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leneÍgie2'DoDAToK č.í
(d'alej len,,Dodatok")

k Zmluve o združenej dodávke elektriny
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

č.1íí2365
(d'alej len ,,Zmluva o zdruŽenej dodávke" alebo len,,Zmluva")

uzatvorený
medzi nasledovnýmizml uvnými stranami:

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj eIektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zápis: v obchodnom registri: okresný súd Bratislava, odd. Sa, vl. č' 5389/8
lČo: 46113177
DlČ: 2023235225
lČ opH: sK2o23235225
IBAN: SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zástupca: Mgr. Peter Poláček, vedúci organizačnejzložky alebo

Eduard Chudovský, obchodný riaditel'na základe udelenej plnej moci
Povolenie lJradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ na predmet podnikaniai elekĺroenergetika v rozsahu
,,dodávka eleWriny": č. 2011E0444
(d'alej len'Dodávatel"')

Názov: Mesto ŠaI'a 
a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 0'ĺ Šaľa
Korešp. adresa:Nám. Sv. Trojice 7,927 01 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický - Primátor
Kontakt: 03117705981
ĺČo: 00306185
DlČ: 2o21o24o49
E-mail: mesto@sala.sk
IBAN: sK481 'l 'ĺ 10000006627849005
(ďalej len,,odberateľ")

(d'alej spolu len'Zmluvné stra ny")

čtánok !.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa vniŽšie uvedený deň a na niŽšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení
tohto Dodatku, ktoým sa Zmluva o zdruŽenej dodávke v zneníjej doterajších príloh a dodatkov
menĺa dopÍňa v rozsahu uvedenom v čl. lltoňto Dodatku.

článok ll.
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Že Príloha č,.2 - Zoznam a špecĺfikácia oM k Zmluve o zdruŽenej
dodávke elektriny č. 1112365 sa od 01.01.2021 dopíňa o nové odberné miesto, ktorého
špecifi kácia je nasledovná:

Adresa odberného miesta: clNToRÍNsKA 4, KAMER.SYS.,92704 Šaľa
ElC kód: 24zzs400o153218L
Prevádzkovateľ distribučnej sÚstavy:ZSD
Napäťová hladina: NN
Dohodnutá distribučná sadzba: C2-x3
Produkt: 1T
Hodnota ističa: 1x2A



leneeie2'
Adresa odberného miesta: VAJAN5KEH9 7, KAMER A,gzĺoq šaľa
ElC kód: 24zzs4oooog1g882
Pľevádzkovateľ distribučnej sÚstavy:ZSD
Napäťová hladĺna: NN
Dohodnutá distribučná sadzba: c2-X3Produkt: 1T
Hodnota ističa: 1x2A

Za Odberatel'a: Za Dodávatelh:

V Šaľa, ana ...1.,!L:..zozo V Bratislave, ana .(f:.?Í,..zozo

č!ánok lll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvne strany sa dohodli, že Dodatok nadobÚda platnosť a Účinnosť dňom jeho podpisu
oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Že tie ustanovenia Zmluvy o zdruŽenej dodávke vrátane jej
doterajších príloh a dodatkov a vrátane ustanovení Všáobecných obchodnýcn poámienot<
Dodávatel'a, ktore nie sÚ týmto Dodatkom dotknuté, zostávajÚ náo'"l"; n"''"n"nu'v óiäinostia Účinnosti v znenĺ, v akom bolizmluvnými stranami pôvodne äojednané.
o9!9!ot je vyhotovený.v dyo9|.l. originálnych, vzájomne rovnocenn1ĺch rovnopisoch, z ktoných
každa zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotóvení.
V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohio. Dodatku stane neplatným alebo neúčĺnným,
zmluvné strany sa dohodlĺ, Že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných
ustanovení tohto Dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne' nie v tiesni, ani za
1á03dn9 nevýhodných podmienok pre niektorÚ zo zmluvných strán, ich prejav uól" 1"dostatočne určitý a zrozumiteĺ'ný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli,
obsahuje skutočný prejav ĺch vôle a preto na znak súhlasu š ním ho vlastnoručne poäpi"uiú.
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Dušan Vlnka - Na základe plnej moci
Energie2, a.s.
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