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Dodatok č.1 

k zmluve č. Z-D-2021-000483-00 o súhlase 

na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia  
 

uzatvorená podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia: 

 

Názov a sídlo:  Stredoslovenská distribučná, a. s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

V mene ktorej koná: Ing. Milan Miškár,  

poverený riadením divízia ENERGETICKÉ AKTÍVA 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

IČO:               36 442 151 

IČ DPH:  SK2022187453 

IBAN:   SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

 

    Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 

(ďalej len „Vlastník“) 

 

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 

 

Názov a sídlo:  Obec Lednické Rovne  

 Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

Bankové spojenie:    

IBAN :  

IČO:  00317462 

DIČ: 2020615597 

DIČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

zastúpený:  

oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Mgr. Marian Horečný, starosta 

oprávnená osoba vo veciach technických: Bc. Jana Kürtiová 

(ďalej len „Žiadateľ“) 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v  nadväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnkoch niektorých zákonov: 

 

II. Predmet Dodatku č.1 k Zmluve 

 

Predmetom tohto Dodatku je úprava Zmluvy č. Z-D-2021-000483-00 o súhlase na vykonanie preložky 

elektroenergetického zariadenia uzatvorenej dňa 8.7.2021, a to v článku II. Predmet zmluvy časť termín 

vykonania preložky a v článku V. Náklady na predmet zmluvy. 

 

Predmetom preložky je: “ Lednické Rovne - časť Háj - Prekládka NN siete“ 

 

Termín vykonania preložky: 06/2021 – 9/2021 

 

Potreba Dodatku bola vyvolaná z dôvodu navýšenia ceny preložky.  

 

Na základe vyššie uvedeného sa týmto Dodatkom upravuje Zmluva o súhlase na vykonanie preložky 

elektroenergetického zariadenia č. Z-D-2021-000483-00 uzatvorená dňa 8.7.2021 nasledovne : 
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Článok II. Predmet zmluvy bod 1 

 

Pôvodné znenie: 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického 

zariadenia a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za 

podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom dodávateľa určeného Vlastníkom.  

 

Žiadateľom o preložku je: Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne  

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľom na vykonanie preložky bude: Elektroenergetické montáže, 

s.r.o., Pri Rajčanke 2926, 010 01 Žilina – ďalej len „Dodávateľ“  

Predmetom preložky je: “ Lednické Rovne - časť Háj - Prekládka NN siete“  

Termín vykonania preložky: 06/2021 – 9/2021 

 

Nové znenie: 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického 

zariadenia a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za 

podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom dodávateľa určeného Vlastníkom.  

 

Žiadateľom o preložku je: Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne  

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľom na vykonanie preložky bude: Elektroenergetické montáže, 

s.r.o., Pri Rajčanke 2926, 010 01 Žilina – ďalej len „Dodávateľ“  

Predmetom preložky je: “ Lednické Rovne - časť Háj - Prekládka NN siete“  

Termín vykonania preložky: 03/2022 

 

Článok V. Náklady na predmet zmluvy 
 

Pôvodné znenie : 

 

Náklady predstavujú cenu, za ktorú dodávateľ preložku vykoná a ktorú žiadateľ uhradí Dodávateľovi. O 

prípadnej dohode o zmene ceny bude Žiadateľ Vlastníka informovať do 14 dní od uzatvorenia dohody                       

s Dodávateľom. Cena od Dodávateľa je v hodnote 29 999,12 EUR bez DPH 

 

Nové znenie : 

Náklady predstavujú cenu, za ktorú dodávateľ preložku vykoná a ktorú žiadateľ uhradí Dodávateľovi. O 

prípadnej dohode o zmene ceny bude Žiadateľ Vlastníka informovať do 14 dní od uzatvorenia dohody                       

s Dodávateľom. Cena od Dodávateľa je v hodnote 35 511,88 - EUR bez DPH 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy Z-D-2021-000483-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického 

zariadenia sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

 

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej Zmluvy. Dodatok je vypracovaný v rozsahu 2 strán a  

je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží 1 a vlastník 3 vyhotovenia. 

 

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

V Žiline dňa:                 V Lednických Rovniach dňa:                     

 

Vlastník: Žiadateľ: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lednické Rovne 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Ing. Milan Miškár                                             Mgr. Marian Horečný,  

poverený riadením      starosta obce 

divízia ENERGETICKÉ AKTÍVA                                           


