOM 
FUTBALOVOM IHRISKU ŠK LOZORNO 

DODATOK č.1. 

1. Športový klub Lozorno, futbalový oddiel 
so sídlom Športové nám. 657, 90055 Lozorno, Slovenská republika 
IČO: 4218153 
registračné číslo VVS/1-900/90-36159 registrový úrad MV SR 
zastúpený p. Martinom Ležákom 

ako užívateľ a vypožičiavate!' 

a 

2. Obec Lozorno 
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno 
IČO: 00304905 
zastúpená Mgr. Ladislavom Krechňákom, zástupcom starostu obce 

ako vlastník a požičiavateľ 

sa dohodli na zmene a doplnení medzi nimi dňa 18.03.2022 ako zmluvy o výpožičke 
uzatvorenej Zmluvy o domovskom futbalovom ihrisku ŠK Lozorno ( ďalej aj len „Zmluva") 
takto: 

I. 

V ustanovení článku 8. Zmluvy sa mení ustanovenie 

a) ods.1. tak, že toto znie nasledovne: ,, 1. Znenie a uzatvorenie tejto zmluvy a vypožičanie 
majetku Obce Lozorno podľa nej schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na svojom 



zasadnutí konanom dňa 16.03.2022 uznesením č. 17/2022 v súlade s ustanovením čl.2. 
ods.2. písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno. PredÍženie 
trvania tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na svojom zasadnutí 
konanom dňa 10.08.2022 uznesením č. 70/2022 v súlade s ustanovením čl.2. ods.2. písm. r) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno." 

b) ods.2. tak, že toto znie nasledovne: ,,2. Táto zmluva trvá po dobu 3 rokoch počítaných 
počnúc dňom 31.8.2022. Obec Lozorno si vyhradzuje právo túto zmluvu kedykoľvek 
predčasne ukončiť odstúpením od nej v prípade, ak ju užívateľ porušil a napriek 
písomnej výzve obce Lozorno neodstránil vadný stav ani v určenej lehote na nápravu 
alebo v prípade ak ju porušil opakovane pričom bol na možnosť odstúpenia písomne 
upozornený." 

II. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle osobitného predpisu. 
3. Dňom účinnosti tejto dohody zaväzuje zmluvné strany Zmluva v znení tejto dohody. 

Účastníci vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali, jeho obsahu plne porozumeli a že 
tento je slobodným a vážnym a neskresleným prejavom ich vôle prostej akých omylov, čo 
potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v ich mene konať, ktoré nasledujú : 

V Lozorne, 25.08.2022 

Za Športový klub Lozorno, futbalový oddiel 

Mgr. Marti~ Úežák 
prezident RÍubu 

Za Obec Lozorno 

Mgr. Ľuboš Tvrdoň 
starosta obce 


