
DODATOK č.1  k  Obchodnej zmluve o nákupe a predaji  č. 470029 
 

 
 
 
Predmetom dodatku je nasledovná úprava termínu splatnosti faktúr za odobraté teplo. 
 
Predmetom dodatku je nasledovná úprava termínu splatnosti faktúr za odobraté teplo. 
 
V článku III., odst. 2 obchodnej zmluvy sa mení text: 
 
„Splatnosť faktúry je 22 dní od dátumu doručenia faktúry“. 
 

- Ostatné ustanovenia Obchodnej zmluvy o nákupe a predaji ostávajú nezmenené. 
- Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodnej zmluvy o nákupe a predaji 

zo dňa 15.10.2009. 
- Dodatok č.1 sa vyhotovuje v 4-ch rovnopisoch, pričom predávajúci dostane 1 rovnopis 

a kupujúci dostane 3 rovnopisy. 
- Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a jeho účinnosť je nasledujúci deň po zverejnení. 
- Dodatok č.1 sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

- Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 v centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR na internete. 

- Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli na základe slobodnej vôle, bez 
nátlaku a tiesne, nie v omyle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 
V Žiline dňa ........................... .     V Bratislave dňa .......................... 
 
Predávajúci:        Kupujúci: 
 
Ing. Martin Golis        Ing. František Solař 
predseda predstavenstva       riaditeľ 
 
Ing. Marcel Hrobárik 
podpredseda predstavenstva 

Zmluvné strany 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
Žilinská teplárenská, a.s.    Slovenská republika Ministerstvo obrany 
Ul. Košická č. 11     Správa nehnuteľného majetku a výstavby 
011 87 Žilina      Za kasárňami 3 
       832 47 Bratislava 
 
V zastúpení:      V zastúpení: 
Ing. Martin Golis     Ing. František Solař 
predseda predstavenstva     riaditeľ 

Ing.Marcel Hrobárik 
podpredseda predstavenstva     Korešpondenčná adresa: 
       Správa majetku a výstavby Bratislava 
       Stredisko prevádzky objektov Žilina 
       Rajecká cesta č. 18 
       010 01 Žilina 
 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č.ú.:   2625151940/1100  č.ú.:   7000171928/8180 
IČO:   36 403 032   IČO:   30845572 
IČ DPH:  SK2020106748   DIČ:   2020947698 
Označenia registra: Obch. reg. Okres. súdu Žilina  Označenie registra: Obch. reg. Okr. súdu  - 

Číslo zápisu:  Oddiel: Sa Vložka č. 10330/L  Číslo zápisu:  Oddiel:  -   Vložka č.  - 


