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Dodatok č.2 
k Zmluve o prevádzkovaní, údržbe a opravách plynárenského zariadenia zo dňa 05.09.2002 

uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

Mesto Senec 
sídlo: Mierové námestie č.8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
bankové spojenie: 
číslo bankového účtu: 
zastúpený: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

(ďalej len "objednávateľ") 

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 
sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 
IČO: 35815253 
DIČ: 0035815256/500 
bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Dulovo nám. 
č. účtu: 31100-012/0200 

(ďalej len "prevádzkovateľ") 

2. Na základe uznesenia valného zhromaždenia a.s. Slovenský plynárenský priemysel 
bola dňa 26.11.2004 zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N741/04, Nz 
84771/04 založená spoločnosť SPP-distribúcia, a.s., pričom táto na seba prevzala všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce a súvisiace z prevádzkovania distribučnej siete. Vzhľadom 
k uvedenému sa zmluvné strany dohodli na zmene prevádzkovateľa : 

SPP - distribúcia, a.s. 
sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
IČO: 35 910 739 
IČ DPH: SK7020000372 
bankové spojenie: VÚB a.s., č. účtu: 1119353/0200 
IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353 
SWIFT (BIC): SUBASKBX 
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3481/B 
zastúpený: Ing. Milan Mindek, riaditeľ sekcie prevádzky siete riadenia aktív 

Ing. Rastislav Prelec, riaditeľ sekcie údržby a merania 
(ďalej len "prevádzkovateľ") 
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J. Zmluvné strany želajúc si upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplávajúce z tejto 
zmluvy týkajúce sa plynárenského zariadenia, dohodli sa na doplnení tejto zmluvy 
nasledovne: 

V článku III, sa dopĺňa bod 8 a znie takto: 

„8. Prevádzkovateľ je oprávnený na dané plynárenské zariadenie pripájať ďalších 
odberateľov" 

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

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. 

V Bratislave, dňa 

Zhotoviteľ: 

26. 03. M 

/ 
Ing. Milan Mindek, 
riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenie aktív 
SPP - distribúcia, a.s. 

/V 
Ing. Rastislav Prelec 
Riaditeľ sekcie údržby a merania 
SPP-distribúcia, a.s. 


