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Dodatok č.l 

k Dohode o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu 
Centra vedecko-technických informácií SR uzavretej podľa § 659 a nasl. Obč. zák. 

dňa 26.2.2014 pod Č. R -1354/ 2014 
( ďalej len "Dohoda") 

Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej aj "cvn SR") 
Síd lo : Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

a 
Príjemca: 

IČO: 151882 
DiČ: 2020798395 
Právna forma: štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., gen. riaditel' CVTI SR 
(ďalej len "poskytovateľ ") 

Technická univerzita vo Zvolene 
Síd lo: ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
IČO: OO 397 440 
DiČ : 2020474808 
Registrácia: zriadená zákonom Č . 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov 
Štatutárny orgán : : Prof. Ing. Rudolf Krop il, CSc., rektor 
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Poláčiková Alena, riaditeľka SLDK 
(ďalej len "príjemca") 

(a spolu ďalej len "partnerské strany") 

Článok 1 
Predmet dohody 

1. Partnerské strany sa dohodli, že týmto dodatkom v plnom rozsahu rušia znenie bodu 4.2. 
v ČI. 4 (Pl atnosť dohody) a nahrádzajú ho nasledovne: 

4.2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019. 

2. Ostatné dOjednania v Dohode ostávajú naďalej v platnosti. 

Článok II . 
Záverečné ustanovenia 

1. Partnerské strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zák. Č . 211/ 2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov sa v prípade 



tohto dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďal ej len "CRZ"). 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania partnerskými stranami. 

3. Účinnosť tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ 
v zmysle ust. § 47a Občianskeho zák. doplneného zákonom č. 546/ 2010 Z. z. 

4. Partnerské strany berú na vedomie, že zverejnenie tohto dodatku v CRZ v súlade 
a v rozsahu podra zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozen ím obchodného tajomstva. 

5. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v 4 v štyroch vyhotoveniach, pričom partnerské strany 
dostanú po 2 vyhotovenia. 

6. Tento Dodatok Č. 1 je neoddelitel'nou súčasťou Dohody o poskytnutí dlhodobých 
výpožič i ek z kn i žničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR uzavretej medzi 
partnerskými stranam i dňa 26.2.2014 pod Č. R -1354/ 2014. 

Vo Zvolene, dňa: 1? .. ..1? ... t.í.17. ... 
Za príjemcu : 

······· ·· ·· ····· ·· ··· 1 ·········· ······· ······ ···· 
prof. Ing. Ru10lf Kropil, CSc. 

rektor TU Zvolen 
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Ing. A. poláčiková, riad itel'ka SLD K 
zodpovedná za plnenie dohody 

V Bratislave, dňa : 

Za poskytovatel'a: 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
generálny ri aditel' CVTI SR 




