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Dodatok č. 1 Zmluvy o zapožičaní vozidla Renault Clio
GRANDTQUR č. : 1 / 2008
Dodatok č.l k zmluve č. 1/2008 o zapožičaní vozidla Renault Clio GRANDTOUR 30.
októbra 2008 medzi:
Požičiavateľom:

ŠTUDIJNÝ FOND, nezisková organizácia

adresa/sídlo:

Komenského 215
038 52 Sučany

zastúpený:

Phdr. Eva Holíková,

IČO:
bank. spojenie:

37 815 873
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., mestská pobočka Martin

číslo účtu:

0351594410/0900

vypožičiavateľom:

Bilingválnym gymnáziom Milana Hodžu

adresa/sídlo:

Komenského 215, 038 52 Sučany RNDr.

zastúpený:

Vasil Dorovský, riaditeľom školy 00 627

IČO:

844 2 021 469 725

riaditeľkou n.o.

DIČ:
bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu pre úhradu požičovného: 7 000 103 749 / 8180
sa dohodli na zmene názvu zmluvy IL,III., VI. zmluvy nasledovne:
Názov zmluvy sa mení na „ Zmluvu o zapožičaní vozidla Renault Clio GRANDTOUR"
H.
Doba zapožičania
Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení doby zapožičania vozidla na dobu do 31. 12.
2012.
III. Úhrada za
zapožičanie
1. Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačnej úhrady za zapožičané vozidlo
dohodnutá na 23,72,- € bez obmedzenia počtu najazdených km. V mesačnej úhrade
sú započítané havarijná poistka, zákonná poistka, cestná daň na základe žiadosti ŠF,
n. o. a už zaplatená úhrada za mesiac október, november, december 2010, január
2011.
Požičiavate!' nieje platiteľom DPH.
2. Požičovné za bežný mesiac je splatné vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
3. Náklady na prevádzku, t.j. nákup pohonných hmôt, dopĺňanie prevádzkových kvapalín,
čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík, drobné opravy a nákup ND do
hodnoty 33,19,- € za ks (žiarovky, poistky, stieratka stieračov, ...) hradí vypožičiavate!'.

4. Požičovné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo
odcudzenia, zákonné poistenie.
5. Vypožičiavate!' nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný
prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho
opravy s výnimkou, že nemožnosť užívať vozidlo spôsobil vypožičiavate!', alebo osoby
ktorým požičiavate!' umožnil k dopravnému prostriedku prístup. Ak však požičiavate!'
nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi
vypožičiavateľovi, jeho povinnosť platiť požičovné trvá.
6. „ Cestnú daň " za motorové vozidlo vypožičiavate!' uhradí jednorázovým prevodom v
mesiaci, v ktorom mu požičiavate!' predloží doklad o zaplatení tejto dane.
7. Úhrada za zapožičané vozidlo sa bude vykonávať podľa kalendára úhrad, ktorý je
súčasťou Dodatku č. 1.
8. Zmluvné strany si zároveň vzájomným zápočtom vyrovnali svoje pohľadávky a sú
predmetom úhrad podľa splátkového kalendára.
VI. Práva a povinnosti
požičiavateľa
1. Požičiavate!' má právo na výzvu dva krát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu
vozidla.
2.
■
■
■
■

Požičiavate!' je povinný odovzdať vypožičiavateľovi vozidlo protokolárne spolu
s dvoma sadami kľúčov,
OEV - osvedčením o evidencii vozidla (technickým preukazom)
potvrdením o zaplatení zákonného poistenia, a zelenou kartou
číslom havarijného poistenia.

3. Požičiavate!' má povinnosť v čase požičovného:
■ na čas uhrádzať zákonné poistenie,
■ na čas uhrádzať havarijné poistenie.
4.

Požičiavate!' zodpovedá za
odovzdanie prevádzky a užívania na
dohodnutý účel.

dopravného
spôsobilého

prostriedku

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia
vypožičiavateľa alebo osôb, ktorým vypožičiavate!' umožnil prístup k vozidlu,
požičiavate!' zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V
prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, požičiavate!' sa zaväzuje
72 hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť vypožičiavateľovi náhradné
vozidlo na dobu do ukončenia opravy. Ak požičiavate!' vypožičiavateľovi náhradné
vozidlo neposkytne, vypožičiavate!' nie je povinný platiť požičovné za čas, v ktorom
nemohol vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou
prvých 72 hodín.

Ostatné časti zmluvy ostávajú bezo zmeny.
Účastníci si dodatok č. 1. zmluvy prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
V Sučanoch dňa

15.2.2011.

