
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
na rok 2017
Číslo obchodného partnera: 5100017680

Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

IČO:
mč:
IČ DPH:

36677 281
2022249295
SK2022249295

Zapísaná v OR, OS BA l, oddiel Sa, vl. číslo 3978/B
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej
ÚRSO č.: 2007E0254
V zastúpení:
Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva
Ing. Pavel Moučka, člen predstavenstva
Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing. Imre Mészáros
Vedúci Key Account managers
Ing. Miroslav Holka
KeyAccount manager

Bankové spojenie/IBAN:
VUB/ SKI 102000000270002107012
TB/ SK7211000000002649000047

Ďalej len "Dodáva tel"

(Dodávatel' a Odberatel' spoločne ďalej ako "zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako "zmluvná strana")

Ďalej len "Odberatel'"

Odberateľ:
DSS pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21 831 04 Bratislava

IČO:
mč:
neplatca DPH

30843251

Zapísaná v Štatistickom registri organizácií
V zastúpení:
PaedDr. Renata Balážová
riaditeľka

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
PaedDr. Renata Balážová
riaditeľka

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK368 l 8000000070004 7188

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tohto Dodatku (ďalej len "Dodatok") sa vzťahujú na všetky Zmluvy o dodávke elektriny
uzatvorené medzi Dodávatel'om a Odberatel'om pre v prílohe Č. 1 tohto Dodatku uvedené odberné miesta Odberatel'a, ktoré sú platné
a účinné ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku (ďalej len spoločne ako "Zmluva").

l. Predmet Dodatku
1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na

nasledujúcej zmene Zmluvy:
a) V článku II., bod II., ods. 2.1. Zmluvy sa za písmeno (b)

doplňa nové písmeno (c) v nasledujúcom znení:
(c) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2017 (od
1.1.2017 do 31.12.2017 (t.j. cenové obdobie» je dohodnutá
vo výške 39,90 EUR za 1 MWh elektriny.

b) V článku IV., bod VIII. Zmluvy sa pôvodný odsek 8.1.
nahrádza novým odsekom 8.1. v nasledujúcom znení:
8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2017,
pričom účinnosť Zmluvy je zhodná s cenovým obdobím podl'a
tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na automatickom
predÍžení účinnosti Zmluvy po ukončení tohto cenového
obdobia (t.j. po 31.12.2017) na dobu neurčitú, ak Odberatel'
písomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ukončení
Zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím cenového
obdobia. V prípade automatického predÍženia Zmluvy na dobu
neurčitú bude dodávka elektriny po uplynutí dohodnutej doby
(t.j. po 31.12.2017) ocenená cenami podl'a platného cenníka
tarifuých produktov Dodávatel'a určeného pre odberatel'ov
elektriny mimo domácnosti (neregulovaný subjekt), podl'a
tarifného produktu uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy

Za Dodávatel'a:
V Bratislave
Miesto

Ing. Imre Mészáros, vedúci KAM
Meno, priezvisko, funkcia

Ing. Miroslav Holka, KAM
Meno, priezvisko, funkcia

alebo tarifného produktu, ktorým bude tento tarifuý produkt
v budúcnosti Dodávatel'om nahradený, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

II, Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej neskorších

dodatkov vrátane Príloh, ktoré neboli týmto Dodatkom
dotknuté zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.

2. Neoddelitel'nou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha Č. l: Zoznam odberných miest Odberatel'a

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
od 1.1.2017, pričom podmienkou nadobudnutia účinnosti je
jeho zverejnenie spôsobom podl'a §5a zákona Č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

4. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, každý s
platnosťou originálu. Odberatel' obdrží dva rovnopisy,
dodávatel' obdrží jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, bol
spísaný podl'a ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním oprávnení
zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.

Za Odberateľa:
V Bratislave
Miesto

PaedDr. Renata Balažová ''''T ro
Domov SOciáinych s leb

pre deti a oospa ych
TYlova 21 831 04 BRATISLAVA



Príloha č.1 : Zoznam odberných miest odberateľa

tarifný

OP
produkt

Názov organizácie MS EIC Obec PSČ_OP Ulica_OP
Číslo

Obec_MS
PSČ_M

Ulica_MS
platný po domu S Číslo

31.12.2017 domu
PC2T.R Domov sociálnych 3105189155 24ZZS5189155000L BRATISLAVA 83104 Tylova 21 BRATISLAVA 83104 Tylova 21

5100017680 služieb pre deti
a dospelých INTEGRA I

PC2T.R Domov sociálnych 3105220790 24ZZS5220790000M BRATISLAVA 83104 Tytova 21 Senec 90301 Lichnerova 88
5100017680 služieb pre deti a

dospelých INTEGRA
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