
DODATOKČ.3

k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100280879C
(ďalej len "Dodatok")

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo Zmluvy u Dodávateľa: 5100280879C

Číslo Zmluvy u Odberateľa: 5100280879C

Čl. I Zmluvné strany

Dodávateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Tomáš Lärincz, vedúci odboru Predaj hromadným segmentom
Ing. Rudolf Nehiia, predajca - SME

Zástupca na rokovanie: Ing. Rudolf Nehiia, predajca - SME

IČO:
IČDPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zápis v registri:

36211222
SK2020062319
2020062319
VOKLSBANK Slovensko, a.s., 4350099416/3100
Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vložka
1203N

(ďalej len "Dodávateľ")

a

Odberatel'

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Základná škola
Májové námestie 1, 080 01 Prešov

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zákaznícke číslo:

36165638

2021436802
uvedené v Prílohe č.3 Zmluvy

5100280879 (používajte pri komunikácii s Dodávatel'om)

(ďalej len "Odberateľ")

(spoločne ďalej v texte aj ako "zmluvné stranY')
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Čl. II
Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa mení Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100280879C uzatvorená medzi zmluvnými
stranami dňa 01.01.2008 (ďalej len ako "Zmluva" ) tak ako nasleduje:

1. Príloha č.2 k Zmluve sa vcelku vypúšťa a nahrádza novým znením tak, ako nasleduje:

Príloha Č. 2
k Zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100280879C

Dohoda o cene a podmienkach produktu na obdobie
od 01.01.2014 do 31.12.2015 (ďalej aj ako "doba viazanosti'1

1) Zmluvné strany sa v zmysle článku III. Zmluvy dohodli na produktoch INDIVIDUAL KLASIK a INDIVIDUAL
DUO. Priradenie odberných miest Odberate/'a k produktom je uvedené v Prílohe č. 3 k Zmluve.

INDIVIDUAL KLASIK je jednotarifný produkt, ktorý umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na
elektrinu. Cena za dodávku elektriny, vrátane ceny za odchýlku, je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 24 MWh a je stanovená na

67,98 EUR/MWh

INDIVIDUAL DUO je dvojtarifný produkt pre Odberate/'ov s odbernými miestami na území VSD, a.s. alebo SSE
- Distribúcia a.s. s dobou platnosti nízkej tarify 8 hodín denne. Dobu platnosti nízkej tarify určuje príslušný PDS.
Cena za dodávku elektriny, vrátane ceny za odchýlku, je určená na základe predpokladaného množstva
odobratej elektriny 243,03 MWh a je stanovená na

71,29 EUR/MWh vo vysokej tarife,
50,07 EUR/MWh v nízkej tarife.

Dodá vatet si vyhradzuje právo kontroly plnenia podmienok na využívanie jednotlivých produktov.
K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH a ďalšie dane a poplatky pod/'a platných právnych predpisov.

2) Odberate/' sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať elektrinu do OM od Dodávate/'a (ďalej ako ,,?áväzok
viazanosti") .

3) Za dodávku elektriny v zmysle Zmluvy Dodávate/' vyfakturuje Odberate/'ovi počas doby viazanosti ceny pod/'a
bodu 1. Prílohy č. 2 (Dohoda o cene a podmienkach produktu na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2015)
a Odberate/' sa zaväzuje takto vyfakturované ceny uhradiť Dodávate/'ovi v súlade s platobnými podmienkami
dohodnutými v Zmluve.

4) Odberate/'ovi budú po skončení doby viazanosti Dodávatel'om priznané sadzby pod/'a aktuálneho produktu
dohodnutého v Zmluve s úrovňou obsluhy pod/'a cenníka elektriny platného po skončení doby viazanosti, pokia/'
sa s Dodávate/'om nedohodne inak.

5) Ak Odberate/' počas doby viazanosti, po dni keď Dodatok nadobudne účinnosť prihlási u Dodávate/'a nové
odberné miesto, tak na dodávku elektriny do takého odberného miesta sa nevzťahujú ustanovenia tohto
Dodatku k Zmluve, ale dodávka elektriny sa bude riadiť v čase prihlásenia platnými cenovými podmienkami, ak
sa Dodá vate/' s Odberate/'om nedohodne inak.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tohto Dodatku sa doba platnosti Zmluvy mení na dobu určitú s
dlžkou trvania do 31. 12. 2015 a doba trvania Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to
aj opakovane, ak Odberatel' písomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr však tri
mesiace pred uplynutím Zmluvného obdobia alebo pred uplynutím každého ďalšieho predlženého Zmluvného
obdobia. Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na Zmluvu ako celok, a to vo vzťahu ku všetkým OM bez
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tohto Dodatku sa v dôsledku zmien pod/'a predchádzajúcich

bodov mení aj príloha č. 3 Zmluvy. Nové znenie prílohy č. 3 Zmluvy je prílohou tohto Dodatku a stáva sa dňom
jeho účinnosti prílohou a neodde/ite/'nou súčasťou Zmluvy.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli uvedené v článku II. tohto Dodatku,
ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Za predpokladu, ak
je tento Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (ďalej aj ako "Zákon"), predpokladom účinnosti je zverejnenie Dodatku č.3 spôsobom
predpokladaným Zákonom.

3. Na právne vzťahy a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú predmetu tohto Dodatku a vznikli
pred jeho účinnosťou, avšak najskôr od 1.1.2014, sa budú vzťahovať ustanovenia tohto Dodatku.

4. Dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, Odberate/' dostane jedno a Dodávate/' jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý za nevýhodných podmienok, v tiesni, že si

Dodatok prečítali, jeho obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu ho osoby oprávnené konať v mene
zmluvných strán podpisujú.

Za Dodávatel'a:

V Košiciach dňa: ~ o. q 1.JJ' j

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lärincz Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Nehiia

Funkcia: vedúci odboru PHS

Podpis:

Pečiatka: I Podpis:

dňa: BO·&irJf3
Meno a priezvisko: 7q-ec/})r. JJqfJq -1htclo-rq-

vC0däťl~ ~

L.~
mf/JO"{ť nAmEmIE

080 Ol PRE~OV
tel. 051/7701713

7!03128

Funkcia:

Podpis:

Pečiatka:
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