
Dodatok č.1 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

Číslo zmlmy: 38/R22/2012 
Číslo obchodného partnera: 5150027019 

Dodávateľ: 
ZSE Energia, a.s. 
Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 1 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

36 677 281 
2022249295 
SK.2022249295 

Zapísaná v OR, OS BA I, oddiel Sa, vl. číslo 3978/B 
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej 
ÚRSO č.: 2007E0254 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Imre Mészáros 
vedúci Key Account Managers 
Ing. Miroslav Holka 
Key Account Manager 

Bankové spojenie: 
Tatra banka, a.s. 
VÚB banka, a.s. 
SLSP, a.s. 
Citibank (Slovakia), a.s. 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Ďalej len „Dodávate}"' 

Č. účtu/kód banky: 
2649000047/1100 
27-2107012/0200 
0110800463/0900 
2000260100/8130 
6617993003/1111 

Odberateľ: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. Mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

00308676 
2021058787 

SK 2021058787 

Zapísaná v Štatistickom registri organizácií 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Serafma Ostrihoňová 
Primátorka Mesta Zlaté Moravce 

Bankové spojenie: 
VÚB Banka, a.s. 

Ďalej len „Odberatel"' 

Č. účtu/kód banky: 
33422162/0200 

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako „zmluvná strana") 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov, platných predpisov pre podnikanie 
v energetických odvetviach a§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok") k Zmluve 
o združenej dodávke elektriny číslo 38/R22/2012 (ďalej len „Zmluva"): 



I. Predmet Dodatku 

Predmetom tohto Dodatku je zmena nižšie uvedených článkov Zmluvy, ktorými sa Zmluva mení nasledovne: 

1.1 V článku II. - Dodávka elektriny, bod II. - Cena za dodávku elektriny sa pôvodný ods. 2.1 Zmluvy 
nahrádza novým ods. 2.1 Zmluvy v nasledujúcom znení: 

2.1. Cena za dodávku elektriny na základe tejto Zmluvy do všetkých odberných miest Odberateľa 
uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy bola zmluvnými stranami 
dohodnutá nasledovne: 
a) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2013 (od 1.1.2013 do 31.12.2013)je dohodnutá vo 

výške 63,00 EUR za 1 MWh elektriny; 
b) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2014 (od 1.1.2014 do 31.12.2014) je dohodnutá vo 

výške 63,00EUR za 1 MWh elektriny. 
c) Cena za dodávku elektriny na obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 je dohodnutá vo výške 63,00 EUR 

za 1 MWh elektriny 
Dohoda o cene podľa tohto odseku platí, pokiaľ sa neuplatní ustanovenie odseku 1.5. Obchodných 
podmienok produktu AdaptPowerSpecial podľa čl. IV bod 1. Zmluvy 

1.2 V článku IV. - Spoločné ustanovenia, bod VIII. - Záverečné ustanovenia sa pôvodný ods. 8.1 Zmluvy 
nahrádza novým ods. 8.1 Zmluvy v nasledujúcom znení: 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 28.2.2015. 

II. Záverečné ustanovenia Dodatku 

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené 
a platia v plnom rozsahu. 

2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom podľa§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

2.3 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po uzatvorení 
Dodatku Dodávateľ obdrží jeden rovnopis Dodatku a Odberateľ obdrží jeden rovnopis Dodatku. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho 
ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú. 

Za Dodávateľa: 

ZSE Energia, a. s. 
Bratislava 
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Key Account Manager 
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