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Zmluvné strany

Dodatok č.1
k Zmluve o nájme plynárenského zariadenia N27/2007/RCS

uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Obec Podbiel

sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:
zastúpený:
kontakt:

Podbiel č. 210, 027 42 Podbiel
00 314 790
2020561829
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
SUBASKBX
Slavomír Korčuška -  starosta obce 
043 5321650, podbiel@podbiel.sk

(ďalej len ’’Prenajímateľ“)

SPP - distribúcia, a.s.
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
č. účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Mlynské nivy 44/b. 825 11 Bratislava 
35 910 739 
SK2021931109 
VÚB a.s.,
1119353/0200
SK74 0200 0000 0000 0111 9353 
SUBASKBX

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B 
zastúpený: Ing. Marek Paál, riaditeľ sekcie distribučných služieb

(ďalej len ’’Nájomca“)

Úvodné ustanovenia

Nájomca a Prenajímateľ uzatvorili dňa 24.9.2007 nájomnú zmluvu N27/2007/RCS (ďalej aj ako „Zmluva“), 
ktorou si Nájomca prenajal plynárenské zariadenia špecifikované v čl. I bod I.2 Zmluvy (ďalej aj ako „PZ“). 
Prenajímateľ požiadal Nájomcu emailom zo dňa 04.03.2020 o zmenu údajov v zmluve a to z dôvodu 
zmeny meny nájomného.

II.
Predmet dodatku

Teraz si zmluvné sírany želajúc upravenie údajov vyplývajúcich z uzavretej nájomnej zmluvy 
N27/2007/RCS uzatvárajú tento dodatok k Nájomnej zmluve, na základe ktorého sa menia:

Bod 111.1 prvá veta: Nájomné bolo stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov na základe dohody zmluvných strán vo výške 33 EUR 19 
centov (slovom tridsaťtri EUR 19 centov) ročne.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú zachované.
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Záverečné ustanovenia
III.

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

t 0 4, 05, 2020
...... . dňa f. V Bratislave d ň a ............................

Prenajímateľ: Nájomca:

Slavc Ing.
staros riad

SPP

OBEv /
027 .  /

tel.: 043 !/
ICO: 0(. ,,


