
SLOVAKIA 
ENERGY 

Obchodník: Ing. Beata Šabíková 

Segment: SME 
Master: Obec Žirany 
Zmluvný vzťah: Dodatok 
Dôvod uzatvorenia zmluvy: Úprava ceny a viazanosti 

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S 
PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU NN 154101609 

uzatvorenej v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 513/1991 
Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zmluva “) 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

DODÁVATEĽ: ODBERATEĽ: 
Názov: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Obec Žirany 
Sídlo: Plynárenská 5499/7A, 821 09 Bratislava Obecný úrad Žirany 194, 951 74 Žirany 

Korešp. adresa Plynárenská 5499/7A, 821 09 Bratislava Obecný úrad Žirany 194, 951 74 Žirany 
Zastúpený: Ing. Beata Šabíková, Team leader OZ Ing. Jozef Zsebi - starosta 

IČ: 36807702 00308706 
DIČ/IČ DPH: SK2022427077 SK2021102952 

Číslo povolenia: 2007E 0268 - dodávka elektriny  

SWIFT-BIC: TATRSKBX KOMASK2X 

IBAN: SK5211000000002627178899 SK4056000000000814323001 

Zapísaný v: Obeh. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka 47040/B 

Obchodnom registri Okresného súdu 

II. PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa v zmysle čl. VII bodu 6 Zmluvy o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 
(ďalej len „Zmluva,,) dohodli na zmenách v tejto Zmluve uvedených nižšie. 

III. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OM ODBERATEĽA 

Technická špecifikácia jednotlivých OM je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. 

IV. PLATNOSŤ ZMLUVY 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomg zmluvnými stranami a účinnosť dňom ... od 00:00 
hod. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do P.:, b?. í J ..... do 24:00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 
12 mesiacov, a to aj opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej strane, že na ukončení zmluvy 
trvá v lehote najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že Odberateľom je verejný obstarávateľ, 
Zmluva sa stáva platnou a účinnou po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

V. CENA ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dodávku silovej elektriny, pričom všetky uvedené ceny sú bez 
DPH, spotrebnej dane a distribučných či prepravných poplatkov: 

Popis produktu / Trvanie NT 
Štruktúra 

spotreby VT / 
NT/ WT 

Cena dodávky za 1 MWh 
1T/VT NT WT 

Jednotarif / 24 hodín 
— 30,00 EUR — EUR — EUR 

Dvojtarif / NT 8 hodín 80:20 30,00 EUR — EUR — EUR 

Trojtarif / NT 20h, NT So-Ne 24h 20:80 30,00 EUR — EUR — EUR 
Vykurovanie/ NT 20 hodín  30,00 EUR — EUR — EUR 
Verejné osvetlenie  26,50 EUR — EUR — EUR 

Vysvetlivky: 1T = jednotarif, VT = vysoká tarifa, NT = nízka tarifa, WT = víkendová tarifa (WT platí len v regióne SSE-D) 



 
 

2. V prípade, že údaje, ako distribučná tarifa, typ a hodnota ističa, uvedené v Prílohe č. 1 (Technická špecifikácia 
odberných miest) sú v rozpore s údajmi evidovanými u prevádzkovateľa distribučnej siete, budú pre fakturáciu 
použité údaje od prevádzkovateľa distribučnej siete, nakoľko tieto sú pre fakturáciu relevantné 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. V prípade omeškania pri platbe strana, ktorá má prijať túto platbu, má nárok účtovať penále za každý deň omeškania 
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. Úrok z omeškania bude vyúčtovaný vo faktúre nasledujúcej po termíne úhrady peňažného záväzku. 

Vil. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa sa nemení. 

Vili. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú uzatvorením tohto Dodatku nedotknuté a naďalej v platnosti. Dodatok 
nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden originál. 
3. Všetci účastníci tohto právneho vzťahu prehlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli mu, s jednotlivými zmenami 

súhlasia a na znak toho Dodatok podpísali. 

Doplňujúce informácie: 

Pôvodný dodávateľ: 
 

Výpovedná lehota:  

Výpoveď k dátumu / kto:  

Zmena dodávateľa k:  

Historická spotreba u odberateľa celkom: 

2014  MWh 
2015  MWh 

Odberateľ čestne prehlasuje, že*: 
bol vlastníkom odberných miest (uvedených v prílohe č. 1) počas celého kalendárneho roka, tiež aj ku dňu 
podpisu tohto Dodatku, a teda tieto odberné miesta sú prevádzkovateľom distribučnej sústavy/siete 
zaregistrované pod jedným vyššie uvedeným IČ subjektu. 

• súhrnný objem dodávky elektriny na odberných miestach odberateľa v roku 2014 bol / nebol* vyšší ako 30 
MWh 

• súhrnný objem dodávky elektriny na odberných miestach odberateľa v roku 2015 bol / nebol* vyšší ako 30 
MWh 

• odber na odberných miestach začal pred / po* 1 . 1 .  2014 

• nevyhovujúce preškrtnite 

Zástupca Dodávateľa: 

Ing. Beata Šabíková, TEAM leader OZ SE 

VŽirany, dňa 28.10.2016 

h . 

Ing. Beata Šabíková, na základe plnej mod 

Zástupca Odberateľa svojím podpisom vyjadruje 
súhlas s obsahom tohto dokumentu, cenami a podmienkami 
dodávky: 

VŽirany, dňa 28.10.2016 / C~/r-~. ----------------  S 

Ing. Jozef Zsebi, starosta 
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