
Dodatok č. 24
(ďalej len „Dodatok“)

K zmluve o prenájme tepelno-energetického komplexu 

mesta Spišská Nová Ves 

č. 48/2005
Medzi týmito zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
So sídlom Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 00 329 614
Zastúpené Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 
DIČ:2020717875
Bankové spojenie: IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003,

účet vedený v Primá banka Slovensko a.s. Žilina, pobočka Spišská Nová Ves
(ďalej len „Mesto“)

Nájomca:
EMKOBEL a.s.
IČO: 31 736 785
So sídlom Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 830/V 
za ktorú koná: Ing.Ľubomír Pastiran a Mgr. Peter Bednár, členovia predstavenstva
(ďalej len „EMKOBEL“)

(Mesto a EMKOBEL ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.01.2005 Zmluvu o prenájme tepelno-energetického komplexu mesta 
Spišská Nová Ves (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa Mesto zaviazalo poskytnúť EMKOBELu do nájmu 
v Zmluve vymedzený predmet nájmu a EMKOBEL sa zaviazal predmet nájmu za podmienok v Zmluve 
stanovených užívať a prevádzkovať.

2. Zmluvné strany cítia potrebu znenie Zmluvy upraviť, a preto uzatvárajú tento dodatok v znení ako je 
uvedené nižšie.

II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV. Zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 7. s nasledovným znením:

7. EMKOBEL sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady plnenie úloh ochrany pred požiarmi inak 
náležiacich do kompetencie Mesta ako vlastníka prenajímaných nehnuteľností v zmysle zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.



'

III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a uzatvára sa na dobu trvania Zmluvy, resp. do doby 
kým nebude ním dotknuté ustanovenie Zmluvnými stranami zmenené iným dodatkom v budúcnosti.

2. Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinný v súlade s § 5a zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle jednej 
zo zmluvných strán, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluvná strana, ktorá Dodatok zverejní 
o tejto skutočnosti bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.

4. Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom 
rovnopise.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Spišskej Novej Vsi dňa /  ^ V Spišskej Novej Vsi dňa /

EMKOBEL Mesto

\ >

EMKOBEL a.s.
Ing.Ľubomír Pastiran, člen predstavenstva

Mesto Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spoločnosť

/
EI^ÍCOBEL a.s. J 7
Mgr. Peter Bednár, člen predstavenstva


