
Dodadok č. 1 
                     k Zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu  
                    č. AOS-VII/1/2008/Kv   uzatvorenej dňa 20. 11. 2008 
v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka a § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
 
 

Článok  1. 
Zmluvné strany 

 
 

Požičiavateľ:          Slovenská republika 
                                Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
Sídlo :                      Demänová  393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený:               brigádny generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., rektor                                  
IČO:                         37910337 
Bank. spojenie:        štátna pokladnica  
Číslo účtu:                7000166299/8180-el. energia, voda                               
                                 7000327101/8180-tepelná energia 
Právna forma:           štátna rozpočtová organizácia 
    (ďalej len „ požičiavateľ“) 
 
                                                                        a 
 
Vypožičiavateľ:      Slovenská republika 
                                 Ministerstvo obrany 
Sídlo:                        Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Zastúpený:                Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ – riaditeľka Správy nehnuteľného majetku  
                                 a výstavby 
                                 ul. Československej armády č. 7, 957 90 Banská Bystrica 
IČO:                         30845572 
Právna forma:           štátna rozpočtová organizácia       
    (ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 
                                                                     Článok 2. 
                                                                Predmet dodatku 
 
      Predmetom tohto dodatku je: 
 
           1.  doplnenie Článku 5. Ostatné dojednania o nový bod 5.8 v tomto znení: 
 
5.8.   Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   počas  platnosti   tejto  zmluvy  o  výpožičke,     
         vypožičiavateľ    požičiavateľovi  preplatí  daň   z  nehnuteľnosti    podľa   zákona  
         č 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady     
         a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnení, za priestory, ktoré  
         tvoria predmet výpožičky.    

  Daň  z nehnuteľností   za   príslušné  zdaňovacie  obdobie  uhradí  vypžičiavateľ na   
  základe   faktúry    s    lehotou   splatnosti    30  dní,   ktorú    požičiavateľ    vystaví 

          následne po uhradení  daní  z nehnuteľností   požičiavateľom  v  zmysle Platobného 
          výmeru Mestu Liptovský Mikuláš. 



 
      2. zmena   Článku  5.   Ostatné  dojednania,  v   bodoch   5.2  a   5.3    sa    PSB  
           Ružomberok nahrádza: Stredisko prevádzky objektov Ružomberok.   
 
     
 

Článok 3. 
                                                            
3.1.  Tento  dodatok  sa  povinne  zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa  
        dopĺňa   zákon  č. 40/1964  Zb.  Občiansky   zákonník   v    znení   neskorších  predpisov       
        a ktorým    sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
3.2. Dodatok  je   účinný   dňom   nasledujúcim   po  dni  zverejnenia  v  Centrálnom  registri  
        zmlúv    na Úrade vlády SR.. 
3.3. Zmluvné   strany   súhlasia   so   zverejnením   dodatku  v Centrálnom  registri  zmlúv na 
        Úrade  vlády SR na internete. 
3.4. Dodatok    č. 1   je  neoddeliteľnou    súčasťou    Zmluvy   o    výpožičke    nehnuteľného  
        majetku   štátu. 
3.5.  Ustanovenia   Zmluvy   o  výpožičke   nehnuteľného   majetku    štátu   uzatvorenej   dňa  
        20.11.2008   nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 
3.6. Dodatok   č.  1   je  vyhotovený   v  piatich   výtlačkoch,   každý  s  platnosťou  originálu,  
        z ktorých tri obdrží požičiavateľ a dva  vypožičiavateľ. 
3.7.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  dodatok  si  prečítali,  jeho obsahu porozumeli a na znak  
        súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa                                      V  Banskej Bystrici dňa            
 
 
 
 
 
.......................................................................   ................................................. 
 brig. gen. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.                      Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ 
                       požičiavateľ                                                                 vypožičiavateľ 
 


