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Dodatok č. 1

k Zmluve () refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie. vodného, stočného, zrážkovej vody
a dane z nehnuteľností č. 2018/0819 zo dňa 24.10.2018 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl.

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

uzatvorenej medzi:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
1Č0: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SKS] 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „TSK“ )

a

Jabloň spol. s r.o.
Zastúpený: Michal Dobiaš, konateľ spoločnosti
Sídlo: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0039 8134 4559
16:0; 50 527 363
DIČ: 2120360044
IČ DPH: SK2120360044
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro,v10žka číslo: 33712/R

(ďalej len „užívatel'“)

(TSK a uživatel, ďalej spolu len „zmluvné strany“).

Zmluvné strany sa vsúlade sčlánkom Vods. 5.2 Zmluvy orefakturácii nákladov za dodávku
elektrickej energie. vodného, stočného, zrážkovej vody a dane z nehnuteľností č. 2018/0819 (ďalej len
,.Zmluva“) sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 kZmluve (ďalej len „Dodatok“) vtomto
znení:

Článok I
Predmet dodatku

1.1. Predmetom tohto dodatkuje oprava zrejmej nesprévnosti v písaní v článku 1V ods. 4.2.Z1111uvy.

1.2. Z dôvodov uvedených v ods. 1.1. tohto Dodatku, sa v článku IV. ods. 4.2. Zmluvy slová „Mestu
Myjava“ nahrádzajú slovami „Jabloň spol. s r.o.“:



Clánok [[

Záverečné ustanovenia

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2.2. Tento Dodatok je vyhotovený vtroch rovnopisoch, pričom TSK obdrží dve a užívateľ jedno

vyhotovenie.

2.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán

aúčinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle TSK vzmysle
\(

ustanovenia § 4721 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

austanovenia § Sa zákona c. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformáciám vznení

neskorších predpisov.

2.4 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jehO obsahu a vyhlasujú, Že ho uzavreli

podl'a slobodnej. vážnej azrozumiteľnej vôle, neuzavreli ho vtiesni ana znak svojho súhlasu

ho vlastnoručne podpisujú.
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V Trenčíne dňa ........ : ................... V Prievidzi dňa g((jčj Z O

[1/14 Vás m /
/........

lug. Jaroslav Baška » , __ Michal Dobiáš JabIOfi: spol. s r„o_

predseda . .. ' . konateľ M Falegnika 6, 971 01 Prievidza

1Č01 50 527 363


