
Dodatok k zmluve o združenej dodávl(e elel(triny
(d'alej alto „Dodatol(''}

Dodávatel'
Obchodné menci;
Sĺdlo spoločnosti:

Kc)rešpondenčná adresô:

Banl(ové spojenie:

Zápis v registri:

Odberatel'
Obchodné meno:

SídlospoločnoTti:
Korešpondenčná adresa:

Zákaznĺcke číslo:

Meno zástupc:u:

E-mail:

Východoslovenská energetike e.s.
Mlynsl(á 31,  042  91  Košice

Mlynská 31, 042 91 Košice
VÚB, a.s., pobočl(a zahr. banl(y,

lčo:                                44483767
lč DPH:                 Sl(2022730457
DIČ:                             2022730457

lBAN: Sl(25 0200 0000 0015 8352 9153, BIC: SUBA SI(BX
Obchodný register Okresného súdu Kc)šice 1, oddiel Sa, vložka č.1628/V

Obec Hanl(ová

Hanková 35, 049 34 Hanková
Hanl<ová 35, 049 34 H@nková

5100307914

c)bechankc)va@gmail.com

00595187

Telefón:               +421902256204

Odbeĺ.atel' a  Dodávatel'  (d'alej  aj  ako  ,,zmluvrié  strany'')  sa  dohoc)li  na  zmene  Zmluvy  o  združeíiej  dodávl(e
elelttriny za nižšie uvedených podmienol(.

Píodul{t: BIZNIS  so  zl'avou  vo  výšl(e 5 % z Cenníka  elektriny pre firmy  a  c]rganizác:ie podl'a zmluvne dohoclnutej
sadzby.
Zl'ava   sa   uplatňuje   z   variabilnej   časti   ceny   za   dodávku   elektriny   bez   DPH,   l(torá  je   uvedená   pre   sadzbu
Odberatel'a  v Cenníku  elektriny pre firmy Ô organizácie  platnom v  čase  dodávl(y počas  doby viazanosti. Zľava sa
uplatňuje na odberné miesta Odberateľa, uvedené v Dodatku.

Zľava sa uplatňuje nô odberné miestô Odberateľa, uvedené v tomto Dc)datl(u.

0l(rem ceíiy za dodávku je odbeíatel' povinný platiť:
a)     stálu  mesačnú platbu za oc)berné miesto podl'a  Cemíka elektriny pre firmy a  organizácie, cenu za regulované

služby  (prenos,  distribúcia  eleld:riny,   systémc)vé  služby)  a  ostôtné  regulované   položl(y,  l<torých   výškô  je
určená podl'a al(tuálnych cenových rozhodnutĺ ÚRSO platných a Účinných v čase c)oc)ania elel(triny;

b)     poplatl<y    za    služby    podl'a    cennĺl(ov    služieb    prĺslušného    Prevádzl(ovatel'a    distribučnej    sústavy    (PDS)
a  Docjávateľa  platných  v  čase  poskytnutia  súvisiac:ej  služby,  ak  ich  odberôtel' svojím  l(onaním  sF)ôsc)bil  alebo
vyžiacjal;-

c)     dane,   poplatky,   prípadne   iné   platby   podľa   platných   právnych   predpisc]v,   akc>   aj   platných   a   účimých
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Doba viazanosti: 24 mesiacov

Oc]beratel'  sa zaväzuje počas  cloby  viazanosti  odoberať od  Dodávateľa elel(trinu  vo  svojich  odber\ných  miestach

pripojených do distribučnej sústavy (cľalej al(o „záväzok viazanosti'').

Osobitné ustanovenia
Dňom účinnosti Dodatku sa doba trvania Zmluvy mení na  dobu určitú podľa zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti  sa  Zmluva  sa  automaticky  predlžuje  o  d'alších   12  kalendárnych  mesiacov,  a  to  aj   opal(ovane,  ak
Ocjbeíatel'  pĺsc]mne  nec]známi  Dodávatel'ovi,  že  tí.vá  na  ukončení  Zmluvy,  najnesl<ôr  3  mesiace,  najsl(ôr. však  6
mesiacov    pred    uplynutím    viazanosti,   alebo    v    rovnakýc:h    lehc]tách   aj    pred    uplynutĺm    každéhct   ďalšiehc]

precjl'ženéhc) obdc]bia trvania Zmluvy.

Prvý  deň  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci  Al(ceptácie  Dodatl(u  Oc)berateľom je  dňom  Účinnosti  Dodatl(ij,
z@čiatl(om doby vi@zanosti a s tým súvisiacic:h zmien @ doplnení Zmluvy.
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Odbeíatel` uzavretím Dodatku vyjadruje súhlas, že na základe dohody zmluvných strán j.e zmena Zmluvy možná
aj' v  inej akc] pÍsomnej forme, a to aj v  prípôde, al( bola zmluva uzatvorená  pĺsomne. Zmluva môže byť zmenená
aj na zál<lade prijatia Dodávateľc]m ponúl<aného prc]duktu/prc]gramu zo strany Odberateľa majúceho za následok
zmenu  Zmluvy  (cl'Ôlej  al(o  ,,akc:eptácia`').  Dodávateľ môže  určiť akýl(oľvek  spÔsob,  foí.mu  a  c)bsahové  náležitosti
al(ceptácie    za    predpoklacju     súladu    s    právnymi     predpismi    Slovensl(ej    Íepublil<y    (napril<lad    telefonicl<y
na  Zál(azníc:ltej  linl(e,  písomne  v  Zákaznĺckych  centrách,  Al<ceptácia  podávaná  prostredníc:tvom  intE!rnetc]vého

