Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
č.: SITB-O02-20151000041-377 zo dňa 04.06.2015
Zmluvné strany

l. Požičiavateť: Slovenská
republiky

republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej

Pribinova 2,8|2 72 Bratislava
so sídlorn:
bankové spojenie: ŠtátnapokladnicaBratislava
čísloúčtu:
7000180023/8180
IČo:
00151866
zastúpený: Ing. Jozef Čapuška

generálny riaditef sekcie informatiky,

telekomunikácií
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na zák|ade plnomocenstva č.p.: KM-OPS4 -2016/000623-054 zo
dňa l9.05.20l6
a bezpečnosti

(ďalej len,,požičiavatel"')

2. Vypožičiavatel':Obec Marcelová

so sídlom:
Nám. Slobody 1199,946 32 Marcelová
bankové spojenie: VÚB, a. s.
2272914210200
čísloúčtu:
lČo:
00306550
zastúpený: Ervin Varga, starosta

(ďalej len,,vypožičiavateť")
(ďalej len,,zmluvné strany")

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VI ods. 2 Zmluvy o výpožičkeč. SITB002-2015100004 1 -3 77 zo ďňa 04.06.20 1 5 (ďalej len ,,zmluva") dohodli na uzavretí tohto
dodatku:

čt. l

predmet dodatku

1, Članok I ods.

1 zm|uvy znie:
,,1. Predmetom tejto zmluvy je závázok požičiavatefaodovzdat' vypožičiavatefovi
bezodplatne do užívaniaprebýočný hnuteťný majetok štátu, a to počítačstolný;

tlačiareň - multifunkčná; 2 čítaciezariadenia čipoqých kariet; 2 zobrazovacie
zariadenia - monitory, predlžovacíHDMI kábel, predžovací kábel USB (ďalej
len,,predmet výpožičky")vedeného v účtovníctvepožičiavatel'a."

2.

Článok I ods. 2 zmluvy znie:
,,2. Presná špecifikácia predmetu výpožičkyv hodnote 1541,16 € (slovom:
tisícpát'stoš§ridsatJeden eur a šestnást' centov), s výrobnými číslamitechnických
zariadeni požičiavateťaje uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 2, ktoré sú
neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy."
3. Článok I ods. 4 zmluvy znie:

.' 'i,1-

výpožičkyšpecifikovaný v prílohe č. 1 je prebytočným majetkom štátu na
zák|ade Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti č. p.: SITB-OO2-2015/000041-002 zo
dňa 22.01.2015 apredmet výpožičkyšpecifikovaný vprílohe č. 2 je prebytočným
majetkom štátu na základe Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti č.p.: SITB-OO22016/000906-001 zo dňa 13.06.2016."
,,4. Predmet

4. Článok II ods. 1 zmluvy znie:
,,1. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičkyzmluvné strany potvrdia pri podpise
tejto zmluvy, podpisom Protokolu o odovzdaní aprevzatí technického zariadenia
(ďalej len,,protokol"), ktorý tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto zmluvy."

4 zmluvy znie:
,,4. Každá zo zmluvných strán sa zavázťle menovat' kontaktnú osobu, ktorá bude
organizačne zabezpečovat' všetky činnosti súvisiace s plnením podťa tejto zmluvy.
Kontaktná osoba za požiěiavatela a vypožičiavatel'a je uvedená v prílohe č. 1
a v prílohe č. 2, ktoré sú neoddeliteťnou súčast'outejto zmluvy."

5. Článok VI. ods.

6. Článok VI ods. 7 zm|uvy znie:

,,7. Neoddelitefnou súčast'outejto zmluvy je Príloha č.1 - Protokol oodovzdaní
aprevzati technického zaríadenia a príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní aprevzatí
technického zariadenia.'o

čt. n

1.

2.
3.
4.
5.

[-Istanovenia zrnlur v týmto dodalkorrl nedcltktluté ostár,ajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčast'zmluvy.
Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach s platnost'ou originálu,
zktorýchkaždá zmluvná strana obdržípo 2 (dve) vyhotovenia.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
Zm|uvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali,jeho
obsahu porozumeli ana znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej
a slobodnej vóli, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave,

dňa

?_2. C7,

2]i$

Za: Slovenskú republiku - Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky

V Marcelovej,

dňa l

20.16

Za: Obec Marcelová

.'\

""J;""""",,

Frvin Varga
,' Starosta

Ing. Jozef Capušlca

generálny riaditel' sekcie infonnatiky.
telekomunikácii a bezpečno sti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

6. 09.

l

'ťl,,

