DoDAToK

č. 1

(d'alej len,,Dodatok")

Ku Kúpnej zmluve
č. 2201759289 z (1,120844|
(d'alej len ,,Zmluva")

LtzatVorený

medzi nasledoVnými zmluVnými stranami:

Názov:
Sidlo;
Záp|s
|čo:
DlČ:
lč DPH,

Energie2, a.s., odštepný záVod Energie2, a.s.-Predai elektriny a plynu, o.z.
Lazaretská 3a 811 08 Bratlslava
Vobchodnom reglstrl] okresný súd Bratislava, odd Sa, Vl č 5389/8
46 113 177
2023235225
sK2o23235225

spojenie:
IBAN:
ZástUpca
_

Unicredit Bank Czech RepUblic and Slovakia,

BankoVé

as
SK79 ,1 111 0000 0011 5284 8056
N4gr Peter Po áček Vedúci organizačnej Zložky a]ebo
i,4gr DUšan Vlnka na základe Ude]enej plnej mocl
Povolenrc Uradu pre reguláciu sietavých advetví na predmet padnikania: elektroenergetíka v rozsahu
dodávka elektriny

:

č 201 1E0444

(ďalej len,,DodáVatel"')

obchodné

Sídlo:

meno

lčo
DIČ:

Zastúpená:

a

Kysucká knižnica v Čadci
ul, 17 novembra 1258,022 01 Čadca
36145068
2021435625

PhDr Janka BíroVá - riaditel'ka
Bankovéspojenie, Štátnapokladnica
CísloúčtU(lBAN):sK7081800000007000481352
(d'alej len,,objednáVatel"')

(d'alej spolu len ,,Zmluvné strany")

clánok l.
úvodnéustanovenia

11

Zmluvné skany sa Vnižšieuvedený deň a na nižšieuvedenom mieste dohodhna uzatvoreni
tohto Dodatku, ktorým sa Kúpna zmluva v znenijej doterajší.h oríloh a dodatkov mení a dopina
v rozsahu uvedenom v čl. ll tohto Dodatku,

článok ll.
predmet Dodatku

2.1
8

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zosúladenia legislatíVnych podmienok a prevádzkového
poriadku stredoslovenskej distribučnej a,s, sa bod 2.3 osobitné požiadavky na plnenie
V odsekoch 8 a 9 menia a nahrádzajú V celom rozsahu nasledovným znením:
Dodávatel'

je oprávnený požadovaťod objednávatel'a preddavkové platby za opakovanú dodáVku
za opakovanú dodáVku elektriny zasiela Dodávatel' objednávatel'ovi

elektriny Dohodu o platbách

bezodkladne po účinnostiZmluvy Doba splatnosti platieb je mesačne Vždy V 15, deň príslušnéhomesiaca.
VýŠkaplatieb za dodanie elektriny sa Určuje Vo Výške 1oo% predpokladanej mesačnej spotreby odberateta,

9,

VyúČtovacia ÍaktÚía je Vystavená do 1s-tich dni po skončeni fakturačnéhoobdobia so splatnosťou 15 dní

Píe odberné miesta s mesaČným odpočtom je fakturačným obdobím za dodáVku združených služieb

jeden kalendárny mesiac, Podkladom pre Vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany DodáVatela
(vrátane DPH) pre objednáVatela bude skutočný odber elektriny. Dátumom dodania bude posledný
kalendámy deň mesiaca, V ktorom sa Vykonal odpočet

článok lll.
Spoločnéa závereěné ustanovenia
a účinnost'dňom jeho podpisu

ZmlUVné strany Sa dohodli,

3.2

Zmlwné str3ny sa dohodh. že tie Ustanovenia Kúpnej Zmluvy Vrátane Jej doterajších príloh
a dodatkov a Víátane Ustanovení Všeobecných obchodných podmienok DodáVatela, ktoré nie
gJ týmto Dodatkoín dotknuté. zoslávajú naďalej nezmenené V platnosti a účinnosti V znení,
v akorn boli znluvnými sřanami póvodne dojednané
háok |e Yyhotovený v dvoch oňginálnych, \rzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktoných
kabá zo zínlwnýďl strán obdržípo jednom vyhotovení.
V pdpad€, ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným,
zmluvné strany sa dohodli, že táto skutočnosť nemá Vplyv na platnosť a účinnosťostatných

3.3
i

že Dodatok nadobúda platnost'

31

3.4
ó.c

oboma zmluvnými Sřanami

ustanovení tohto Dodatku.

