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Dodatok Ponuka E.Výhoda
(dalej len ,Dodatok") k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane

prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpetenlm distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberaterovi (dalej len .zmluva")

Čislo obchodného partnera: 5100001956

Zmluvné strany:

Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
Culenova 6,81647 Bratislava 1
ICO: 36 677 281
DIL: 2022249295
IL DPH: 5K2022249295
Daňový dlžník podl'a zákona 609/2007 Z. z.
Daňové registračné člslo: 5K520oo800012
Zapísaný v OR OS BA1, odd. Sa, vložka Č. 3978/B
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydaného
ÚRSO č.: 2007E0254

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosŕou

Západoslovenská energetika, as.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

ICO: 35 823 551
Zaplsaná v OR OS BA 1,oddiel Sa, vložka C.2852/B

Zastúpený osobami oprávnenými konať
a podpisovať vo veciach Zmluvy:

, Ing. Renáta Hužičková

Odberateľ:

Obec Smolinské

Ulica, člslc, psC, mesto

Obchodné meno, právna tonna odberatera

, Hlavná 334, 908 42 Smolinské

00309991 2021049558
ICO DlC

Oprávnený spotrebitel' podla zákona 609/2007 Z. z.
ICOPH

Daňové registračné číslo: L' SlJK'-- _

Zapísaný v OR L' ~

oddiel L' -.. vložka číslo L' _

Zastúpený,MVOr. Peter Bet1ák

12626182 0200

Čl. l. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a doplnen! Všeobecných obchodných podmienok tarifný produkt dodávky
Zmluvy tak, že: elektriny dohodnutý v Zmluve, Odberateľ so zmenou dohodnutého
dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi na základe Zmluvy tarifného produktu dodávk')' elektriny ajeho nahradenim tarifným
bude podliehať Ponuke E.Výhoda Dodávateľa v období platnosti produktom dodávky elektriny uvedeným v p!somnom oznámen!
Ponuk')' E.Výhoda a priloženým Obchodným podmienkam Ponuky Dodávateľa súhlasi, pričom súhlasi aj s tým, že z tohto dôvodu nemá
E.Výhoda Dodávateľa platným a účinným od l. 10.2011, ktoré právo od túpiť od Zmluvy.
sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku. pričom Odberateľ vyhlasuje a svojim podpisom Dodatku Čl. IV. Záverečné ustanovenia
potvrdzuje, že sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal pri podpise l. Všetk')' ostatné ustanovenia Zmluvy ajej príloh, ktoré neboli
Dodatku, ich obsahu porozumel, súhlas! s nimi a zaväzuje sa ich dotknuté Dodatkom, zo távajú nezmenené a platia v plnom
dodržiavať. rozsahu. Dodatok tvor! neoddelitcľnú súčast Zmluvy.
ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetky Zmluvy uzatvorené 2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré sú platné a účinné ku dňu zástupcami oboch zmluvných strán II účinnosť prvého dňa
uzatvorenia tohto Dodatku. kalendárneho me iaea nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bol
výška zľavy z ceny za dodávku elektriny je 10 % z ceny elektriny uzatvorený Dodatok.
uvedenej v Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre 3. Ustanovenie od eku 2 tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak
firmy a organizácie platného a účinného v ča e uzatvorenia tohto je Odberateľ v zmysle § 2 zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
Dodatku pre tarifný produkt dodávky elektriny dohodnutý v Zmluve, prístupe k informáciám v platnom znen! (ďalej len "zákon")
pričom platí ustanovenie bodu 8 Obchodných podmienok Ponuk')' osobou povinnou sprístupňovať informácie. V tomto prípade plat!,
E.Výhoda Dodávateľa. že dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpi ania oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných trán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia spôsobom podľa § Sa zákona.

4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopi och s platnosťou
originálu, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečitali, s jeho obsahom
bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho oprávnení zástupcovia
zmluvných strán svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha
Zmluvy:
Príloha é. l: Obchodné podmienk')' Ponuk')' E.Výhoda Dodávateľa

platné a účinné od l. 10.2011

Bankové spojenie Čislo účtulkód banky

Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. [2] áno
,Milan Vachan (vyplni iba verejná správa) O nie

Ďalej len "Dodávatel'H Ďalej len "Odberatelm

Čl. Il. Ustanovenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto
znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca obdobia platnosti
Ponuk')' E.Výhoda, t.j. do uplynutia 12 kalendárnych me iacovodo
dňa nadobudnutia účinno ti tohto Dodatku.

Čl. III. Záverečné ustanovenia Zmluvy sa dopÍňajú o nový odsek tohto
znenia:
Odberateľ svojím podpisom Dodatku potvrdzuje, že berie
na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s tým, že od l. l. 2012 na základe
písomného oznámenia Dodávateľ zmeni v úlade s bodom 2.5. čl. II.

Za Dodávatel'a

Miesto

,Ing. Renáta Hužičková
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Milan Vachan
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Za Odberatel'a

, ..•./..! /,,1. ,;(O~I

Oňa~

Podpis

Miesto

M VOr. Peter Betták

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Meno a priezvisko oprávnenej osoby


