Dodatok č. 1
k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie
elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 5538/2015 (ďalej len „zmluva“)

medzi
dodávateľom:
MAGNA ENERGIA a. s.
Osoba oprávnená konať:

Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Sídlo:

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

IČO:

35743565

IČ DPH:

SK2020230135

Bank. spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Údaj o zápise:

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, vložka
číslo: 10626/T

odberateľom:
Osoba oprávnená konať:

Obec Svrbice
Vladimír Hromádka, starosta obce

Sídlo:

Svrbice 25, 956 06 Svrbice

IČO/Dátum narodenia:
2021133719
DIČ:

00800066
2021234655

Bankové spojenie:

VÚB, a.s

Kontaktná osoba:
IBAN:

Vladimír Hromádka, tel.č. 0917 818 294
SK88 0200 0000 0000 2172 2192

Kód banky:

SUBASKBX

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu č. 5538/2015 s dňom začatia dodávky od 01.05.2016. Zmluvné strany sa
v zmysle Článku VII bod 2. zmluvy dohodli na jej zmene.
Článok II.
Zmeny v zmluve č. 5538/2015

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01.05.2018 sa v bode 1 článku IV. zmluvy dopĺňa
ustanovenie:

1

„Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len „dohodnutá
cena“) podľa tejto zmluvy od 01.05.2018 do 31.12.2019:

2.

pre produkt 1T, VO

JT/VT

0,04395

EUR/kWh

pre produkt 2T, VO

VT

0,04395

EUR/kWh

NT

0,04395

EUR/kWh“

Nový článok VI. bod 1 znie:
„Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019.“
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

2.

Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa..

3.

Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých odberateľ obdrží jedno vyhotovenie
a dodávateľ tiež jedno vyhotovenie. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy.

4.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto dodatku k zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na
znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

V Piešťanoch 30.4.2018

V Svrbiciach 30.4.2018

....................................................................

...............................................................

dodávateľ

odberateľ

2

