
D O D A T O K č. 5 
k zmluve č. 121/2006 

 
o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorenej podľa § 13 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a § 659 - § 662 Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1. Požičiavateľ: 
 Obvodný úrad Poprad 
 Nábrežie Jána Pavla II. 16 
 058 44  Poprad 
  
Zastúpený vo veciach zmluvných:                         Ing. Milan Baran 
                                                                                   prednosta  
                                                                        Obvodného úradu Poprad 
 
vo veciach organizačných:                                  Ing. Marián Hoško 
                                                      vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia 
                                                                        Obvodného úradu Poprad  
 
 
IČO:                                                                            42077095 
Bankové spojenie:                                               Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                                           7000295699/8180 
 
  
2. Vypožičiavateľ: 
 Mesto Poprad 
 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 
 058 42  Poprad 
 
Zastúpený vo veciach zmluvných:                                     Ing. Anton Danko 
                                                                                                    primátor 
 
vo veciach organizačných:                                    Ing. Imrich Kisel 

samostatný pracovník ochrany, bezpečnosti a obrany 
 

 
                                                                          
IČO:                                                                                           00326470                
Bankové spojenie:                                                      VÚB, a. s., pobočka Poprad 
Číslo účtu:                                                                           24524-562/0200 
 
 
 



 
Čl. 2 

 
Týmto dodatkom sa mení zmluva č. 121/2006 nasledovne: 
 

1. V čl. 2 sa hodnota výpožičky mení zo sumy 132 032,16 €, slovom 
jednostotridsaťdvatisíctridsaťdva 16/100 €, 

      na sumu 141 070,56 €, slovom jednostoštyridsaťjedentisícsedemdesiat 56/100 €. 
 

2. Príloha č. 1 zmluvy č. 121/2006 o výpožičke hnuteľného majetku štátu sa nahrádza 
prílohou č. 1 tohto dodatku. 

       
   

 
Čl. 3 

 
1. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, 

z ktorých dve vyhotovenia obdrží požičiavateľ a dve vyhotovenia vypožičiavateľ. 
 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť po podpise zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
 

4. Tento dodatok - v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov a podľa § 5a ods. 4 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

 
5. Keďže obidve zmluvné strany sú v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinnými osobami, v súlade s § 5a ods. 8 prvej 
vety zákona o slobode informácií pre stanovenie dňa účinnosti je rozhodujúce prvé 
zverejnenie zmluvy. 

 
 
V Poprade dňa ...................................                   V Poprade dňa ................................................ 
 
 
 
 
 
..................................................................                  ..................................................................... 
                Ing. Milan Baran                                                          Ing. Anton Danko 
                     prednosta                                                                          primátor  
 


