
DODATOK č. 2

k Zmluve o výpožičke
hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa §659 Občianskeho zákonníka a zákona

č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
uzavretej dňa 2. 10. 2007 medzi

Požičiavateľ: Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Zastúpený: doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditeľ

Vypožičiavateľ: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36145262
Zastúpený: PhDr. Milan Gonda, riaditeľ

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o výpožičke zo dňa 2. 10.
2007 nasledovne:

I.

1. Na základe zmeny riaditeľa vypožičiavateľa, oznámenej požičiavateľovi, sa menia úvodné
ustanovenia predmetnej zmluvy o výpožičke tak, že pôvodné znenie označenia zmluvných
strán v časti vypožičiavateľ sa ruší a nahrádza novým nasledovným znením:

„Vypožičiavateľ: Oravská knižnica Antona Habovštiaka
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36145262
Zastúpený: Peter Huba, riaditeľ

II.

Na základe reklamácie a následnej výmeny komponentov boli zistené rozdiely
sériových čísel uvedených v doterajšom znení Článku I. predmetnej Zmluvy o výpožičke
oproti skutočnému stavu. V záujme uvedenia do súladu so skutočným stavom sa Článok I.
predmetnej Zmluvy o výpožičke v bode 1. ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné vypožičanie hnuteľného majetku štátu -
počítačových zariadení s nasledovnými špecifikáciami a výrobnými číslami (ďalej len
„predmet výpožičky"):
Sun Ray 1: S0713BE81FE
Sun Ray 2: S0713BE81C3
Sun Ray 3: S0713BE8205
Sun Ray 4: S0711BE8120
17" monitor 1: S0703PE0265



17" monitor 2: S0703PE0264
17" monitor 3: S0703PE0258
17" monitor 4: S0703PE0263
UPS: 1Y3M02003
Tlačiareň: S620W8ND
Switch: REO20G304269
Server: KDDTARN

Predmet výpožičky je vedený v účtovníctve požičiavateľa v celkovej obstarávacej cene
7 866,42 €."

III.

1. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o výpožičke ajej platných dodatkov, ktoré nie sú
týmto dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v nadväznosti na zmenu zákona č. 546/2010 Z.z. až
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
dve jeho vyhotovenia po jeho podpísaní.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V

Vypožičiavate!'

dňa V Martine dňa 23.11.2011

Požičiavate!'


