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Zmllva o združenej dodávke elektriny

Číslo Zmluvy: 9406044295
Čísloobchodnéhopartnera: 5100031234
Číslo miesta spotreby: 3103008294

uzatvárají podťa všeobecne závázných platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dooávke elektriny (ďalej len "Zmluva").

113

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava

Zapísaný v OR, OS BA I, oddiel Sa vložka Č. :SZSIS
Držiteť povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚnSO
č.:2001E0254

tČo:
DIČ:
IC DPH:

36 67] 28l
2022249295
SK2022249295

Zastúp ený : na základe plnomocenstva spoločno sťou
Západoslovenská energetika a. s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava
tČo: :s 823 55l
Zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č.2852lB
Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy,.
Anikó Klempová
Supervizor DS

Renáta Tánczosová
Customer Service Representative III

Bankové spojenie: Č. tOtUtOa banky:
Tatrabanka, a. s. 264900004711100
VÚB banka, a. s. 27-210701210200
Slovenská sporiteťňa, a. s. 01 10800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s, 661199300311111

Ďalej len,,Dodávatel'l|

Odberatel':
Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo_, spol. s r.o.
FUCIKOVA 460,925 2l SLADKOVICOVO

Zapísaný v OR, OS Tmava
oddiel Sro vložka č. l1532lT

ICO:
DIČ:
tČ opH:

V zastúpení:

FRANTIŠEKRUMAN

3623275l
2020|9165,]
SK2020191657

Zastipený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
FRANTIŠEKRUMAN

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. riet,YtOa banky: 133 1 8 l495 1/0200

Ďalej len,,Odberatel'l|
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I. Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluly je záv'ázok Dodávateťa v zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odbemého miesta Odberateťa uvedeného v čl. il Zmluvy podťa podmienok tarifrlého

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve. Dodávatel' sa tiež zavazuje prevzíať za Oďberateťa
zodpovednost' za odchýlku za odbemé miesto Odberateťa uvedené v čl. II Zmluvy voči zúčtovateťovi odchýlok,

b) zabezpečíť pre Odberateťa do odbemého miesta Odberateťa uvedeného v čl. il Zmlu*y distribúciu elektriny a

ostatné regulované služby (ďalej len ,,Distribučné služby") od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústaly, ku ktorej je odbemé miesto Odberateťa pripojené (ďalej len ,,PDS') v rozsahu a pdťa podmienok tejto
Zmluvy a Prevádzkového poriadku PDS.

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je závázok Odberatel'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektrinu podl'a
podmienok dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny a riadne avčas zaplatiť za dodávku elektiny a za
Distribučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných
podmienkach pre oprávnených odberateťov so zmluvou o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. (ďalej len

"Všeobecné obchodné podmienky") a v súlade s predpismi na zák|ade uplatnenia regulovaného prístupu k
distribučnej sústave.

1.3 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné podmienky
dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny podťa Zmluvy (ďalej len "obchodné podmienky tarifrrého
produktu"), ktoré upralujú ďalšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. V prípade zmien Všeobecných
obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa vzájomné vzťahy zmluvných strán riadia
ich aktuálnym platným a účinným znením.

il. Úaale o mieste spotreby a odbernom mieste
2.1 Číslo miesta spotreby: 3103008294
2.2 Adresa miesta spotreby: SID DALLoŠe,lÁxa 23,925 21 SLÁDKoVIČoVo

2.3 EIC odbemého miesta: 24ZZS3008294000X
2.4 Napáťová úroveň: NN

III. Údaje pre distribúciu elektriny
3.1 Sadzba za distribučné služby: C2-X3
3.2 Dohodnut} učinník cos tp: 0,95 - 1,00
3.3 Maximálna rezervovanákapactta,, Istič do 3 x 125 A

IV. Údale pre dodávku elektriny
4.1 Tarifný produkt dodávky elektriny: StandardPower

V. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.1 Číslo zmluvného účtu: 6510004259
5.2 Adresa zasielania faktur platiteť: Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.,

