
DODATOKč.7

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 1,03601 Martin
IČO: 36138517
Zastúpený: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., generálny riaditeľ

Vypožičiavateľ: Záhorská knižnica
Vajanského 28, 905 01 Senica
IČO: 36088226
Zastúpený: Mgr. Katarína Soukupová, riaditeľka

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 7 k zmluve o výpožičke zo dňa 2. 10.
2007 nasledovne:

l.

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: 0717BE8163
Sun Ray 2: 0717BE8160
Sun Ray 3: 0717BE8157
Sun Ray 4: 0727BE85F3
Sun Ray 5: 0717BE8147
Sun Ray 6: 0717BE8142
Sun Ray 7: 0717BE813D
Sun Ray 8: 0717BE812E
17" monitor 1: S0703PE0037
17" monitor 2: 1A1134135571
17" monitor 3: DL1A1124791070T
17" monitor 4: S0703PE0021
17" monitor 5: S0703PE0262
17" monitor 6: S0703PE0012
17" monitor 7: 1A1134135582
17" monitor 8: DL4A1050866109T
UPS: 1Y3L27131



------_._--_. __ .__ __ ._--- ---------------------- -

Tlačiareň: VNC3B15608
Switch: RE020G304220
Server: KDDT ARF

Predmet výpožičky Je vedený v účtovníctve požičiavateľa v celkovej obstarávacej cene
13263,92 E."

II.

1. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o výpožičke a j ej 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 Martine dňa ...4:CJ.'.~:..~~ ....

Vypožičiavateľ Požičiavateľ
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KN1ŽNJCA
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