
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 4/2013 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 
Obchodného zákonníka a § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v žnem neskorších 
predpisov

medzi

Dodávateľ: KRASBYT, s. r.o.
Sídlo: Struhy 83, Krásno nad Kysucou 
Zastúpený: Sýkora Stanislav 
IČO: 36779806 
DIČ:2022380602 
IČDPH: SK2022380602 ^
Bankové spojenie: VÚB Čadca č. účtu: 2306119951/0200
Licencia: T 0501/2004
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel sro
vložka č.: 18990/L
spis. značka: 3/Nre/227/2007

( ďalej len dodávateľ)

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR 
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený: plk. JUDr. Milan Krčmárik, riaditeľ centra podpory Žilina, na základe
plnomocenstva č. p. : KM-OPS-1-089/2014
IČO: 00151 866
DIČ:2020571520
IČ DPH: SK2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu: 7000180023/8180

( ďalej len odberateľ )

Zmluvné strany sa dohodli na takomto dodatku:

1. V  zmluve č. 4/2013 zo dňa 17. 6. 2014 sa mení bod V. ods. 3. K RA SBY T, s. r. o namontoval 
do tepelných zdrojov (plynových kotolní) podružné merače na spotrebu elektrickej energie. Táto 
spotreba elektrickej energie nameraná podružným elektromerom bude použitá pre výpočet 
kalkulácie ceny tepla. Spotreba elektrickej energie bude dodávateľovi tepla vyfakturovaná ročne 
na základe fakturácie od dodávateľa elektrickej energie a to súčinnosťou od 1. 1. 2014. Voda z 
odberných miest nie je  počítaná na výpočet kalkulácie, nakoľko ju  správca rozúčtoval vlastníkom 
domu z dodávateľských faktúr. ( Severoslovenské vodárne a kanalizácie.)

2. Účastníci si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho 
vyplývajúcich, na znak toho ho vlastnoručne podpísali.

3. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom.

V Krásne nad Kysucou:

Dodávateľ KRASBYT, s.r.o.
s :  c  K  ■ í , . c c  c

IČ DPH: SK2022380602
Sýkora Stanislav 

Konateľ spoločnosti


