
DoDAToK ö.1

k ZMLUVE O DODÁVKE TEPLA privybudovaní a riadenítechnológie na dodávku tepla
ZMLP-2ot3-240_000001

zo döa L7,7.2OL3 uzavretej medzi zmluvnfmi stranami:

Obiednávate!':

Základná §kola Gyu!a Szabóa

rozPoÖtová organizácia zriadená Mestom Dunajská Streda so samostatnou právnou subjektivitou
§totská 936/7, g2g 01, Dunajská Streda
tÖo:goosrorg Dlö: 2021353114 tÖ opH:
Bankové spojenie: ÖsoB, a.s. ö.úötu: 26538].83/7500
§tatutárny orgán: PaedDr. Teréz Csölle (riaditelka) mobil: o911255403

a

Zhotovitel':

EPC Energy, s.r.o.

Bratislavská 2L,931- 01 §amorín
löo:44873999 DlÓ:2O22869849 töopH: sK2o2286g84g
Bankové spojenie: VÚg a.s. ö.úötu: 2gg738g75g/O2OO
§tatutárny orgán: Martin Prívara (konatel) mobil: 0915603549

1, Zmluvne strany sa dohodli na úprave textu odseku lll. Doplnením bodu 3.5, ktorého
znenie bude :

,, 3.5. Zhotovitel'sa v súlade so svojimi závázkami voöi §kole zavázuje,v rozsahu a za

Podmienok dojednanfch v tejto zmluve zabezpeöit' technologické zariadenie na ohrev
tePlej vodY a po dobu dohodnutú v tejto zmluve pre objednávatel'a vykonávaf riadenie
a komPletnú správu systému vykurovania a ohrevu teplej úZitkovej vody zaloienej na
vYuÍÍvaní obnovitelhfch zdrojov energie (d'alej len ,,technologického zariadenia" alebo
,,dielo"). SÚÖast'ou diela je aj zabezpeöenie montáZe termoizolaönfch okien na uröenej
Öasti nehnutelhosti, do ktorej sa bude dodávat' plnenie v zmysle Zmluvy o dodávke
a odbere tepla. TermoizolaÖné okná sú dodané podl'a súpisu v protokole o odovzdaní a
Prevzatí veci do uiívania, ktorri tvorí prílohu tohto dodatku Po uplynutí koncesnej doby
urÖenejvtejto zmluve, prevedie technologické zariadenie do vlastníctva Mesta, Za vriber
vhodného technologického zariadenia na dodávku tepla je zodpovednli zhotovitel'.
Predmetom tejto zmluvy nie je prenájom zariadenia Mestu.''



2, Zmluvne strany sa dohodli na doplnenítextu bodu 3.6 toho istého odseku lll.,

ktorého znenie bude :

,,3.6. Technologické zariadenie na dodávku tepla ostáva poöas trvania tejto zmluvy
v ekonomickom aj právnom vlastníctve zhotovitel'a a zhotovítel'má právo poöas trvania
tejto zmluvy právo dielo demontovat len v prípade Ze budú poru§ené zmluvné
podmienky zo strany Objednávatel'a v zmysle Zmluvy o koncesii. Po uplynutí tejto doby
prejde zariadenie po splnení podmienok stanovenrich v tejto zmluve do majetku vlastníka
budovy (Mesta Dunajská Streda)."

3. Tento dodatok je vyhotovenli v troch rovnopisoch, z ktorrich kaZdá zo zmluvnfch
strán obdrií po jednom vyhotovení.
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zhotovitel'