FUčíKovA 460,925 2l sLÁDKoVIčovo

5.3 Čislo bankového účtr-r/kód banky platitel'a: l331814951/0200
5.4 Obdobie lystavovania faktír za spotrebu elektriny: ročne
5.5 Počet faktúr lystavených odhadom: 1l
5.6 Spósob úhrady faktúr: Poštová poukážka
5.1 Lehota splatnosti: , 14 dni

VI. Osobitnédojednania

2l3 9406044295
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YII. Záverečné ustanovenia
7.1 Doručovacia adresa Dodávateťa je: ZSE Energia, a.s., P. O. BOX 325, 8l0 00 Bratislava l.
].2 Odberateť lyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifného produktu platnými v čase podpisuZmluvy,
tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zavázaje sa ich dodržiavať.

7.3 Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tarifného produktu, všeobecne záváznýmiprár,nymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými
príslušnými všeobecne záváznýmí právnymi predpismi.

7,4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť
dňom začatia dodávky elektriny auzatvára sa na dobu: určitu do 31.12.2012.

7.5 Zmluvajelyhotovenávdvoch(2)rovnopisoch,každý splatnosťouoriginálu.Kažďázozmtuvnýchstrán
obdrží po jednom rovnopise.

7.6 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný Cenník Dodávateťa, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifného produktu.

7.7 Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvorená medzi Odberateťom a Dodávateťom.

7.8 Zmluvné strany vyhlasuju,že si Zmluvupred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniamporozumeli,
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu v6lu, zavázujú sa ju dobrovolhe plniť a na znak súhlasu s ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

YodárurLá epoloěnosť Sládlrovičorro

roorffi zsl tč DPH: §I9020l91A57
Bant ry.rlÚa cabnta" é úeE: 1íls18l4irc!020o

D_lh: OCl760 ó7,4i2

zaodberatepazaDodávatela

uDc,r.}-TZID6
Miesto

Anikó Klempová
izor DS

Meno, priezvisko a funkcia

Renáta Tánczosová
, Customer Service Representative IlI
Meno, priezvisko a funkcia

3l3

K RUMAN
Meno, priezvisko a íunkcia

Meno, priezvisko a íunkcia

9406044295
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24ZZs3008294000X
ElC kód pre odberné miesto

121193982
číslo zmluvy

5100031234
Číslo obchodného páňnera

ZmLuva o pripojení odberného elektrického zaňadeniažiadateía do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsúlades§24ods,2písm.h)zákonaé.65612004Z.z.oenergeikeaozmeneniektorychzákonov,ďalejlen,,Zmluva")

Zmluvné strany:

uzatvárajú v súlade s § 24 ods.2 písm. h) zákonaě,65612004Z. z. o energeíike a o zmene niektoďch zákonov túto Zmluvu:

I. Predmet a účel Zmluvy
l . Predmetom tejto Zmluvy je:

i.) závázokPrcvádzkovateťalazák|adežiadostiŽiadatel'aopripojeniedodistribučnejsústalyPrevádzkovatel'a(ďalejlen,,DS")zodňa
, 21.|2.2011 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadatel'a do
DS po splnení povinností Žiadate'l'a uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3. ěl. n. tejto Zmluly), v Technických
podmienkach prevádzkovateťa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Pdloha č. 1 tejto Zmlurry),

1i,) závázokŽiadateťauhradiťPrevádzkovateťovicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmluveaObchodných
podmienkach pripojenia do distribučnej sústavy.

2. Účelom tejto Zmluvy je:

i.) vytvorenie materiálno-technických podmicnok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odbemého miesta uvedeného
v článku IL tejto Zmluvy, v ktoíom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia do distribuěnej sústavy pripojené do DS odberné
elektrické zariadenie Žiadateť a,

ii.) špecifikácia pripojcnia a stanovenie technických podmienok pripojenia odbemého elektrického zaiadenia Žiadateťu do DS.
3. Účelom tejto Zmluvy nie je lzické pripojenie odbemého elcktrického zaňadeúaŽiadatel'a do DS, Na §zické pripojenie je potrebné splniť

podmienky vyplývajúcc z tejto Zmllvy alzaVorenie zrnluly o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmlulry o distribúcii elektriny
a pdstupe do distribučnej sústavy a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.
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prevádzkovateí:

ZSE Distribúcia, a. s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava 1

lČo: 36361518
DlČ: 2022189048
lč DPH: sao22189o48

Zastúpená osobami oprávnenými konat
a podpisovaťvo Veciach Zmluvy:

Ing. Robert Vida
. Vedúci správy energetických zariadení

žiadatel'

Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. § r.o.
Meno a priezvisko/ Obchodné meno/ Názov

Zastúpený (Meno a priezvisko, funkcia)

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

FRANTIŠEKRUMAN

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka č.3879lB
,FUčíKoVA 460,925 2l SLÁDKovIčovo

Držiteí povolenia na distribúciu elektriny vydaného BYdlisko/ SÍdlo

únso č.: 2oo7E0258 ,3623275I ,202019|657 ,SK202019l657
Dátum narodenia/ lČo DlČ lČ DPH

Zastúpený na základe plnei moci splnomocnencom: Zapísaný v , OR, OS Tmava

Západoslovenská energetika. a. s.

Čulenova 6,816 47 Bratislava
lčoi35823551
Zapísaná v OR OS BA l, oddiel Sa. vložka č.2852lB

'' 
966;91 , Sro vložka číslo , l1532lT

FRANTIŠEKRUMAN

Zastúpený (Meno a priezvisko, funkcia)

Meno a priezvisko, funkcia Meno a priezvisko, funkcia

Robert kalina

Meno a prielisko, funkcia

Bankové spoienie: Tatra banka. a. s.
Císlo účtu/kód banky: 262817810211100

Meno a priezvisko, funkcia

Bankové spoienie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Čislo účtu/kód banky: 13318,1 4951lo2oo

j len,Žiadateí

lBAN: sK8411000000002628178102 lBAN:

en

I13 121193982
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II. Špeciíikácia pripojenia
1. Špecifikácia odbemého miesta

sIDDALLoŠA, JÁNA23 VE,VODARE, 925 21 SLÁDKoVIČoVo, NN , 3f x l20 (A)
c) Max. rezervovaná kapacita

I2l193982
Variabilný symbol

a) Adresa odberného miesta b) Napáťová úroveň

0,00

2. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendámych dní)

, 0,00 , 0,00
Bez DPH (EUR) DPH (EUR) Spolu k úhrade (EUR)

3. časplneniapredmetuZmluvy, 30 dní

III. Záverečnéustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami,

2, zmllya sa lzatvára na dobu neurčitu.

3, Zmluvnéstranysadohodli,žeprávaapovinnostimedzizmluvnýmistranamineupravenétoutoZmluvousariadiaObchodnjrnipodmienkami
pripojenia do distribučnej sustavy, ktoré sú uvedené v článku 2 Pdlohy č. 1 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateťa distribučnej
sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a,s., (v tejto Zmluve len ,,Obchodné podmienky pripojenia"). Obchodné podmienky pripojenia tvoria
neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy. Obchodné podmienky pripojenia je Prevádzkovateť oprávnený meniť, pričom každ,í zmena je íňinlá až jej
schválením Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

4. VšetkypodmienkyspracúvaniaosobnýchúdajovŽiadateťapodl'a§ l0ods. lzékolaé.42812002Z.z.oochraneosobnýchúdajovvznení
neskorŠÍch predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajoch") vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podLa § 20
zákona o ockane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.

5, Adresa Prevádzkovatel'a na doručovanie písomností: ZSE Distribúcia, a.s., P. O. Box292,810 00 Bratislava
6. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, piěomkaždá zo zmluvrrých strán dostane po jednom vyhotovení.
7. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajírca zmluva o pripojení s totožný,rn identifikátorom odbemého miesta uvedenjm v článku

IL ods. l tejto ZmluÝy.
8. Neoddeliteťnou súčasťou tejto Zmluly je Pdlohač. 1.

9. Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmltxy Žiadateťomje 75 kalendárnych dní odo dňajeho podpísania Prevádzkovateťom. Náwh tejto
Zmluly podpísaný Žiadaterom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateťovi. Uplynutím tejto lehoty náwh na uzatvorenie Zmluvy
zaniká aPrevádzkovatet ním nie je viazaný. V prípade alcýchkoťvek zmien, pdpadne doplnení návrhu tejto Zm\u.vy ŽiadateLom sa takto upravený
návrh bude považovať zanový návrh znluvy, ktorj.rn Prevádzkovatel' nebude viazaný.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluly ajej Prílohy č. l riadne oboznámili, sjej obsahom bezvýlrad súhlasia, Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nev,ýhodných podmienok, na dókaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

za prevádzkovatela
Západoslovenská energetika, a.s.

Na základe plnomocenstva

zaziadatela

v Bratislave 22. 12,2011
Dňa

Ing. Robertvida l |,,'
Vedúci správy energeticlcých zariadení , ' \-/W

Meno, pliezvisko a íunkcia

Robert kalina
, Špecialista spráW ener.zariadení

Meno, Píiezvisko a íunkcia

Meno, P]iezvisko a íunkcia

Podpis

PodPis

Zé pndosťoven5kÉ energůti ká
akriavá 5úoi ilčnosť

,i

síji-áva *nergetiť[<ýeh zariaden!

Juh

2l3

Meno, píiezvisko a íunkcia

121193982



Západoslovenská
energetika

zsE Distribúcia, a. s, - Čulenova 6 . 816 47 Bratislava 1

Príloha č. 1 - Technické podmienky pripojenia

l. Zo strany prevádzkovateťa:

Prevádzkovateť zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z dishibučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., po splnení techniclcých
podmienok stanovených v tejto zmluve na základe poiladalia žtadatel'a.

Jedná sa o zmenu obchodného partnera (MRK ostáva 3x120A)

Vybavuje: Robert Kalina, SEZ Juh
Kontakt: tel.: +421-(0)3l 557 3229, fax: +421-(0)3l 557 3l9l, roberl,kalina@zse,sk

2. Deliace miesto
poistkové spodky v istiacej skrini č. 060418 v Sládkovičove

3. Zo strany Žiadateta:
Zabezpeěi:

- plombovatel'nosť všetkých nemeraných častí a meracích okruhov v RE
- hlamý istič dimenzie k požadovanému \.ýkonu v RE: Irt: I20 A s vypínacou charakteristikou B

313 121193982



Člen skupiny

é.on

Dodatok Ponuka E.Výhoda
(ďalej len ,,Dodatol() k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp Zmluve o dodávke elektriny opráVnenému odberatelbvi alebo Zmluve o dodáVke elektriny Vrátane

prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súVisiacich sieťo\4ich slUžieb opráVnenémU odberatelbvi (d'alej len,,Zmluva")

číslo obchodného paftnera: 5 10003 1234

zmluvné strany:

Dodávatel':
ZSE Energia, a.s,
Čulenova 6,816 47 Bratislava 1

lčO:
DlČ:
lč DPH:
Daňorný dlžník podl'a zákona 609l2OO7 Z.z.
DaňoVéregistračnéčíslo: SK52000800012
Zapísaný v OR OS BAí, odd. Sa, vložka č.3978lB
Držitel'povolenia na dodávku elektriny vydaného
URSO č,: 2O07E0254

zastúpený: na Základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a.s

Čulenova 6 816 47 Bratislava
lco| 35 823 551
zapisaná V oR o5 BA 1, oddiel sa,v|ožka Č-2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať
a podpisovaťvo veciach Zmluvy:

.Anikó K'lemoová - Suoervizor

Renáta Tánczosová - CSR III

len ,,Dodávatel"'

Odberatel':

. Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo,spol.s.r.o.
Obchodné meno, právna forma odberatel'a

Fučíkova 460,925 2l Sládkovičovo
Ulica, či5lo, Psc, mesto

3623275l 202019l65,7 SK2020l9l65,7
lčo Dle lč DPH

Oprávnený spotrebitel' podl'a zákona 609 l 2007 7. z.