portálu  na  webovc)rn sídle  Dodávateľa,  Akceptácia  prostredníctvom  elektronicl(ej pošty  na adrese Dodá.vatel'E)).
Dcihoda  o  zmene  Zmluvy  uzatvorená  na  zál<lade  akceptácie  Dodávatel'om  ponúkaného  Dodatl<u  zo  str©riy
Odberatel'a   sa   pc)važuje   za   platne   uzavretú   v   cleň   doručenia   al<ceptácie   Dodávateľovi   ol<rem   pÍípadov,
al<   k   uzavretiu   dc]hody   ci   zmene   Zmluvy   c)ošlo   inal<   než   písomne.   V   takom   príp@de   Doclávôtel'   pÍsomne
bez   zbytočného   odl(laclu   pcitvrdí   Oc)berate!'ovi   zmeĺiu   Zmluvy   (cl'alej   ako   „Potvrclenie")   a   účimosť  dohody
c)  zmene  Zmluvy  nastáva  doručenĺm  Potvrdenia  Odberateľovi,  najnesl<ôr  vša!(  tíetĺ  prac:ovný  deň  pc)  odoslaní

písc]mného  Potvídenia  na  ac)Íesu  Oclberateľ@  napcisledy  oznámenú  Odberateľc)m.  Písomná forma  Potvrdenía je
zachovaná  aj vtedy, al( Pc)tvrdenie  c)bsahuje sl(enované  poc}pisy c)právnených zástupcov  Dc)dávatel'a. Oc)beratel'
berie   na  vedomie   a  súhlasí,  že  doručenie   Odberatel'om  pc]dpísaného   Dodatku  Dodávateľovi  alebo  jehc]  iné
výslovné   al(ceptovanie   Odberatel'om   (spoločne   ďalej   al<o   „Akceptácia")   je   zároveň   súhlasom   Oclberatel'a
so zrnenami  a cjoplneniami Zmluvy  c)  združenej  dodávl<e  elel<triny uzavretej  medzi  Dodávôteľom Ô  Odberatel`om

(ďalej al(o „Zmluva")

Všeobecné ustanovenia

Oc)c) dňa účimostí Dodatku do kc)nca doby viaz@nosti vyfal(turuje  Dodávatel' Odberatel'ovi za dc)dávku  elektriny
ceny  z  Dodávôtel'ovhc)  Cenníl(a  eleld:riny  pre  firmy  a  organizácie  platného  v  čase  dodávky  znĺženého  o  zl`avu

podľa tc)hto Dodatku

Oclber@teľovi   budú   po  sl(ončení  doby  viazanc)sti  Dodávatel'om  priznané   saclzby  podľa  al(tuálneho  produktu
dohodnutého  v  Zmluve  podľa  prĺslušnéhc]  cenníka  elektriny  platného  po  sl(ončení  doby  viazaĺiosti,  pol(ial'  sa
s Doclávatel'om nedc)hodne inal<.

Ak Odberatel' nenahlási stav elel(tromera na OM l(u dňij Účimosti Dodatl(u, tak na Účely fakturácie bude použitý
odhôd urobený v súlade s platnou legislatívou.

Al(  Odberatel'  počas  trvanie  Zmluvy  prihlási  nové  OM,  tak  na  dc]dávku  elektriny  do  takého  OM  sa  Íievzťahujú

podmienl(y  zvolenéhc)   prodL/ktu,  na  dodávku   elel<triny  sa   bude  vzťôhovať  platný   a   účinný   Cenníl(  elektriny
pre firmy organizácie, al< sa Doc)ávateľ s Oc)beí.ôtel`om nedohc)clne jnak.

Ak   Odberateľ  pc]čas  trvani.a  Zmluvy  splní  podmienky  m  pridelenie  regulovaných   cien,  Dodávateľ  mu   bucle
fal(turovať  ceny  v   sÚIôde   s   prĺslušným   rozhodnutĺrn   Úradu   pre   reguláciu   sieťových  odvetví.   Ak  Ocjberateľ

píestaíie spĺňať podmienl(y na prideleníe regulovaných cien počas doby viazanc)sti. opätovne píe neho platí cena
pc)dl'a Cenníl<Ô  elel(triny  pre firmy a organizácie zni'žená  o  zľavii.  Uplatňc)vanie regulovaných cien  nemá  vplyv  na
clohodnuté podmienky dĺž!<y trvania Zmluvy.

Záverečĺ`é ustanovenia

Ak je  Dodatol(  povinne zverejňovanou  zmluvc)u  v  zmysle  §  5a  zál(ona  Č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe
lĹinf.o±rÉEĹám  (ďEleĹai aJ<_o jzáJsgn''), _Odberatel'  sa  _zaväz.ujÉ3  zverejniť  Dodatck  v_súlôde  so  ZálĹoo,om,  LrLôl(__
zoc)povedá za to, že Dodatcil< nenac)obudne  účimosť.

Odberateľ vyhlasuje, že obsahu Dod@tl(u rozumie a súhlasí s poc)mienkami.

ZA 0DBERATEĽA:
V  /MlliÁ@ vP . ~_±4bjii` AA ±a,

Meí
'ri,ľT/1+

S toL4&sé/z4i,
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ZA DODÁVATEĽA:
V Košiciach                            dňa ll.02.2022

-
Vcul,l,, lJl,l,l,' 1,

Riešenia  pre zákazníl(ov

lD predajcu:          510007

Meno predajcu:   Ciabrielô Komhauserc)vá
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