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DODATOK K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 
uzavretej v súlade s§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok") 

Číslo Zmluvy o spolupráci Prevádzkovateľa: 12/22300/023-ZoS 
Číslo Zmluvy o spolupráci Žiadateľa: 

uzavretý medzi zmluvnými stranami: 

1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Čulenova 6,816 47 Bratislava 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B 
Zastúpený: Ing. Jozef Labuda, Vedúci úseku správy energetických zariadení 

Ing. Emil Baxa, Vedúci správy energetických zariadení 
IČO: 36 361 518 
DIČ: 2022189048 
IČDPH: SK2022189048 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK59 1100 0000 0026 261 O 6826 

(ďalej len „Prevádzkovateľ") 

2. Žiadateľ o spoluprácu:
Obchodné meno/Názov: Obec Horné Naštice
Sídlo: Horné Naštice 75 
Zapísaný v: Štatistický register SR 
Zastúpený: Jozef Hedera 
IČO: 00310433 
DIČ: 2021053408 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK60 0200 0000 0000 1132 1192 
(ďalej len 

"
Žiadate!"') 

Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako "Zmluvná strana". 

1. UVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 04.07.2012 bola medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom uzavretá Zmluva o spolupráci, číslo Zmluvy o spolupráci
Prevádzkovateľa 12/22300/023-ZoS (ďalej len „Zmluva o spolupráci").

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o spolupráci tak, ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

II. ZMENA ZMLUVY O SPOLUPRÁCI

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku Vl. ods. 2 písm. b) Zmluvy o spolupráci sa slová „dvoch rokov" nahrádzajú slovami
,,štyroch rokov".

III. ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľ povinnou
osobou podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií), tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. Žiadateľ ako povinná osoba podľa§ 2 zákona o slobode informácií je v takom prípade
povinný zverejniť tento Dodatok v súlade s§ 5a zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jeho
uzavretia. Žiadateľ je v takom prípade zároveň povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto
Dodatku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto
odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý aj začatý deň omeškania
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s plnením tejto povinnosti. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Prevádzkovateľovi porušením 
takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 

2. Ustanovenia Zmluvy o spolupráci, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom znení.

3. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by im bránili uzavrieť tento Dodatok.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane
po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatok obsahuje všetky dohody Zmluvných strán týkajúce sa predmetu tohto Dodatku.

6. Lehota na prijatie návrhu tohto Dodatku Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh
tohto Dodatku podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v úvode
tejto Zmluvy. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie tohto Dodatku zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade
akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tohto Dodatku Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude považovať za nový
návrh Dodatku, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle,
Dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak
súhlasu ho podpisujú.

- 4. 10. 2018
V Bratislave dňa .................... .. 
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