Daňové registračné číslo:

Zapísaný v OR OS Tmava

oddiel Sro vložka číslo ll532lT

Zastúpený František Ruman

všeobecná úverová banka a. s. l33l81495l/0200
Bankové spoienie čislo účtu/kód banky

Povinnosť sprístupniť informácie podl'a zákona č.21112000 Z.z.

(Vyplní iba Verejná spráVa)

Ďalej len ..Odberatel"'

36 677 281
2022249295
sK2022249295

D ano
E n,"

Čl. I. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a doplnení
Zmluvy tak. že :
. dodávka el ekíi ny Dodávate|bm Odberatelbvi na základe Zmluvy

bude podliehať Ponuke E Výhoda Dodávateía v období platnosti
Ponuky E.Výhoda a priloženým Obchodným podmienkam Ponuky
E.Výhoda Dodávatela platným a účinným od 1 l0 20l1, ktoré

sú neoddelitelhou súěasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku. pričom Odberatel' vyhlasuje a svojim podpisom Dodatku
potvrdzuje, že sa riadne s ními oboznámil, tieto dostal pri podpise
Dodatku, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi azav'úule saích
dodržiavať.

. ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všettql zmlulry lzatvorené
medzi Dodávatelbm a Odberate|'om, ktoré sú platné a účinné ku dňu

uzatvorenia tohto Dodatku
. výška zfalry z ceny za dodávku elektriny je , 1 5 % z ceny elektriny

uvedenej v Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre

firmy a organizácie platného a účinného v čase uzatvorenia tohto
Dodatku pre tarifný produkt dodávky elektriny dohodnutý v Zmluve,
pričom platí ustanovenie bodu 8 Obchodných podmienok Ponuky
E.Výhoda Dodávateťa.

Čl. II. Ustanouenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto
znením:
Zmllvasauzatvara na dobu určitú do konca obdobia platnosti
Ponuky E.Výhoda, tj do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Čl. III. Záverečné ustanovenia Zmluvy sa dopÍňajú o nový odsek tohto
7.nenla,,

Odberatef svojím podpisom Dodatku potvrdzuje, že berie
na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s ným, že od I. 1.2012 naziklade
písomného oznámenia Dodávateť zmení v súlade s bodom 2 5 čl It

za Dodávatelb

Dunajská Streda
M iesto

Anikó Klempová
Meno a prieaisko oPrávnenei osoby

Renáta Tánczosová

Za odberatel,a BaDL sP. vÚB G8lontá" č. účtu: l3ill8r4Ouriuj.Ěc
Ťbl/h: O8r zB05+*z---) ,r_ 29.//L ,Dunajská Streda

Všeobecných obchodných podmienok tarifný produkt dodávky
eleklriny dohodnuFý v Zmluve, Odberatel'so zmenou dohodnutého
tarifného produktu dodáýlcy elektriny ajeho nalrradením tarifným
produktom dodávky elektriny uvedeným v písomnom ozná,rnení
Dodávatel'a súhlasi, pričom súhlasí aj s tým, že z tohto dóvodu nemá
právo odstúpiť od Zmluvy

Čl. IY. Záv erečné ustanoven ia
l Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a jej priloh, ktoré neboli

dotknuté Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom
rozsahu Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol
uzatvorený Dodatok

3 Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak
je Odberatel' v zmysle § 2 zákona č 21112000 Z z o slobodnom
prísfupe k informáciá,rn v platnom znení (d'alej len ,,zákon")
osobou povinnou sprístupňovať informácie V tomto prípade platí,
že dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim
po dnijelro zverejnenia spósobom podl'a § 5a zákona

4 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou
originálu, pre každú zmluvnú stranu pojednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsalrom
bezvýhrad súhlasi4 na dókaz čoho ho oprávnení zastupcovia
zmluvných stran svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

5 Neoddelite|'nou súčasťou tohto Dodatkuje nasledovná príloha
Zmluvy: vlČoVO
Príloha č. ]: O ávatefaplo

Ičo:36 232 761 Ič DPH: sl(202nlelťó7

Miesto

František Ruman
--Á,leňo 

a priezvisko oprávnenei osoby

PodpisMeno a prieaisko oprávnenej osoby Meno a priezvisko oprávnenei osoby


