
DODATOK c.1
k Zmluve o výpožicke c. 64/08

uzatvorenej v zmysle § 659 a nasl. Obcianskeho zákonníka c.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisova § 13 z.ákona c.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších

predpisov.

Clánok l.
Zmluvné strany

Požiciavatel:

Vypožiciavatel':

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8,83247 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ
riaditelka Správy nehnutelného majetku a výstavby
ul. CSA 7, 975 90 Banská Bystrica
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Císlo úctu : 7000 171 098/8180
ICO : 30845572
dalej len "požiciavatel"

a

Slovenská republika - Krajské riaditel'stvo policajného
zboru v Banskej Bystrici
so sídlom : ul. 9. mája 1, Banská Bystrica
v zastúpení: pplk. JUDr. Boris BENA - riaditel
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
Císlo úctu : 7000 168219/8180
ICO : 007 358 33
dalej len "vypožiciavatel"

sa vzájomne dohodli na doplnení a zmene Zmluvy o výpožicke C. 64/08 zo dna 6. 2.
2008 a to nasledovne:

V Clánku II. bod 1) sa na základe rozhodnutia o ciastocnom zrušení prebytocnosti
NMŠ C. SEMal-64-5/2011-0dSM zo dna 10. 2. 2011 vypúšta:

- cast budovy C. 8, so súp. C. 245, ktorá je postavená na parc. C. 516/14 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 520 m2 vk. Ú. Hronsek,



zapísanej na liste vlastníctva C. 190 v prospech SR - Ministerstva obrany SR,
konkrétne miestnosti:

• miestnost C. 1 o výmere 9,22 m2,

miestnost C. 20 o výmere 11,44 m2,

• miestnost C. 21 o výmere 29,58 m2

a na základe rozhodnutia o docasnej prebytocnosti NMŠ C. SEMal-64-6/2011 zo dna
21.2.2011 sa do bodu 1) dopína :

- nebytový priestor nachádzajúci sa v budove C. 11 (sklad) so súp. C. 257,
postavenej na pozemku parc. C KN C. 516/19 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 560 m2 v k. Ú. Hronsek zapísanej na liste vlastníctva C. 190
v prospech SR - Ministerstva obrany SR.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

ClánokVII.
Spolocné a záverecné ustanovenia

1. Dodatok C. 1 k Zmluve C. 64/08 nadobúda platnost dnom jeho podpisu a úcinnost
dnom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlackoch, z ktorých dva obdrží SAMaV Banská
Bystrica, jeden vypožiciavatel a jeden SPO Banská Bystrica.

3. Táto zmluva sa povinne zverejnuje v súlade so zákonom C. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopfna zákon C. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopfnajú niektoré zákony.

4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV
SR na internete.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok precítali a s jeho obsahom súhlasia.

V Banskej Bystrici dna:

za požiciavatela
Mgr. Natália SEDMÁKOV Á

riaditelka SAMaV Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dna:

za vypožiciavatela
pplk. JUDr. Boris BENA
riaditel KR PZ B. Bystrica


