DODATOK č. 11
zmluve o dodávke a odbere tepla č. 15/06 C
uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike medzi:
Dodávateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zmocnenec
pre rokovanie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný:
\*»^)dberateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zmocnenec
pre rokovanie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný:
Odberné miesto:

KolByt, s.r.o.
Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo
Ing. Dévai Alexander, konateľ spoločnosti
Domonkos Tibor - energetik
36525481
2020161165
Sk2020161165
Príma banka Slovensko, a.s.
3842637001/5600
OR OS v Nitre, odd. sro, vl. č. 10787/N

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska ul. 15- 17, 946 03 Kolárovo
PaeDr. Ladislav Kulich

31824633
2021015876
VÚB Kolárovo
1783841256/0200
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska ul. č. 15-17,
Kolárovo

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve o dodávke a odbere
tepla:
^ / y p ú š ť a sa bod č. 3. čl. V I I . zmluvy a nahrádza sa textom v nasledovnom znení:
Odberateľ sa zaväzuje poukazovať mesačné zálohové platby za odberné miesto na
konečné vyúčtovanie na základe rozpisu mesačných zálohových platieb v prílohe č. 1 tohto
dodatku na účet dodávateľa vždy do 5. dňa príslušného mesiaca.
Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 15/06 C zo
dňa 20.12.2005 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku zároveň potvrdzujú, že odo dňa
01.01.2013 do dňa nadobudnutia jeho účinnosti sa riadili jeho ustanoveniami, čím obom
vznikli všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce. V prípade, ak odberateľ uhradil
zálohovú platbu na mesiac január 2013 v zmysle predchádzajúceho predpisu pred obdržaním
tohto dodatku, zmluvné strany vyrovnávajú rozdiel medzi pôvodnou a aktuálnou zálohou do
dňa 31. 01.2013.
Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.
Dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, posednom pre každú zmluvnú stranu.
V Kolárove, dňa 04. 01. 2013

