Dodatok ě. 2
podmienkach
rozšíreniadistribučnej siete
o
k Zmluve
evideněné číslo1000í50118 zo dňa 5. 3. 2018
Zmluvné strany

1.

SPP - dlstrlbúcla, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 44lb, 825 11Bratislava

tčo: ssstozgg
tč opH: sK2021931109

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, IBAN: SK74 0200 0000 0000 0,t11 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zápis v Obchodnom registri: Okresný srjd Bratislava l, oddiel: §a, vložka č,: 3481/8
Zasttipený: lng. Janka Kalmanová, špecialista back ofíice pre pripájanie do distribučnej siete
(ďalej len "prevádzkovatef dtstribuěnej slete" alebo'PDS")

2,

Obchodné meno: Obec Slovenská ťupča
so sldlom: Nám. §NP 13, 976 13 Slovenská Llupča

tóo: oostsgzg
DlČ:202'|121421

lč DPH:

Bankové spojenle : Slovenská sporiteťňa, a.s.
Čístor]čtu: 5050006892/0900
KonaJrlca prostrednlctvom: Mgr. Roland Lamper, starosta obce
(ďalej len

partneť)

"Zmluvný

l.

Zmluvné slrany uzavreli dňa 5.3.2018 Zmluvu o podmienkach rozšírenla distribuěnej siete evidenčnéělslo
1o00150118 a'Dodatok 1 k nej, ktorýoh predmetom je vybudovani€ rozšlr8nla distribuČnej siete pre pripojenie
92 odberatetov kategório domácnosť, v lokallte Dolné Záhumnla - Pri Krížl,p.ě. 534|17, k,ú. Slovenská llupČa.

ll.

Zmluvné strany Ša,dohodli na zmene Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
špecifikovanej v bode l. tohto dodatku (ďalej len ,zmluvď) takto :
1. Hlava lll, bod 3.1 sa upravuje nasledovne:
Zmluvný partner sa zavázuje: najneskór do:
a) tddsáťŠesť(36) kalendáinych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy(do
5. 3, 202í)
(i)
vo svojom mene a na svoje náklady zabezpečlť rozšírenie distribučneJ siete §PP-D
' 'vybudoúanlm

.

plynárenskéňo zarPdenia podťa podmienok špecifikovaných v tejt1. zmluve a Dodatku 2 a
nálma vo Vyja'dienl k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie_.Distribučnej
sióte, ktoré tvorl prílohu č. 2 k tejťo zmluve a Dodatku 2 (ďalej len ,,Vyjadrenle") (ďalej pre plynárenské
zariadenie budované na základd tejto zmluvy a Dodatku 2 a Vyjadrenia len "Plynárenské zarladenie"); a
(ii) doručiťspp-D dokumenty špeciíikovanévo vyjadrenl SPP-D k proje*tovej_dokum_ent99ii
''
určenr] na vybudovanie 5. 3. 202í,,rladne splnlť všetky pov|nnosti uvedenó v č. Vll tejto zmluvY.
Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajtl v platnosti nezmenené.
lll.

Tento dodatok nadobr]da platnosť a účinnosťdňom jeho podplsu oboma zmluvnými stranami.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovatel distribučnej siete obdrŽl
jeden rovnopis a odberateI plynu (žiadatef o pripojenie) jeden rovnopis.

Zvolen,

dňa 0.

l.
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Slovenská ťupča,
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