
Dodatok č. 1
k Zmluve č,. 394I2o12Io5 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Záhorce
,,Predíženie verejného vodovodu_ Záhorce_ čast'Selešt'any" uzavretej dňa 27.12.2012
v zmysle ustanovenia $-u 269 ods. 2 obchodného zákonníka ě. 5í3/1991 zb. v znení
neskorších predpisov (oBz| a zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 27612001 Z.z. o regulácii
v siet'ových odvetviach v znení neskorších predpisov (zvK|.

ZMLUVNÉ STRANY:

Prevádzkovatel'

(nájomca'
správca)

Vlastník

(prenajímatel)

Stredoslovenslci vodárenská prevád zkov á spoločnost', a. s.

Statutárny Ing. Peter Martinka
zástupca: člen predstavenstva a.s. a generálny riaditel'nazáklade

splnomocnenie č. 3 1201 2 z 23 .2.20 12

Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

ICO: 36 644 030 DIČ:2022102236
IČ opH:

Bankové TATRA BANKA, a.s., pobočka č. ú.:262410123511100
spojenie: Banská Bystrica

VÚB, a.s. pobočka Banská č. ú.: 20895 4045810200

Bystrica

Registrácia: obchodný register okresného súdu Banská Bystrica,
í.lr{Áicl' Šq rllnžLq ě R4o/s

obec Záhorce

Statutárny zástupca: PaedDr. Branislav Kázmer - starosta obce

Ulica: Císlo súpisné/
popisné: Mesto (obec):

Krtíšska 173/98 PSC:9910ó
Že|ovce

ICO: 00319 694 DIC:2021243323
tČ opH: -

Bankové spojenie: VUB, a.s. č.il.:5026402l0200
pobočka Vel'ký Krtíš

Registrácia: Zo zákona

sa dohodli na uzatvorení nasledovného Dodatku č. í k Zmluve č. 394l2012lo5
o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Záhorce ,,PredíŽenie verejného
vodovodu - Záhorce- čast' Selešt'any" uzatvorenej dňa 27 .12.2012:

v čl. V' Záverečné ustanovenia sa dopíňa novÝ bod 6., ktorÝ znie:

6. V zmysle ustanovenia $ 23 odst. 1 zák. č. 25012012 Z.z. o regulácii v siet'ových
odvetviach vIastník týmto prenáša svoju povinnost' podania žiadosti
o registráciu priamo na prevádzkovateťa.
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Dodatok č. 1 tvorí neoddelitel'nú sÚčast' Zmluvy č. 39412012105 o prevádzkovaní
infraštruktúrneho majetku obce Záhorce ,,PredíŽenie verejného vodovodu- Záhorce- čast'
SeleŠt'any" zo dňa 27.12'2012. V ostatných ustanoveniach zostáva predmetná zmluva bez
zmien.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že tento dodatok uzatvorili vážne a slobodne, Že ich zmluvná
vol'nost' nebola obmedzená, Že obsah dodatku je pre nich zrozumitel'ný a určitý, Že dodatok
neuzavreli v omyle, Že si dodatok prečítali, porozumelijeho obsahu anaznak súhlasu s ním
ho vlastnoručne podpísali.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a Účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a $ 47a ods. '1 občianskeho
zákonníka v nadváznosti na $ 5a zákona č,' 211l2o0o z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám'

Deň zverejnenia dodatku sa zavázuje vlastník obratom oznámit' písomne
prevádzkovatel'ovi na e-mailovú adresu: mmatuskova@sÍvps.sk.

Dodatok je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých kaŽdé vyhotovenie má platnosť
originálu. Tri vyhotovenia tohto dodatku sú určené pre prevádzkovatel'a a tri vyhotovenia pre
vlastníka.

V Banskej Bystrici, dňa ftt.ú .2013 V Záhorciach, dňa .ťŤ.: f ,.. . ...2013
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