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SPRAVBYTKOMFORT
ČLEN ČEZ ESCO

DODATOKč.1
k ZMLUVE O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č. 958
uzavretej medzi
Dodávatel':
Obchodné meno:
Sidlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
'IBAN:
Zápis v obchodnom registri:
Konajúca prostredníctvom:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
31 718523
2020520645
SK2020520645
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka
zahraničnej banky
SK8511110000001481188001
Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sa, Vložka č.: 249/P
Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva a.s.
PhDr. Marcela Antolová, podpredsedníčka
predstavenstva a.s.

(ďalej len .Dodávateľ")

a
Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtulIBAN:
Vedený:
Konajúca prostredníctvom:
(ďalej len "OdberatelIU)

Mesto Prešov - Mestský úrad
ul. Hlavná č.73, 080 01 Prešov
00327646
2021225679
Československá obchodná banka, a.s.
SK9275000000004008594200

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Dodávatel' a Odberatel' súhlasne a zhodne prehlasujú, že týmto dodatkom menia znenie hore
uvedenej zmluvy nasledovne:
Článok

3. CENA ZA DODÁVKU TEPLA A PLATOBNÉ

PODMIENKY

- uvedený článok

sa dopíňa o nasledujúce body 3.12;3.13,3.14 a 3.15 nasledovne:
3.12

Odberateľ udeľuje Dodávateľovi expllcitný súhlas na to, aby Dodávatel' posielal akékoľvek faktúry, ktoré
budú vystavené na základe uvedeného zmluvného
vzťahu založeného medzi odberateľom
a dodávateľom, velektronickejforme.

3.13

Elektronická faktúra vystavená podľa podmienok dohodnutých vzmysle bodov 3.12,3.14
považuje za faktúru na účely zákona Č. 222/2004 Z. z: v znení neskorších predpisov.
.

Dodatok Č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Č. 958

a 3.15 sa
.
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3.14

Dodávatel' a Odberateľ sa dohodli na tomto postupe zabezpečujúcom vierohodnosť pôvodu,
neporušenosť obsahu a čitatel'nosť faktúry od jej vydania do konca obdobia uchovávania faktúry:
elektronické faktúry budú vystavované vo formáte .pdf súboru,
(a)
Dodávateľ bude zasielať Odberatel'ovi elektronické faktúry podpísané elektronickým podpisom
(b)
alebo zaručeným elektronickým podpisom,
(c)
Dodávateľ je povinný zasielať elektronické faktúry na e-mailovú adresu Odberateľa uvedenú
v Prílohe 6,
zmenu e-mailovej adresy je povinný Odberatel' nahlásiť Dodávatel'ovi písomne.
(d)
Zmena adresy bude akceptovaná po jej doručení. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že
Odberateľ môže uviesť len jednu e-mailovú adresu,
Dodávateľ a Odberateľ nesmú do vystavenej elektronickej faktúry zasahovať a ani akýmkol'vek
(e)
spôsobom meniť jej obsah,
Dodávateľ a Odberateľ sú povinní zabezpečiť riadnu a čitateľnú archiváci u elektronických faktúr
(f)
počas celej doby ich uchovávania,
Dodávateľ je povinný pri vystavovaní elektronickej faktúry a pri jej zasielaní Odberateľovi
(g)
postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby minimalizoval možnosť straty, poškodenia alebo
neúplnosť údajov obsiahnutých v elektronickej faktúre,
elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú prvý pracovný deň nasledujúci po dni
(h)
preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Dodávateľom na určenú e-mailovú adresu
Odberateľa,
Odberatel' sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi, že faktúra nebola doručená.
(i)
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nie je Dodávateľ povinný preukazovať odoslanie takejto
faktúry a táto sa považuje za doručenú.

