
DODA TOI( č. 2
k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000175C
(ďalej v texte iba "Zmluva")

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Číslo Zmluvy u Dodávatel'a: 5100000175C

Číslo Zmluvy u Odberatel'a:

l. Zmluvné strany

Dodávatel'

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Zástupca na rokovanie:

IČO: 44 483 767
Bankové spojenie:
IBAN I BIC
Zápis v registri:

(ďalej len "Dodávateľ")

Odberateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

IČO: 00324574
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zákaznícke číslo:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Martin Petrašovič, vedúci odbou Riadenie zákazníckych segmentov
Ing. Mária Prčík Fedorová, vedúca odboru Back office

Ing. Mária Prčík Fedorová, vedúca odboru Back office

DIČ: 2022730457 IČ DPH: SI(2022730457
Všeobecná úverová banka, a.s, Bratislava
SI(25 0200 0000 0015 8352 9153/ SUBA SI( BX
Obchodný register Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka 1628/V

Obec Olšovany
Olšovany 35, 044 19 Olšovany
František Marcin, starosta

DIČ: -
uvedené v Prílohe č. 3
Štatistický úrad SR
5100000175

IČ DPH:,-

(používajte pri komunikácii s Dodávatel'om)

(ďalej len "Odberateľ')

(ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany" )
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II. Predmet Dodatku

Zmluvné strany uvedené v článku l. tohto Dodatku sa týmto Dodatkom dohodli na zmenách a
doplneniach Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100000175C ktorú medzi sebou uzavreli a
ktorej predmetom je združená dodávka elektriny do odberných miest

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre OM s mesačným fakturačným obdobím nie je Odberatel' povinný
platiť preddavkové platby, okrem ak Zmluva neustanovuje inak.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa doplŕia o ustanovenia (Osobitné ustanovenia)
nasledovného znenia:
"Ak nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje Dodávatel'a k názoru, že došlo k zhoršeniu schopnosti
Odberatel'a riadne a včas plniť svoje súčasné a budúce peňažné záväzky voči Dodávatel'ovi, a to:
a) Odberatel' je v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade

nedošlo ani v lehote dodatočne určenej Dodávatel'om, alebo
b) Odberatel' je v omeškaní s úhradou akejkol'vekj platby voči spoločnosti innogy Slovensko s.r.o.

a k úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnosťou, alebo
c) bol na majetok Odberatel'a podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu alebo sa začala

likvidácia Odberateľa alebo sa začalo proti Odberatel'ovi exekučné konanie alebo je v predlžení
(vykazuje záporné vlastné imanie),

d) došlo k zhoršeniu ratingu Odberatel'a, pri radené ho renomovanou spoločnosťou zaoberajúcou
sa hodnotením bonity účastníkov trhu (index bonity spoločnosti Creditreform horší ako 300,
rating Standard & Poor's horší ako BBB- alebo rating spoločnosti Moody's horší ako Baa3),

e) je evidovaný dlh Odberatel'a voči Sociálnej poisťovni alebo voči iným prednostným veriteľom,
pričom výška tohto dlhu presiahla 1000,- EUR alebo dlh trvá dlhšie ako 3 (slovom tri) po sebe
idúce mesiace,

je Dodávatel' oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky. Týmto sa pre OM s mesačným
fakturačným obdobím rozumie platenie preddavkovej platby, ktorej termíny splatnosti je 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca a jej výška zodpovedá 100 % predpokladaného celkového
mesačného plnenia podľa Zmluvy. Odberatel' je povinný uhradiť prvú zálohu do 14 dní od dátumu
doručenia výzvy Dodávatel'a v termíne splatnosti zálohy. Splatnosť faktúr sa zároveň zmení na 14
dní od dátumu ich vystavenia."

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú v platnosti nezmenené.

2. Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy
3. Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží

po jednom vyhotovení.
4. Na právne vzťahy a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú Dodatku a ktoré vznikli

pred jeho účinnosťou, avšak najskôr od 05.01.2021 sa budú vzťahovať ustanovenia tohto
Dodatku.

S. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

6. Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám (ďalej aj ako "Zákon"), tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Odberatel' sa zaväzuje zverejniť Dodatok spôsobom
predpokladaným Zákonom a oznámiť to preukázatel'ným spôsobom Dodávatel'ovi, inak zodpovedá
za to, že tento Dodatok nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak
Dodatok nesplňa podmienky na uverejnenie podl'a Zákona.
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok je uzatvorený slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a
zrozumitelný, z Tlluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Dodatok potvrdzujú svojimi
podpismi.

Za Oodávatli!riJ:

V Košiciach dňa: 05.01.2021

Meno a priezvisko: Ir ~g. Martin Petr- . "'č
c, 'nkcia: vedúci odbnu

~'""'denie zákaznick: .=;egme""

Meno a priezvisko: Ing. Wána Prčík Fedorová
Funkcia: vedúca odboru Back office

Podpis v 

I!/'?~ /- Podpis

Pečiatka

Za Odberate:ra:

OJ JL 'Ii f.tj -. 1/ I Zo't{) V d·'a .

Meno a priezvisko' František Mé cín Meno a priezvisko:

Funkcia: stare st_., Funkcia:

Podpis Podpis

Pečiatka:
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