Dodatok č. 1/2015
k zmluve o dodávke tepla č. 1/2014 uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike medzi:
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zmocnenec pre rokovanie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zapísaný:

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, 958 03 Partizánske
Ing. Jarošinec Jozef, konateľ spoločnosti
Michal Petráni, vedúci strediska tepelné hospodárstvo
36 311 693

OR OS Trenčín, odd. s.r.o., vl.č. 19422/R

a
Odberateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zmocnenec pre rokovanie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení
HomePro Správcovská Partizánske, s.r.o.
Nitrianska 99, 958 01 Partizánske
Ing. Ľubomír Fiksel, konateľ
Ing. Ľubomír Fiksel, konateľ
47318163

OR OS Trenčín, odd. s.r.o., vl.č. 28442/R

I.
Predmet dodatku
1.

Predmetom dodatku k zmluve je :
- príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta pre rok 2015
- príloha č. 2 - Dohoda o zálohových platbách pre rok 2015
- príloha č. 3 - Rozhodnutie URSO č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014

2.

Ukončenie platnosti príloh k zmluve:
- príloha č. 1 - Technické parametre odberného miesta pre rok 2014
- príloha č. 2 - Dohoda o zálohových platbách pre rok 2014
- príloha č. 3 - Rozhodnutie URSO č. 0122/2014/T zo dňa: 14.12.2013

3.

Rozšírenie zmluvy o dodávke tepla:
Na základe Vašej žiadosti o dodávku tepla zo dňa 30.12.2014 od 1.1.2015 rozširujeme Zmluvu
o dodávke tepla č. 1/2014 o dodávku tepla pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
pre obytný dom Gen. Svobodu 765/6 č odberného miesta 421048

4.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

5.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po zverejnení.

6.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodávke tepla v znení predchádzajúcich dodatkov nie sú týmto
dodatkom dotknuté.

II.
Doba trvania dodatku
Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 1. 1. 2015.

V Partizánskom 18.12.2014

..............................................
Dodávateľ

...........................................
Odberateľ

Prílohy:
č. 1 - Technické parametre odberného miesta
č. 2 - Dohoda o zálohových platbách
č. 3 - Rozhodnutie URSO o cene tepla
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