
D O D A T O K č . 3 

k zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 143/OMRaPZ/2008 (ďalej len „zmluva") 
uzatvorenej dňa 16.9.2008 

medzi 

účastníkom 1: 

štatutárny orgán: 

Slovenská republika zastúpená 
Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
sídlo: Pražská 29, 812 63 Bratislava 
Mgr. Eva Hrinková, predsedníčka 

ICO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
telefón: 
fax: 

30 844 363 
SK2020296487 
2020296487 
Štátna pokladnica 
7000126238/8180 
02/572 78 203 
02/524 92 063 

(ďalej len „správca") 

a 

účastníkom 2: 

v zastúpení: 

Obvodný úrad vo Svidníku 
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník 
MVDr. Bohumil KAČMÁR - prednosta 

ICO: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

42077672 
SK2020785283 
Štátna pokladnica 
7000299032/8180 

(ďalej len „ochraňovateľ") 

Úvodné ustanovenie 
Dňa 16.09.2008 bola uzatvorená medzi správcom a ochraňovateľom zmluva o ochraňovaní 
zásob mobilizačných rezerv č. 143/OMRaPU/2008 (ďalej ako „zmluva"), predmetom ktorej 
je ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv. Zásoby MR sú uskladnené u ochraňovateľa 
a ochraňovateľ vykonáva kontinuálne činnosti, vyplývajúce zo zmluvy, z čoho mu vznikajú 
náklady. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch zmluvy: 

1. V článku XIII. - Platobné podmienky sa bod 4) nahrádza novým, ktorý znie: Záväzný 
limit finančných prostriedkov na úhradu nákladov za ochraňovanie hnuteľného majetku štátu 
na úseku mobilizačných rezerv hradených zo štátneho rozpočtu v rámci bežných výdavkov na 
rok 2011 je nasledovný: 



Por. Finančné prostriedky v € (s DPH) 
číslo Ukazovateľ Požadované Potvrdené 

1. Mzdové náklady 0,00 0,00 
2. Cestovné výdavky 0,00 0.00 
3. Materiálové náklady 0,00 0.00 
4. Dopravné 0,00 0,00 
5. Energie a komunikačné služby 0,00 0,00 
6. Údržba hnuteľného majetku 170,00 170,00 
7. Nájomné 0,00 0,00 
8. Náklady spojené so strážením 0,00 0,00 
9. Ostatné úhrady 0,00 0,00 
10. S P O L U 170,00 170,00 

Uvedený limit je stanovený na základe možností štátneho rozpočtu a v zmysle požiadavky na 
rok 2011. Financovanie výdavkov spojených s ochraňovaním hnuteľného majetku štátu na 
úseku mobilizačných rezerv sa riadi smernicou predsedu SŠHR SR č. 13/2010. Ochraňovateľ 
sa zaväzuje dodržiavať zásady a princípy financovania výdavkov stanovené v uvedenej 
smernici. Správca sa zaväzuje uhradiť ochraňovateľovi oprávnené náklady, ktoré mu vznikli 
v období od 01.01. - 31.12.2011 v súvislosti s predmetom zmluvy bližšie špecifikovanej 
v úvodných ustanoveniach tohto dodatku. 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
3. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky si vyhradzuje právo 

nezverejňovať podpis / signatúru štatutárneho orgánu, nakoľko ju považuje za skutočnosť 
dôverného charakteru a druhá strana sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať toto 
ustanovenie. 

4. Tento dodatok tvorí integrálnu súčasť zmluvy. Je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, 
z ktorých si dva ponecháva ochraňovateľ a dva správca. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

V Bratislave dňa 

Mgr. Eva Hrinková 
predsedníčka 

Vo Svidníku dňa 

MVDr. Bohumil Kačmár 
prednosta 

pečiatka 


