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DODATOK

č.1

(dalej len ,Dodatok')
k Zmluvám o združenej dodávke elektriny
s prevzatim zodpovednosti za odchýlku č.

1130171,1130172,1130173,1130174,1130175, 1130176, 1130177,1130179,1130180, 1130181,
1130182,1130183, 1130184,1130185,1130187, 1130186,1130189,1130190,1130191,1130192,
1130193,1130194, 1130195,1130196,1130197, 1130198,1130199,1130200,1130201,1130202,
1130203,1130204,1130206 a 1130237
(dalej len ,Zmluva o združenej dodávke" alebo len ,Zmluva')
uzatvorený
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Zápis:
(

IČO:
DiČ:
IČDPH:

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava, odd. Sa, vl. Č. 5389/B
46113177
2023235225
SK2023235225

Bankové
spojenie:
IBAN:
Zástupca:

UniCredil Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
SK79 1111 0000 0011 5284 8056
Mgr. Peter Poláček. vedúci organizačnej zložky alebo
Eduard Chudovský, obchodný riaditer na základe udelenej plnej moci
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu
,dodávka elektriny": č. 2011E0444
(dalej len ,Dodávater)

a
Obchodné meno:
Sídlo:

BodvaTei s.r.o.
Skolská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO:
IČ DPH:

:UZ102(,'l

Zastúpená:
Zápis v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(dalej len _Odberater)

Valéria Vincová - konater
Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vl.

Č.

12853N

(dalej spolu len ,Zmluvné strany").
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1

Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení
tohto Dodatku. ktorým sa Zmluva o združenej dodávke v zneni jej doterajších príloh a dodatkov
mení a doplňa v rozsahu uvedenom v čl. II tohto Dodatku.
Článok II.
Predmet Dodatku

2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o združenej dodávke sa v časti dátum a obchodná
hodina ukončenia dodávky a v časti doby trvania Zmluvy mení tak, že sa doba trvania Zmluvy,
a tým aj doba dodávky, ktorá bola dohodnutá v Zmluve pred uzatvorením tohto Dodatku
predlžuje o dva roky.

2.2

Zmluvné strany sa dalej dohodli, že časť Zmluvy o združenej dodávke vrátane jej príloh, ktorou
sa určuje cena produktov odberných miest k Zmluve o združenej dodávke, sa vzhradom na
vyššie uvedené predlženie doby platnosti Zmluvy počínajúc uplynutím doby trvania Zmluvy,

I

energie2'
ktora bola dojednana v Zmluve pred uzatvorenim tohto Dodatku, meni a nahradza v celom
rozsahu nasledovným znen im:

Komodita
Elektrická ener ia

1T €IMWh·

46,70

vr

€IMWh·

NT €/MWh·
32,50

49,20

• Uvedené ceny sú bez DPH
Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené ceny dodavky platia pre obdobie dodavky od
01.01.2017 do 31.12.2018.
Spoločné

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Článok III.
a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnost' a účinnosť dňom jeho podpisu
oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Zmluvy o združenej dodavke vrátane jej
doterajšieh príloh a dodatkov a vratane ustanovení Všeobecných obchodných podmienok
Dodávatera, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostavajú naďalej nezmenené v platnosti
a účinnosti v zneni, vakom boli zmluvnými stranami pôvodne dojednané.
Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých
každá zo zmluvných strán obdrži po jednom vyhotoveni.
V pripade, ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným,
zmluvné strany sa dohodli, že tato skutočnost' nema vplyv na platnost' a účinnost' ostatných
ustanoveni tohto Dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvarajú slobodne a važne, nie v tiesni, ani za
napadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných stran, ich prejav vôle je
dostatočne určrtý a zrozumiterný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli,
obsahuje skutočný prejav ich vôle a preto na znak súhlasu s nim ho vlastnoručne podpisujú.
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