ZSE Energia,

a. s .• Čulenova

Dodatok

6 • 816 47 Bratislava

1

- Ponuka (E.VÝHODA) č.65153208

(ďalej len "Dodatok") k Zmluve o združenej dodávke elektriny (ďalej len "Zmluva")
Číslo obchodného partnera: 5100010123
Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
IČO:
36677 281
DIČ:
2022249295
IČ DPH:
SK2022249295
Zapísaný v OR OS BA1,odd. Sa,vložka č. 3978/B
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚRSO
č.: 2007E0254

Odberateľ:
Obchodné meno:
Obec Horný Bar Obecný úrad
Sídlo:
Horný Bar 184,930 33 Horný Bar

IČO:
00305421
DIČ:
2021130012
IČ DPH:
Zapísaný v štatistickom registri SR Dunajská Streda .

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:35 823 551

Zastúpený:
ŠTEFANBODÓ

Doručovacia adresa: P.O.Box325, 810 OOBratislava 1
Zastúpený osobami oprávnenými konať
a podpisovať vo veciach Zmluvy:
Anikó Klempová supervízor
Renáta Tánczosová Customer Service Representative senior
Bankové spojenie:
Č. účtu/kód banky:
Zákaznícka linka:
e-mail:
Ďalej len "Dodávatel"'

--

Zastúpený osobami oprávnenými konať
a podpisovať vo veciach Zmluvy:
ŠTEFANBODÓ
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. účtu/kód banky:
18928122/0200
Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona č. 211/2000Z.z
(vyplní iba verejná správa) Dáno
Dnie

Tatra banka, a. s.
2649000047/1100
0850111555
kontakt@zse·energia.sk

Ďalej len "Odberatel"'

Čl. l. Predmet Dodatku (definícia zmeny)
Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie článkov Zmluvy
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorými sa Zmluva mení
a doplňa nasledovne:
1. Dodávka elektriny Dodávatel'om Odberateľovi na základe Zmluvy
bude pre odberné miesta Odberateľa definované v Zmluve v období
podľa odseku 3 tohto článku Dodatku podliehať Ponuke E.výhoda
Dodávatel'a (ďalej len "obdobie účinnosti Ponuky E.Výhoda")
a priloženým platným a účinným Obchodným podmienkam Ponuky
E.výhoda Dodávatel'a (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktoré sú
neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto Dodatku,
pričom Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom Dodatku potvrdzuje,
ze sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal pri podpise Dodatku,
ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetky Zmluvy uzatvorené
medzi Dodávatel'om a Odberateľom, ktoré sú platné a účinné ku dňu
uzatvorenia tohto Dodatku.
2. Odberatel' počas obdobia účinnosti Ponuky E.výhoda získa v súlade
s Obchodnými podmienkami zl'avu z ceny za dodávku elektriny
z platného a úcinného Cenníka tarifných produktov dodávky elektriny
pre firmy, podnikateľov a organizácie dohodnutej v Zmluve, pričom
pre vznik nároku Odberatel'a na poskytnutie zl'avy z ceny za dodávku
elektriny Odberatel'ovi platia v plnom rozsahu ustanovenia Obchodných
podmienok.
3. Ustanovenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca obdobia účinnosti
Ponuky E.výhoda, t.j. do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku. V prípade, ak žiadna zo
zmluvných strán najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred uplynutím
obdobia účinnosti Ponuky E.výhoda písomne neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem na pokračovaní obdobia účinnosti
Ponuky E.Výhoda,obdobie účinnosti Ponuky E.Výhodaa doba trvania
Zmluvy sa automaticky predlžujú za rovnakých podmienok o ďalších
12 kalendárnych mesiacov v súlade s Obchodnými podmienkami.
Uplynutím obdobia účinnosti Ponuky E.výhoda sa Zmluva automaticky
mení na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.

Za Odberateľa

Za Dodávatel'a
, v Bratislave

Čl. II. Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli dotknuté
Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. Dodatok
tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s Obchodnými
podmienkami.
3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak je
Odberatel' v zmysle § 2 zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení (ďalej len ,,zákon") osobou povinnou
sprístupňovať informácie. V tomto prípade platí, že Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol Dodatok zverejnený spôsobom
podl'a § 5a zákona.
4. Platnosť Ponuky v zmysle tohto Dodatku je časovo obmedzená lehotou
20 kalendárnych dní odo dňa podpísania Dodatku Dodávateľom
a Dodávateľ je viazaný návrhom Dodatku iba do uvedenej lehoty.
Odberateľ môže prijať tento návrh Dodatku včasným prijatím návrhu
Dodatku. Včasným prijatím návrhu tohto Dodatku obsahujúcim Ponuku
sa rozumie, ak najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa podpísania
Dodatku Dodávateľom bude návrh Dodatku podpísaný Odberateľom
doručený Dodávateľovi osobne alebo zásielkou na jednu z adries
Dodávatel'a: ZSEEnergia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava alebo
ZSE Energia, a. s., P. O. Box 325, 810 OOBratislava. Ak do uvedeného
dňa určeného na prijatie návrhu Dodatku nebude Dodávatel'ovi
doručené prijatie návrhu Dodatku Odberatel'om, tak uplynutim tohto
dňa zaniká návrh tohto Dodatku s Ponukou a Dodávatel ním nie je
viazaný.
5. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pre
každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom
bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho obe zmluvné strany svojím
podpisom potvrdzujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Obchodné podmienky
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