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DoDAToK č.2
(d'alej len,,Dodatok")

k Zmluve o združenej dodávke elektriny
s prevzatĺm zodpovednosti za odchýlku

č. ííí2365
(d'alej len ,,Zmluva o zdruŽenej dodávke" alebo len,,Zmluva")

uzatvorený
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratĺslava
Zápis: v obchodnom registri: okresný sÚd Bratislava, odd. Sa, vl. č. 5389/8
lČo: 46 113177
DlČ: 2023235225
lČ opn: sK2o23235225
IBAN: sK1O 0200 0000 0040 8141 4253
Zástupca: Mgr. Peter Poláček, vedúci organizačnej zloŽky alebo

Eduard Chudovský, obchodný riaditel'na základe udelenej plnej moci
Povolenie lJradu pre regutáciu sieťových odvetvÍ na predmet podnikania! etet<ĺroenergetika v rozsahu
,,dodávka elektriny" : č. 201 1 E0444
(d'alej len,'Dodávatel"')

Názov: Mesto Šaľa 
a

Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 01 Šaľa
Korešp. adresa:Nám. Sv. Trojice 7,927 01 Šaľa
Zastúpený: Mgr. Jozef Belický - primátor
Kontakt: 031/7705981
lČo: 00306185
DlČ: 2o21o24o49
E-mail: mesto@sala.sk
lBAN: sK48'ĺ1110000006627849005
(ďalej len',odberatel'")

(d'alei spolu len 'Zmĺuvnéstrany")

1.1

2.1

Clánok l.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v niŽšie uvedený deň a na niŽšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení
tohto Dodatku, ktoným sa Zmluva o zdruŽenej dodávke v znení jej doterajších príloh a dodatkov
menĺ a doplňa v rozsahu uvedenom v čl. ll tohto Dodatku.

čtánok lt.
Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č.2 -Zoznam a špeciÍikácia oM k Zmluve o zdruŽenej dodávke
elektriny sa dňom pripojenia do distribučnej sústavy dopĺňa o nové odberné miesto' ktorého ŠpeciÍikácia je
nasledovná:

Adresa odberného miesta: Dolná 6, 927 01 Šaľa
ElC kód: 24zzs40o0200109R
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:ZSD
Napäťová hladina: NN
Dohodnutádistribučnásadzba: c2-X3
Produkt: nemeraný odber
Hodnota ističa: 1x2A
Spotreba: 0 MWh



eneÍ9ie'
Adresa odberného miesta: Šafárika, P.J. 21' 927 01 Šaľa
ElC kód: 24zzs4000200107v
Prevádzkovatel' dĺstribučnej sústavy:ZSD
Napät'ová hladina: NN
Dohodnutá distribučná sadzba: C2-x3
Produkt: nemeraný odber
Hodnota ističa: 1x2A
Spotreba: 0 MWh

Adresa odberného miesta: Šafárĺka, P.J. 524t8,927 01 Šaľa
ElC kód: 24zzs40002001024
Prevádzkovatel' distribučnej sústavy:ZSD
Napät'ová hladina: NN
Dohodnutá distribučná sadzba: C2-x3
Produkt: nemeraný odber
Hodnota ističa: 1x2A
Spotreba: 0 MWh

Čtánok !II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Že Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán a stáva sa účinným nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom
sídle mesta Šal'a v súlade s ustanovením $ 5a zákona č.211|2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v spojení s $
47a zákona Ó.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znenÍ neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, Že tie ustanovenia Zmluvy o zdruŽenej dodávke vrátane jej doterajších príloh
a dodatkov a vrátane ustanovení obchodných podmienok Dodávatel'a, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú nad'alej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení, v akom boli Zmluvnými stranami
pôvodne dojednané.
Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych' vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktoých kaŽdá zo
Zmluvných strán obdží po jednom vyhotovení'
V prípade' ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným' Zmluvné strany
sa dohodli' 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 nápadne
nevýhodných podmienok pre niektoru zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitýa
zrozumitel'ný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a
preto na znak súhlasu s nÍm ho vlastnoručne podpisujú.

Za Odberatel'a Za Dodávatel'a:
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3.3

3.4

3.5

V Šali, an. .'|{..I.,...2022 V Bratislave, dŕ
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a's. Lilarelská i]a, 8'lĺ 08 Bratislava

rCo 46 l13 l77. tjlČ:2023235225 @

Edua Chudovský - na základe plnej moci
Energie2, a.s


