
CEZ......./2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prevádzky „ kompostárne"

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Strana I.

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

a

Komunálne služby Mesta Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 
Ing. Jozef Bašary, riaditeľ 
521 130 43 
212 090 36 09
príspevková organizácia registrovaná na štatistickom úrade 
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Ružomberok

( ďalej len „Strana L")

Strana II.

Obchodné meno: 
Sídlo:

IČO:
Registrácia:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9, 03401 Ružomberok 
V zastúpení:
Ing. Pavol Jeleník, PhD.- predseda, riaditeľ spoločnosti
Ing. Miloslav Sokolovský- člen
Ing. Miloš Ďurajka- člen
Stanislav Javorka - člen
Ing. Milan Šlávka -  podpredseda
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci 
členovia predstavenstva a to dvaja spolu. Predseda predstavenstva je oprávnený 
zastupovať spoločnosť a podpisovať aj samostatne.
36 391301
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, 
vložka č. 10250/L;

( ďalej len „ Strana II." )
( spoločne aj ako „ zmluvné strany")

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ČI. I.
Predmet dodatku č. 1

Dodatkom 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prevádzky „ kompostárne" sa z dôvodu zvýšenia odberu 
elektrickej energie zo strany Komunálnych služieb Mesta Ružomberok mení v zmluve čl. V - Úhrada nákladov

za odobratú elektrickú energiu nasledovne :



1 Strana II. má inštalovaný vlastný merač spotreby elektrickej energie. Od dodávateľa Stredoslovenská 
energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina (ďalej len „dodávateľ"), je s dodávateľom v zmluvnom vzťahu 
a platí mesačne zálohu za dodávku energie.
Strana II v priebehu roka fakturuje Strane I sumu vo výške 85% zálohy platenej dodávateľovi energie, uhrádza 
zálohové platby dodávateľovi energie. Na základe zúčtovacej faktúry za kalendárny rok - fakturovanej ceny od 
dodávateľa Strana 2 pripraví rozúčtovanie dodávky elektrickej energie Strane 1 podľa jej merača umiestneného 
v rozvodnej skrini na začiatku pripojenia v lokalite prečerpávacej stanice vôd. Variabilná zložka ceny dodávky 
energie bude účtovaná podľa merača, fixné zložky podľa podielu na odbere energie -variabilnej zložky. Podľa 
vyúčtovania Strana II vyfakturuje Strane I doplatok za dodávky energie -  alebo zašle preplatok na účet Strany I.

ČI,.11.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok Zmluvy č. 1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých obdrží zmluvná strana I. dva 
vyhotovenia a zmluvná strana II. jedno vyhotovenie totožného znenia.

2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so 
zverejnením tejto zmluvy na web stránke prenajímateľa.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia.

4. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými 
stranami. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.

5. Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne 
doporučeným listom alebo odovzdané osobne. Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosť sa splní, len čo 
druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako 
nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky 
doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa 
považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla / miesta podnikania zmluvnej 
strany.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu 
uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa............. 2022

Za Stranu L:

Ing. Jozef Bašary >

Riaditeľ príspevkovej organizácie 
Komunálne služby Mesta Ružomberok 
príspevková organizácia

V Ružomberku, dňa .2022

Ing. Pavolýéleník, PhD,

ing. Jeleník Pavol, PhD. 
predseda predstavenstva


