
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie  

pre služobné účely č. MV/1/2022 
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Dodatok“) uzatvorený 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. zamestnávateľ:  

obchodné meno: Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 

so sídlom:  Nám. SNP 14585/1A, 974 01  Banská Bystrica 

zástupca:  Peter Bučko - konateľ 

IČO:   52123553 

zápis:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

oddiel: Sro, vložka č.: 35660/S 

 

(ďalej len ako „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

2. zamestnanec: 

meno a priezvisko: Ing. Ján Koša 

trvale bytom:   

dátum narodenia:  

 

(ďalej len ako „zamestnanec“) 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Dňa 17.01.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o poskytnutí motorového 

vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej 

bola úprava vzájomných práv a povinností pri používaní vozidla zamestnancom na služobné 

účely. 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. I – Úvodné ustanovenia Zmluvy sa v ods. 1. mení a bude znieť 

nasledovne: 

 
„Zamestnávateľ týmto zveruje zamestnancovi osobné motorové vozidlo vo vlastníctve 
zamestnávateľa, t.j. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik: 

 

továrenská značka:  OPEL ASTRA 
evidenčné číslo:  BB375HM 
číslo karosérie/VIN:  W0LBD6EK5HG038982 
rok výroby:   2017 



Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 

pôvodnom znení bez zmeny. 

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho podpisujú.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 08.02.2022 

 

 

 

 

 

_________________________ 

zamestnávateľ 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. 
registrovaný sociálny podnik 

Peter Bučko – konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 08.02.2022 

 

 

 

 

 

_________________________ 

zamestnanec 

Ing. Ján Koša 


