
Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 
0989/16/SPPD/CEZ, TSK č. 2016/0565 uzatvorenej dňa 30.9.2016 

medzi zmluvnými stranami: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

Splnomocnený 
zástupca: 
IČO 
Zápis v registri: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej ako „SPP-D") 

a 

SPP - distribúcia, a.s. 
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 
Ing. Ján Klačko, na základe plnej moci 

35 910 739 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 
3481/B 
Tatra Banka, a.s. 
SK64 1100 0000 0026 2771 2668 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK 51 818 0000 0070 0050 44879 

(ďalej len „Investor preložky") 

SPP-D a Investor preložky sú spoločne označovaní ako "zmluvné strany". 

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení ustanovení Dohody o 
preložke plynárenského zariadenia uzatvorenej dňa 30.9.2016 (ďalej ako "Dohoda") 
takto: 

1. 

Z článku III Dohody sa vypúšťa odsek 7. 

11. 

Doterajšie označenie článku V Dohody sa mení z označenia "Článok V. Záverečné 
ustanovenia" na "Článok Vl. Záverečné ustanovenia". 

III. 

Do Dohody sa dopÍňa nový článok V tohto znenia: 

Článok V 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Investor preložky zodpovedá za vady, ktoré má preložka v okamihu prechodu
vlastníckeho práva na SPP - D aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.



Investor preložky zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe 
uvedenej v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností alebo 
porušením povinností jeho dodávateľov. 

2. Investor preložky poskytuje SPP - D na preložku plynárenského zariadenia
záruku za akosť t.j. Investor preložky zodpovedá za to, že preložka bude počas
záručnej doby spôsobilá na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel a že si počas
tejto doby zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť sa nevzťahuje
na vady, spôsobené zavinením SPP - D alebo tretími osobami.

3. Investor preložky a SPP - D sa dohodli na záručnej dobe v dÍžke piatich
rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia preložky, uvedenom v Zápise o
odovzdaní a prevzatí. Záručná doba neplynie počas doby v ktorej SPP - D nemohol
preložku uží\(ať pre jej vady. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva
SPP - D na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

4. Investor preložky sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád preložky do 7 dní
odo dňa doručenia reklamácie a reklamovanú vadu odstrániť v lehote 15 dní odo dňa
doručenia reklamácie, ak sa s SPP - D nedohodne inak.

5. V prípade, ak Investor preložky neodstráni reklamovanú vadu v lehote podľa
bodu 4 tohto článku, má SPP - D právo odstrániť vady sám alebo poveriť odstránením
vád iný subjekt, pričom SPP - D zároveň vzniká voči Investorovi preložky právo na
náhradu nákladov účelne vynaložených na odstránenie vady.

6. Po odstránení reklamovanej vady je Investor preložky povinný vyhotoviť súpis
skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíznu správu a vykonať všetky
potrebné ďalšie úkony tak, aby preložka bola plne funkčná. O odstránení
reklamovaných vád spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia oboch
strán.

IV. 

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho 
zverejnenia na webovej stránke Investora preložky. Dodatok je vyhotovený v piatich 
exemplároch, troch pre Investora preložky a dvoch pre SPP-D. 

Článok Vl. 

Za Investora preložky: 

V Trenčíne, dň 017 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Za SPP-D: 

V ('Jovom Meste nad Váhom, dňa: 2 6. 10. 2017

Ing. Ján Klačko 
vedúci odd. prevádzky 

 · 




