
Dodatok č. 3

k Zmluve o dodávke tepla

zo dňa 01.01.2006

vc. 905

medzi
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ul. Volgogradská č. 88, 080 01 Prešov
zastúpený: Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva a.s.

MUDr. Miroslav Lukáč, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 31 718 523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Prešov
Č. účtu: 1481188001/1111
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Prešov
Oddiel: Sa
vložka číslo: 249/P
na jednej strane ako predávajúcim a dodávateľom

a

Základná škola na Májovom námestí č.l, Májové námestie č. 1,08001 Prešov
zastúpený: PaedDr. Dana Štucková, riaditel'ka školy
IČO: 36165638
DIČ: 2021436802
IČ DPH: -
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Prešov
Zriadená _
Číslo účtu: 4008081317/7500
na strane druhej ako kupujúcim a odberateľom.

Predávajúci a kupujúci súhlasne a zhodne prehlasujú, že týmto dodatkom menia a dopí-
ňajú znenie hore uvedenej zmluvy nasledovne:

Článok VIII - Cena, fakturačné a platobné podmienky
Uvedený článok sa äopliis o body 3.1 až 3.4. nasledovne:

3.1. Odberatel' tepla udel'uje dodávatel'ovi tepla explicitný súhlas na to, aby dodávatel'
posielal akékol'vek faktúry, ktoré budú vystavené na základe uvedeného zmluvného
vzťahu založeného medzi odberatel'om a dodávatel'om, v e/ektronickef forme.

3.2. Elektronická faktúra vystavená podl'a podmienok dohodnutých v zmysle článku VIII,
bodov 3.1.,3.3. a 3.4. sa považuje za faktúru na účely zákona č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

3.3. Dodávatel' a odberatel' tepla sa dohodli na tomto postupe zabezpečujúcom vierohod-
nosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitatel'nosť faktúry od jej vydania do konca
obdobia uchovávania faktúry:

./ elektronické faktúry budú vystavované vo formáte .Ddf súboru,

./ dodávatel' bude zasielať odberatel'ovi elektronické faktúry podpísané elektronic-
kým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom,



~ dodávatel' je , ovinJlÝ zasíelat elektronické faktúry na túto e-mailovú adresu
odberatel'a: ľl]C!. l~q(ce.Jls'I11(J Jl.t11C11'J1 o. ,~
Zmenu e-mail vej adresy je povin Ý odberatel' nahlásiť dodávatel'ovi písomne.
Zmena adresy bude akceptovaná po jej doručení. Dodávatel' a odberatel' sa dohodli,
že odberatel' môže uviesť len jednu e-mailovú adresu.

~ dodávatel' a odberatel' nesmú do vystavenej elektronickej faktúry zasahovať
a ani akýmkol'vek spôsobom meniť jej obsah,

~ dodávatel' a odberatel' sú povinní zabezpečiť riadnu a čitatel'nú archiváciu
elektronických faktúr počas celej doby ich uchovávania,

~ dodávatel' je povinný pri vystavovaní elektronickej faktúry a pri jej zasielaní od-
beratel'ovi postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby minimalizoval možnosť
straty, poškodenia alebo neúplnosť údajov obsiahnutých v elektronickej faktúre,

~ elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú prvý pracovný deň nasle-
dujúci po dni preukázatel'ného odoslania elektronickej faktúry dodávatel'om na
určenú e-mailovú adresu odberatel'a,

~ odberatel' sa zaväzuje neodkladne oznámiť dodávatel'ovi, že faktúra nebola doru-
čená. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nie je dodávatel' povinný preukazovať
odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

3.4. Dodávatel' a odberatel' prehlasujú, že postup dohodnutý medzi zmluvnými stranami
pri vystavovaní a zasielaním elektronických faktúr uvedený v bode 3.3. tohto článku
je dostatočný na to, aby boli splnené podmienky uvedené v bode 3.2 ..

Dodávatel' a odberatel' tepla sa dohodli, že nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto
dodatku, zaniká dodávatel'ovi povinnosť zasielať odberatel'ovi faktúry v tlačenej forme
a vzniká povinnosť vystavovať a zasielať faktúry v elektronickej forme spôsobom
a postupom uvedeným v bodoch 3.1. až 3.4 ..
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodávke tepla Č. 905 zo dňa 01.01.2006 ostávajú
nezmenené v platnosti.
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom po jeho podpise obdrží každá strana
jedno písomné vyhotovenie.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.07.2013.

Z 9. MÁJ 2013
V Prešove dňa _

za predávajúceho a dodávatel'a za kupujúceho a odberatel'a

Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva a.s.


