
IZD
Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
uzatvorená v zmysle 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov č. 1035/3000l2016
(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod

: Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice !, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V

(ďalej len „Poskytovateľ)

a

Názov : Obec Ďurďošík
Sídlo : Ďurďošík 13 , 044 45 Ďurďošík
V zastúpení : Iveta Hadašová, starostka obce
|Čo : 00324124
DIČ : 2021235931
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK 8602000000000018226542
BIC ' SUBASKBX

(ďalej len ako „Objednávatel")

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV sa pôvodný bod 4.1 nahrádza novým
znením:

„Objednávateľ aPoskytovatel' sa vsúlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. ocenách
v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytnutie Služby vo výške
650,00 EUR/mesačne (slovom šesťstoštyridsaťpäť eur) bez DPH (ďalej len „cena
Služby“). Objednávatel' sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po
protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“



2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1,2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny
naďalej v platnosti.

4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosťjeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.

5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo
zmluvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a
vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s nim ho bez výhrad podpisujú.

Za Posk tovatera:y
3 1 -01- 2022

V Košiciach, dňa ....................................;ý _ ii __ýý4ýzz zý_A



Príloha č. 1 :

Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Ďurďošík

Typové označenie - výrobca Výkon (W) Počet kusov
LED Svietidlo MEGIN M 44 W, výrobca OMS s.r.o. 44 W 7

LED Svietidla MEGIN M 26 W, výrobca OMS s.r.o. 26 W 79

LED Svietidlo SRL 18 , výrobca PROLI s.r.o. 26 W 8

Oceľový stožiar STK 60/60/13, výrobca ELV Produkt, a.s. 21

Výložník SBL produkt, 0,5 m 73

Rozvádzač Hasma RVO S 25A P2
verejného výrobca HASMA, s. r. o. 3
osvetlenia

_

ELKO SHT-4,VýrobcaELKO EP
Astrohod'nv SLOVAKIA, s.r.o. 3
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ĎURĎOŠÍK
-výmeno u doplnenie svietidielVO vrátane výložnikov
» výmenu a doplnenie rozvódzočov RVO

„» - vymenu poškodených izolátorov exist. rozvodu VO
- doplnenie vodičov V0
- dopinenie složíurov V0



[ZD
Protokol o odovzdaní 3 prevzatí služby

Poskytovateľ:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Zastúpená:
Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby
Ing. Branislav Petráš, PhD., obchodný zástupca

Objednávateľ:
Obec Ďurďošík
Ďurďošík 13 , 044 45 Ďurďošík
V zastúpení: iveta Hadašová, starostka obce

1. Na základe Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia č. 1035/3000/2016 (ďalej aj len „Zmluva )

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 26.8.2016 a Dodatku č.1 kzmluve podpísaného dňa
20.5.2021 a Dodatku č.2 kzmluve podpísaného dňa 31.1.2022, Poskytovateľ odovzdáva
a Objednávateľ podpisom tohto protokolu potvrdzuje prevzatie predmetu služby v zmysle uvedenej
zmluvy.

2. Objednávatel' potvrdzuje začatie poskytovania služby vrozsahu definovanom vaIuve
č. 1035/3000/2016, Dodatku č.1 Zmluvy a Dodatku č.2 Zmluvy.

3. Deň podpisu tohto protokolu sa považuje za začiatok poskytovania služby vzmysle Zmluvy
č. 1035/3000/2016, Dodatku č.1 Zmluvy a Dodatku č.2 Zmluvy.

4. V zmysle ust. bodu 5.11 Zmluvy č. 1035/3000/2016 Objednávatel' oznámi Poskytovateľovl meno
osoby oprávnenej za Objednávatel'a na nahlasovanie porúch poskytovanej služby. Poruchy/vady
služby Objednávatel' bude oznamovať na Poruchovú linku VSD č. tel. 0800 123 332.

v Ďurd'ošíku dňa: 1 5 -02- ír.-:.

Za Poskytovateľa: ,


