
D o d a t o k  č. 1
k Zmluve č. 185/2006/02 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Fiľakovo 
uzavretej dňa 01.12.2006 v zmysle ustanovenia §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (OBZ) a zákona č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ZVK).

ZMLUVNÉ STRANY:

Prevádzkovateľ

(nájomca,
správca)

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Štatutárny
zástupca:

Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ na základe 
splnomocnenie č. 3/2012 z 23.2.2012

Sídlo: Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica

ICO: 36 644 030 DIČ: 2022102236
IČ DPH:

Bankové TATRA BANKA, a.s., pobočka č. ú.: 2624107235/1100
spojenie: Banská Bystrica

VÚB, a.s. pobočka Banská č. ú.: 2089540458/0200 
Bystrica

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sa. vložka č 840/S

Vlastník

(prenajímateľ)

Mesto Fiľakovo

Štatutárny zástupca: JUDr. Jaromír Kaličiak -- primátor mesta

Ulica: Číslo súpisné/ 
popisné: Mesto (Obec):

Radničná
25

PSC: 986 01 
Fiľakovo

ICO: 00 316075 DIČ: 2021112052 
IČ DPH: -

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. č. ú.: 8174961/5200 
pobočka Fiľakovo

Registrácia: Zo zákona

sa dohodli na uzatvorení nasledovného Dodatku č. 1 k Zmluve č. 185/2006/02 
o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Fiľakovo uzatvorenej dňa 01.12.2006:

v čl. VI. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa novy bod 6.6.. ktorý znie:

6.6. V zmysle ustanovenia § 23 odst. 1 zák. č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach vlastník týmto prenáša svoju povinnosť podania žiadosti 
o registráciu priamo na prevádzkovateľa.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 185/2006/02 o prevádzkovaní 
infraštruktúrneho majetku mesta Fiľakovo zo dňa 01.12.2006. V ostatných ustanoveniach 
zostáva predmetná zmluva bez zmien.



Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili vážne a slobodne, že ich zmluvná 
voľnosť nebola obmedzená, že obsah dodatku je pre nich zrozumiteľný a určitý, že dodatok 
neuzavreli v omyle, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním 
ho vlastnoručne podpísali.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám.

Deň zverejnenia dodatku sa zaväzuje vlastník obratom oznámiť písomne 
prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu: mmatuskova(ô).stvDS.sk.

Dodatok je vyhotovený v 6- ich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu. Tri vyhotovenia tohto dodatku sú určené pre prevádzkovateľa a tri vyhotovenia pre 
vlastníka.

V Banskej Bystrici, dňa ...... 2013 Vo Fiľakove, dňa ..^.^:.í?.^..-...2013

áT9$DQSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ

Ing. Peter Martinka 
člery predstavenstva a. s. 
a generálny riaditeľ

TÄEyÁDZIOOVÁ SPOLOČNOSŤ 
j akfciavá spoločnosť (f§) 

97ft Q V BANSKÁ BYSTRICA

primátor mesta Fiľakovo


