/
Dodatok č. 2
k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE
uzatvorenej dňa 01.01.2009 podľa § 659 anasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 14 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
medzi zmluvnými stranami:
Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
zastúpené: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou
IČO: 35993154
DIČ:2020590363
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, č. účtu: 8339688170/5600
ďalej ako „požičiavateľ"
a
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši,
Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
zastúpená: Mgr. Marcelou Feriančekovou, riaditeľkou
IČO: 36145220
DIČ:2021423338
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, č. účtu: 8120407100/5600
ďalej ako „vypožičiavateľ"
a
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
zastúpený: Ing. Jurajom Blanárom, predsedom ŽSK
IČO: 37808427
DIČ:2021626695
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, č. účtu: 0360366110/5600
ďalej ako „ zriaďovateľ požičiavateľa a vypožičiavateľa"
ČI. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 01.01.2009 Zmluvu o výpožičke, ktorej
predmetom bola výpožička nebytových priestorov - časť severného priečelia 1. poschodia
objektu Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, číslo ústredného
zoznamu kultúrnych pamiatok SR Ss/394, ktorá je zapísaná ako stavba so súp. číslom 196
postavená na parcele č. 785/1 a vedená na LV č. 3474 v Katastrálnom úrade, Správa katastra
v Liptovskom Mikuláši. Dňa 21.6.2010 zmluvné strany uzatvorili k zmluve o výpožičke
Dodatok č.l. Účelom výpožičky je prevádzka Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
(Ďalej v texte pre označenie Zmluvy o výpožičke v znení Dodatku č. 1 len „Zmluva")
2. Zmluvné strany prehodnotili úhradu nákladov za služby spojené s užívaním vypožičaných
priestorov a za tým účelom uzatvárajú k Zmluve Dodatok č. 2. v tomto znení:
ČI. II
Predmet dodatku

1. V ČI. IV. Služby spojené s užívaním priestorov sa mení ods. 1 aods. 2 a nahrádza sa
novým znením:
„1. Požičiavateľ bude pre vypožičiavateľa zabezpečovať tieto služby: dodávku elektrického
prúdu, dodávku tepla aj s obsluhou plynovej kotolne, vody, stočného a odvodu zrážkových
vôd, vývoz odpadu, zabezpečenie objektu EZS, revízie kotolne, el. vedenia a EZS a servisu
revízií, bezpečnostných kontrol, zabezpečovanie objednávok opráv v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní, služby s vyúčtovacím servisom spojené s užívaním priestorov, platenie
dane z nehnuteľnosti za zapožičaný priestor podľa tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ bude za poskytnuté služby podľa bodu 1. tohto článku požičiavateľovi
poukazovať štvrťročne zálohové platby spolu vo výške 982,46 €, najneskôr do 15 dní
nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.
Rozpis zálohovej platby podľa jednotlivých poskytovaných služieb je nasledovný:
a) elektrická energia - 386,86 €
b) dodávka plynu a kúrenie - 415,51 €
c) vodné, stočné, zrážkové vody - 28,65 €
d) nájomné EZS - 8,30 €
e) alikvotný podiel nákladov revízií - 41,49 €
f) servisné náklady s vyúčtovaním - 28,21 €
g) daň z nehnuteľností - 73,44 €."
2. Ostatné dojednané ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

ČI. III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 2 obdrží požičiavateľ,
2 vypožičiavateľ a jedno vyhotovenie zriaďovateľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webstránke požičiavateľa a vypožičiavateľa.

Súhlas zriaďovateľa:
V súlade s čl. 21 a čl. 29 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, predseda ZSK
súhlasí s uzatvorením tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke.
V Žiline

V Liptovskom Mikuláši dňa
Požičiavateľ:
v Liptovskom MiKuiasi

PhDr. Iveta Zuskinova
riaditeľka
Liptovského múzea v Ružomberku

Mgr. Marcela Feriančeková
riaditeľka
Liptovskej knižnice G.F.Belopotockého

