
                                                                                                                                    Zmluva č. 70/2021 
 

Dodatok č. 1 
                                                                                                               

ku 
Zmluve č. 40/2021 o výpožičke  

pozemku obce zo dňa 01.06. 2021 (ďalej len Zmluva) 
uzatvorený v súlade s čl. V bodom 2 Zmluvy  medzi 

 
Požičiavateľ:   Obec Hrubý Šúr 
               so sídlom Obecného úradu Hrubý Šúr č. 205, 903 01 
                    IČO: 00305987 
       Zastúpený: Ing. Adrián Takács, starosta obce 
   Bankové spojenie: UniCredit Bank 
   Číslo účtu: SK20 1111 0000 0066 0249 7007  
   (ďalej iba „Obec“) 

a 
Vypožičiavateľ:  Občianske združenie Š.Ú.R.  

so sídlom Hrubý Šúr č. 249, 903 01 
   IČO: 52493661  
                                       Registračné číslo: Ministerstvo vnútra SR - VVS/1-900/90-56840 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 6097 7710 
Zastúpený: Juraj Kiss, predseda   

          ( ďalej len „OZ Š.Ú.R." ) 
 

                                                     I. Predmet dodatku  
1.  Článok III „Práva a povinnosti zmluvných strán“ sa dopĺňa o nový bod 8, ktorý znie: 
 
8.  OZ Š.Ú.R. je oprávnený vykonávať starostlivosť a údržbu aj pozemkov a stavieb susediacich s Pozemkom, 
jedná sa o: 

• Časť budovy na par. č. 385/40 súp. č. 365 a to (šatňa domáci, šatňa hostia, miestnosť rozhodca 
a administratívna miestnosť) 

• Bufet na pozemku par. č. 385/25 
• Prístrešok na pozemku par. č. 385/24 
• Plochy okolo bufetu a prístrešku – pozemky par. č. 385/23, 385/26 a 385/22 
• Futbalové ihrisko na pozemku par. č. 385/21 
• Plocha okolo ihriska na pozemku par. č. 385/27 

všetko vedené na LV č. 350 katastrálne územie Hrubý Šúr, v obci Hrubý Šúr, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
Obce (ďalej len „Priľahlé nehnuteľnosti“). 
Priľahlé nehnuteľnosti sa nestávajú predmetom výpožičky podľa Zmluvy.  
OZ Š.Ú.R. je oprávnený umiestniť informačné tabule, že sa starajú o Priľahlé nehnuteľnosti a informovať a 
upozorňovať návštevníkov na nevhodné správanie (napr. voľný pohyb psov návštevníkov, venčenie psov, 
odhadzovanie odpadkov) resp. na správanie, ktoré Priľahlé nehnuteľnosti poškodzujú (napr. hra na čerstvo 
vyhnojenom a/alebo silno zaliatom trávniku). V prípade nezjednania nápravy na výzvu a upozornenie je OZ 
Š.Ú.R. oprávnené takého návštevníka z Priľahlých pozemkov vykázať.  
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Oprávnenie OZ Š.Ú.R. podľa tohto bodu môže byť Obcou kedykoľvek jednostranne písomne zrušené 
(odňaté). Výkon oprávnenia OZ Š.Ú.R. podľa tohto bodu je voči Obci bezplatný. 
 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny v platnosti. 
  
                                                                   II. Záver dodatku 
1. Schválenie tohto Dodatku sa uskutočnilo na obecnom zastupiteľstve obce Hrubý Šúr uznesením č.   
     234-OZ/2021 zo dňa 13.12. 2021.   
 
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení. 
 
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každý účastník obdrží jeden rovnopis tohto Dodatku. 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dodatku súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
V Hrubom Šúre, dňa 14.12. 2021 
 
 
 
Za Obec Hrubý Šúr:       Za občianske združenie Š.Ú.R.: 
 
 
 
 
 
  ....................................         ........................................ 
     Ing. Adrián Takács                                                                                   Juraj Kiss 
         starosta obce                                                                            predseda OZ Š.Ú.R. 
 
 
Prílohy: 

- Výpis uznesenia obecného zastupiteľstva č. 234-OZ/2021 
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