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DODATOK č. 1  

k 

ZMLUVE O NÁJME A VÝCVIKU KOŇA 

č.01/2017 

 

uzatváraná v súlade s ustanovením §-u 663 a násl. Občianskeho zákonníka  

medzi účastníkmi: 

 

 

prenajímateľom: Ing. Zuzana Repková  

   Malinovská  147 

   900 28 Zálesie 

 

a 

 

 nájomcom:  Spojená škola Ivanka pri Dunaji 

   ulica SNP 30, 

   900 28 Ivanka pri Dunaji 

   Tel./Fax: 02/45943062 

   E-mail: spojs@nextra.sk 

   zastúpená: Ing. Katarínou Kubišovou 

   riaditeľkou školy 

   IČO: 42128919 

   DIČ: 2022503923 

 

(prenajímateľ a nájomca sú ďalej označovaní tiež ako „zmluvné strany“ či „strany“) 

 

t a k t o: 

 

 

           I. 

     Úvodné ustanovenia 

 

1.1  Dňa 04.01.2017 prenajímateľ a nájomca uzatvorili Zmluvu o nájme a výcviku 

koňa č. 01/2017, predmetom ktorej bolo prenechanie nájomcovi do užívania koňa 

a pas koňa za účelom výcviku koňa, výcviku žiakov a využívania koňa v oblasti 

voltížneho  jazdenia. 

 

Prenajímateľ je vlastníkom koňa: 

 

Catalin  I MT – 2/Lukas G, valach, narodený  15.03.2009 

            životné číslo koňa: 703 001 5461 000 09 

       plemeno koňa: kríženec 

 

II.  

       Predmet Dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom nahrádzajú a dopĺňajú ustanovenia 

článku 7 (Zodpovednosť za škodu ) o bod 2.2  zmluvy o nájme o výcviku koňa, a to 

nasledovne: 



 2 

2.1  Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne na koni odo dňa jeho prevzatia až do 

 platného ukončenia nájomného vzťahu. Tak isto zodpovedá za poškodenie, ktoré 

 spôsobia osoby, ktorým umožnil nájomca nakladanie s predmetom tejto zmluvy. 

2.2  Prenajímateľ je povinný mať predmet zmluvy poistený (Poistenie zodpovednosti z 

 chovu koňa). Výdavky spojené s uzatvorením  predmetnej  poistky bude nájomca    

 v plnej výške prenajímateľovi  refundovať. 

 

     Záverečné ustanovenia 

 

2.3 Tento Dodatok vstupuje do platnosti a účinnosti dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom pozorne prečítali a že 

jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho 

podpisujú. 

 

 

 

 

V Ivanke pri Dunaji dňa 15.04.2019   

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

          Ing. Zuzana Repková     Ing. Katarína Kubišová 

               prenajímateľ                 nájomca 