3.15

Dodávateľ a Odberateľ prehlasujú, že postup dohodnutý medzi zmluvnými stranami pri vystavovaní
a zasielaním elektronických faktúr uvedený v bode 3.14 je dostatočný na to, aby boli splnené podmienky
uvedené v bode 3.13.

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DODÁVKE
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

A ODBERE TEPLA č. 958 zo dňa 01.01.2015 tvorí

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom po jeho podpise obdrží každá zmluvná strana
jedno písomné vyhotovenie.
Ostatné náležitosti a ustanovenia Zmluvy o dodávke a odbere tepla
č. 958 zostávajú nezmenené v platnosti.
Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia.

V Prešove dňa

2 4 OU 2020

V Prešove dňa

1 3 -OZ- 2020

Za Odberateľa:
I

as. :r.t v
(1)

PhDr. MieläOAntblová, podpredsedníčka
predstav nstva a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 958
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Príloha 6
k Zmluve Č. 958 zo dňa 01.01.2015

Zoznam Poverených osôb
Poverené osoby pre odsúhlasenie Prílohy 2.1, Prílohy 3 a Prílohy 5:

I

Na strane Dodávateľa'
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

predsedníčka
predstavenstva a.s.

Ing. Natália
Banduričová

051/7567705

natalia.banduricova@spravbytkomfort.sk

Poverené osoby pre odsúhlasenie Prílohy 1, Prílohy 2, Prílohy 2. 1 (pokiaľ vyžaduje odsúhlasenie
Zmluvných strán, v zmysle článku 5.12 Zmluvy), Prílohy 2.2, Prílohy 4 a Prílohy 6:
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

Ing. Natália
Banduričová
PhDr. Marcela Antolová

051/7567705

natalia.banduricova@spravbytkomfort.sk

Na strane Odberateľa'
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

primátorka mesta

Ing. Andrea Turčanová

051/3100101

primatorka@presov.sk

predsedníčka
predstavenstva a.s
'podpredsedníčka
predstavenstva a.s

Dodávateľ je povinný posielať elektronické faktúry v zmysle bodov 3.12 až 3.15 na túto e-mailovú adresu:
E-mail/Odberateľal
podatelna@presov.sk

Dodávatel' oznámi termíny plánovaných rekonštrukcií,
článku 4.6 (a) a 4.7 na webovej stránke Dodávateľa:

opráv, údržby a revízií sústavy v zmysle

webová stránka Dodávateľa:
www.spravbytkomfort.sk

Dodávateľ oznámi termíny plánovaných rekonštrukcií,
článku 4.6 (a) a 4.7 e-rnailorn Odberateľovi:
.

opráv, údržby a revízií sústavy v zmysle

E-mail/Odberatel.al
stanislav.tupta@presov:sk

Príloha 6 k Zmiuve Č. 958
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Adresy poverených osôb pre elektronickú
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Meno

odbyt

Ing. Mariana
Marcinková

komunikáciu súvisiacu so Zmluvou v zmysle článku 5.1 Zmluvy,

E-mail

TelefónIfax
051/7567761

mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk

Na strane Odberateľa:
Funkcia

Meno

TelefónIfax

E-mail

odborný referent energetický manažér

Ing. Stanislav Tupta

051/3100229

stanislav.tupta@presov.sk

"'---'-'----'----'--------,(!radení

faktúr formou upomienky cez SMS na uvedené mobilné telefónne číslo:

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak je v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov podmienkou účinnosti tejto prílohy jej zverejnenie, bez ohľadu na dojednanie Zmluvných
strán o účinnosti tejto prílohy podľa predchádzajúcej vety, táto príloha nenadobudne účinnosť skôr ako dňom nasledujúcim
po jej zverejnení v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Prešove dňa

7_4_O_j
_2_u_20

V Prešove dňa

Za Dodávateľa:

1 3 -07- 7070

ZaO

1
<l
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.

(1)

I~Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva a.s.

PhDr. Márce~a Antolová
podpredsedníčka predstavenstva a.s.
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