
Dodatok č. 1 
k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 

1000120719, zo dňa 15. 7. 2019 
 
Zmluvné strany 
 

1.  SPP – distribúcia, a.s. 
       Sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
       IČO: 35910739 
       IČ DPH: SK2021931109 
       Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353 
       SWIFT/BIC: SUBASKBX 
       Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B 
       Zastúpený: Ing. Janka Kalmanová, špecialista back office pre pripájanie do distribučnej siete 
      (ďalej len ”prevádzkovateľ distribučnej siete“ alebo ”PDS“) 
 
 

2. Obchodné meno: Obec Jakubany   
       so sídlom: Jakubany 555, 065 12  Jakubany 
       IČO: 00329924 
       DIČ: 2020698559 
       IČ DPH:       
       Bankové spojenie : VÚB, a.s. 
       Číslo účtu: SK2502000000000013527602 
       Konajúca prostredníctvom: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 
       (ďalej len „Zmluvný partner“) 
       

I. 
Zmluvné strany uzavreli dňa 15.7.2019  Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, evidenčné číslo 
1000120719,  ktorej predmetom je vybudovanie rozšírenia distribučnej siete špecifikované v žiadosti o vydanie 
technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete. 
 

II. 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 
špecifikovanej v bode I. tohto dodatku (ďalej len „zmluva“) takto : 
   1. Hlava III, bod 3.1 sa upravuje nasledovne: 
   Zmluvný partner sa zaväzuje: najneskôr do: 
   a) tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (do) do 14.7.2022, 

(i) vo svojom mene a na svoje náklady zabezpečiť rozšírenie distribučnej siete SPP-D vybudovaním 
plynárenského zariadenia podľa podmienok špecifikovaných v tejto   zmluve a najmä vo Vyjadrení k 
žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie   Distribučnej siete, ktoré tvorí prílohu č. 2 k 
tejto zmluve (ďalej len „Vyjadrenie“) (ďalej   pre plynárenské zariadenie budované na základe tejto 
zmluvy a Vyjadrenia len „Plynárenské zariadenie“); a 

(ii) doručiť SPP-D dokumenty špecifikované vo vyjadrení SPP-D k projektovej dokumentácii určenú na 
vybudovanie Plynárenského zariadenia SPP-D; a 

   b) najneskôr do termín 14.7.2022, riadne splniť všetky povinnosti uvedené v č. VII tejto zmluvy. 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 
 

III. 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží 
jeden rovnopis a odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) jeden rovnopis. 
 
Zvolen, dňa                                                                            Jakubany, dňa 
 
 
 
 
 
Ing. Janka Kalmanová                                                          JUDr. Jozef Mačuga  
špecialista back Office pre pripájanie                                     starosta obce                                                                      
                                                                                                                                                                                                     
_____________________________                                      _____________________________                                                            
za prevádzkovateľ distribučnej siete                                       za žiadateľa o rozšírenie distribučnej 
SPP - distribúcia, a.s.                                                           Obec Jakubany 


