
Dodatok č,.2

k Zmluve č,.26212016/06 o prevádzkovaní inÍraštruktúrneho majetku
obce Vĺgl'aš ,,Priemyselný park Vígl'aš - Technická infraštruktúľa"

zo dňa 22.12.2016v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2017

Stredos lovens ká vodárenská prevádzková spoločnost',a.s.
Partizánska cesta 5,974 0í Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Banskej
Bystrici odd. Sa, Vl. č. 840/5
ICO: 36 644 030 DIC:2022102236 lC DPH: 5K2022102236
lng. Peter Martinka, člen predstavenstva a's. a generálny
riaditel' podl'a Splnomocnenia č' 2ĺ2015 zo dňa 27 . 02. 2015
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica
č'ú.: 208954045811'100, lBAN: sK66 0200 0000 0020 8954 0458
Tatra banka, a's., pobočka Banská Bystrica
č,.u.: 26241 07 2351 1 1 00, l BAN : sK77 1 1 00 0000 0026 241 0 7 235

(d'alej len,,prevádzkovate|"' v príslušnom gramatĺckom tvare)

Prevádzkovateľ:
(nájomca, správca)

Zastúpený:

Vlastník:
(prenajímateľ)

Zastúpený:

(d'alej |en ,,vlastník" v príslušnom gramatickom tvare)

(d'alej spoločne len ,,zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli na uzatvoľení nasledovného dodatku č. 2 k Zmluve č. 26212016106
zo dňa 22.12.2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2017'

Bod 1 článku V./teito zmluvv s názvom ,'Doba trvania zmluvv" sa upravuie nasledovne:

Bod 1 čl. V. znie:

Platnost' zmluvy sa predlŽuje na dobu do 31. 10' 2020.
Vlastník sa zaväzuje v nadväznosti na úpravu platnosti zmĺuvy bezodkladne predloŽĺt'
prevádzkovate|'ovi právoplatné rozhodnutie, resp. povolenie kompetentného úradu o trvalom
uŽívaní vodnej stavby ,,So 3o7 Čov sxzso Eo' najneskôr do 3 dnĺ od nadobudnutia
právoplatnosti daného rozhodnutia.

Tento dodatok nadobúda platnost'dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnost'dňom
nasledujúcĺm po dni jeho zverejnenia podl'a s 47 ods. 1 občianskeho zákonnĺka
v nadväznostĺ na S 5 a zák. ć. 211l2oo0 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám' Deň
zverejnenia dodatku sa vlastník obratom zaväzuje písomne oznámit' prevádzkovatel'ovi na
závod vo Zvolene na e-mailovú adresu. viera.dutkiievicova@stvps.sk

obec Vĺgľaš
Zvolenská cesta 1,962 02 Vígľaš
lČo: oo 32o 382 D|C:2O21318761 lČ opH: nie je plátca
lng. Róbert Záchenský, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Lučenec
č.tj.: 0292241210200
IBAN:SK35 0200 0000 0000 02922412



Dodatok č. 2 tvorí neoddelitel'nú súčast' Zmluvy č' 262t2o16l06 zo dna 22. 12. 2016 v znení
jej Dodatku č. 1 zo dna 02. 01. 2017 '

V ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva č' 26212016ĺ06 zo dňa 22. 12. 2016
o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Vĺgl'aš ,,Priemyselný park Vígl'aš-Technická
infraštruktÚra v znení jej Dodatku ć,. 1 zo dňa 02' 01 ' 2017 nezmenená.

Dodatok ć,' 2 je vyhotovený v 2-dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdé vyhotovenie má
platnosť originálu. Jedno vyhotovenie tohto dodatku je určené pre prevádzkovate|'a a druhé
vyhotovenie pre vlastníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že tento dodatok uzatvorĺli vážne a slobodne, Že ich zmluvná
vol'nost'nebola obmedzená, Že obsah dodatku je pre nich zrozumitel'ný a určitý, Že dodatok
neuzavreli v omyle, Že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním
ho vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystricĺ, dňa 28. 10.2019

Za prevádzkovatel'a:

Vígl'aš, dňa 28.10' 2019

Za vlastnĺka:


