DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

SPP - distribúcia, a.s.
sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35 910 739
IČDPH: SK 20 21 931 109
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
zastúpený: Ing. Soňa Ondrejkovičová, Senior - operátor
(ďalej ako„PDS")
a
Mesto Prievidza
sídlo: Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza
IČO: 00318442
IČDPH:
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. 16626-382/0200
zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

(ďalej ako „žiadateľ o pripojenie")
Článok I
1) Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 30.6.2009 Zmluvu o pripojení ev. č.
8013060609 (ďalej len „Zmluva o pripojení") predmetom ktorej je pripojenie odberného
plynového zaradenia žiadateľa o pripojenie, špecifikovaného v Zmluve o pripojení.
2) Žiadateľ o pripojenie uhradil v súlade s ustanoveniami Zmluvy o pripojení cenu za
pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti v celkovej výške 302,06 €
(slovom tristodva eur a 6 centov).
3) PDS na základe Zmluvy o pripojení vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia
odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie náklady v celkovej výške 243,38
€ (slovom dvestoštyridsaťtri eur a 38 centov ).
Článok II
1) Žiadateľ o pripojenie požiadal listom zo dňa 20.6.2012 PDS o skončenie zmluvného
vzťahu založeného Zmluvou o pripojení.
2) Zmluvné strany sa dohodli na skončení zmluvného vzťahu založeného
o pripojení dňom účinnosti tejto Dohody.

Zmluvou

Článok III
1) V súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o pripojení je žiadateľ
o pripojenie povinný uhradiť PDS náklady vynaložené v súvislosti s prípravou pripojenia
odberného plynového zariadenia žiadateľa k distribučnej sieti PDS uvedené v čl. I. bod 3
tejto Dohody.
2) V súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o pripojení vráti PDS
žiadateľovi o pripojenie cenu za pripojenie uvedenú v čl. I. bod 2 tejto Dohody.
3) Zmluvné strany sa dohodli na započítaní svojich vzájomných pohľadávok
špecifikovaných v bode 1 a 2 tohto článku Dohody do výšky 302,06 € (slovom tristodva
eur a 6 centov ). Rozdiel v sume 58,68. € (slovom päťdesiatosem eur a 68 centov) je PDS
povinný uhradiť na účet žiadateľa v zmysle daňového dokladu, ktorý PDS vystaví
a doručí žiadateľovi.
Článok IV
1) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
2) Táto Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre PDS
a jeden pre žiadateľa o pripojenie.
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V Prievidzi, dňa 21.8.2012
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SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739, IČ D P H : SK7020000372
i?AX?>

PDS

m
žiadateľ o prípoje?