Zmluvríéstrany Vyhlasulú. že flento Dodatok uzatvárajú slobodne aVážne, nie vtiesni, ani za

nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vóle je
dostatočne určllý a zrozumiterný, Dodatok si prečitali, jeho zneniu a obsahu poíozumeli,
obsahuje skutočný prejav ich Vóle a píeto na znak súhlasu s nim ho vlastnoručne podpisujú

vČadci,dňa l|í :

Riaditetka

laQ

V Bratislave, dňa z/4.1

lvlgí,9usan V lnKa
Na

áklade

_

l"lg

Udelene]' p|nej moci

eneí9ie2
DOHODA O PLATBÁCH ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ELEKTRINY

daňový doklad číslo:81800í 6259

DodávateL:

Kysucka knižn ica v Óadci
Ul, 17. novembra ,l258
022 01 čadca 1

Energie2, a.s.

Lazaretská 3a
811 08 Bratislava

1

.,

spoločnosťzapisáná v obchodnoín reg sili BíatislaVa sa, 53o9/B

lčo:
lč DPH:
Teleíoni
E-mail:

odberate]:

46113177

čadca

sK2o23235225
+421 850 166 066

lčo:

inío@energie2.sk

Dlc

Názov banky: Unicredit Bank slovakia a,s,

sWlFT:
lBAN:

Kysucka knižnica V Čadci
Ul. 17, novembra ] 258

UNORSKBX

36145068
2021435625

Zákaznickečíslo: 3000119604

sK7911110000001152848056

VariabilnýsymboI: 8180016259

čísloúčtu
115284805611111

Konštantnýsymbol] 03o8
DátLrmvystavenia: 20-03_2018

RozPls PLATIEB:

Adresa odberného nriesta: cadca, lJl. 17 Novembra 1258
Distribučná sleť spoločnosti, siredoslovenská enerqetika _ D]str]búcia, a s

30.04,2018
31.05 20l8
30.06.2018
31.07 201B
31 08.2018
30.09,2018
31.10 2018
30.11 2018
3,1.12.2alB

15,04,2018
15,05,2018
15.06,2018
15.07 -2018

15.08.2018
15,09,2018
15.10,2018
í5,1,1,2018
15.,12.2018

sadzba
DPH
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

dane
(EUR)
686,67
686,67
686,67
686,67
686,67
686,67
686,67
686,67
686,67

základ

l.De,íaitné zloženie cehy od obdobia 04/2018
|.:..

Distribúcia elektriny, tarifa bež strát vrátane prenosu eleklriny VT
Distribúcia elel( ny, taifa za skaty v NN
odVod do Národného jadrového fondu
PrevádzkoVanie systému
systémoVéslUžby
PeVná mesačná zložka tariry
cena silovej elektriny - osobitná zložka
Cena silovej elektriny VT
stála mesačná platba

ElC- 24zss7211253aaoP
cenník: lndividual Elektro/Plyn

opH
celkom
zostatok k úhrade Variabilný Špecifický
(EUR)
(EUR)
(EUR)
symbol ,.:ym,uot
137 33
824,00
824,0o
8180016259 8401760300
137 33
824,00
824,00
81B0016259 8401760301
137,33 824,oo
824,00
8180016259 8401760302
137,33 824,00
824,00
8,180016259 8401760303
137,33 824,oo
824,00
8180016259 8401760304
137 33
824,00
824,00
8180016259 8401760305
137 33
824,00
824,00
81800l6259 8401760306
137 33
824,00
824,0o
81800l6259 8401760307
137 33
824,00
824,00
8180016259 8401760308
MnoŽstvo Jednotka cena za jednotku celkom bez DPH
(EUR)
(EUR)

4000,70
4000,70
4000,70
4000,70
4000,70
]
4000,70
4000,70
1

ČeIkom

kwh
kwh
kwh
kwh
kwh
meslac

kwh
kwh
meslac

0,0674800
0,0052983
0,0032100
0,0262011
0,0068919
50,oo0oooo0,0013200
0,0479900
3,0000000

'

269,97

21,2o
1?,84
104,82
27,5,7

50,00
5,28
191,99
3,00
686,67

Forma úhrady Platieb: Prevodný príkaz

Pri Úhrade platieb je potlebné dodržiavat' presne definované identifikátory dohody o platbách Za opakovanú dodáVku komodity, ako sú,

.lBAN;
-

-

variabilný symbol:
suma na úhradu:

sK791

1 1,1

0000001.| 52848056

8180016259
824,00

V pripade nedodŽania spíávneho variabilného symbolu alebo Výšky platby, nepííde k spárovaniu
vystavujete íizikU zaslania spoplatnenej upomienky.

tovaru a táto doh oda o platbách je považovaná za faktúlu (§ 1 9 ods.3 a §75 odst 2 Z ákona č, 222l2oo4
znení neskoršíchpredpiSoV),

z.z a

platieb a následne sa

dani

z pridanej hodnoty

V

