
DODÁVATEĽ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.

,---,..-.-•.....~
STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

Sídlo:

Zapísaný v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojeníe:

IBAN:

I
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----,lna Zl.

DODATOK č. 2
k platným Zmluvám o zduženej dodávke elektriny (ďalej len "Dodatok")

li r 9/2..0 .r:
\l

J if

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10328/L

36403008

2020106682

SK2020106682

VÚB banka, a. s. - 702432/0200

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

'--- -Obchodný zástupca: Zákaznícke služby - Podnikatelia a

organízácíe

Adresa pracovíska: Prí Rajčianke 8591/4B

Žilína

01047

+421 906252521

+421 41/519 25 19

Telefón:

Fax:

E-mail: podníkatelia@sse.sk

SWIFT - BIC: SUBASKBX

ODBERATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Korešpon. adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

Bankové spojeníe: 000000-5600154110/5600

IBAN:

Štatutárny zástupca: 1l1r . .J}q/)/~/Q ?~C/CÚ)p-i

Funkcia: r/ad',k/~9
Telefón: tlf!/1 (1tfJ3~...j'1
Fax: t't//Yl J3Ytl 5
E-maíl: h~d?lj'L@ !'::.h;"é-.'I<...{ . sL
SK NACE: .pC- lf .2;

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

00607061

2020699560

SWIFT-BIC:

Dodávateľ a Odberateľ uzatvorili medzi sebou zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe Č. 1 (ďalej len
"Zmluvy") tohto Dodatku. Uzatvorením tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na úprave Zmlúv nasledovne:

l. Doba platnosti Zmlúv
Doba platností Zmlúv sa dňom účinnosti tohto Dodatku mení na dobu určitú do 31.12.2017 do 24.00 hod.

II. Cena za dodávku
Cena za dodávku (EUR/MWh bez DPH a spotrebnej dane) dohodnutá v prílohách Č. 1 k Zmluvám sa dňom účinnosti tohto Dodatku mení
pre jednotlivé Zmluvy tak ako je uvedené v Prílohe Č. 1 tohto Dodatku.

III. Platnosť príloh Č. 1 k Zmluvám
Platnosť príloh Č. 1 k Zmluvám sa dňom účinnosti tohto Dodatku predlžuje do 31.12.2017.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami najneskôr však dňom jeho zverejnenia podľa § 47a odsek
2 Občianskeho zákonníka a účinnosť dňom 01.04.2015 o 00.00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2017 do 24.00 hod.

Ostatné ustanovenia Zmlúv ostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

Michal Jalovia!:- ~.--;::-?
ríaditel' SJlk~----'~7
M~ B2C predaj

/ StredoslOvel,,,l<á "'1ergetlka
Podpis a pečiatka: akciová :>polOcnosť

žilina
44

Dodávateľ:

Meno:
Funkcia:

Dátum:

Odberateľ:

Meno:. ~ŕ. kä/«!./q /'tC.-dL~úC:
Funkcia: r/',:? a., r/-é /7...c;

Podpis a pečiatka:
/

Dátum: t?1J .s..~/tI-

Stredná zdravotnícka škole
Hlboká .esta 23

010 01 Žilina
q)
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STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

Príloha Č. 1 - Zoznam zmlúv

Číslo zmluvy EIC kód odberného miesta Produkt dodávky Cena za dodávku Cena za dodávku
VT NT

0072165722 24Z887216572000V 1 T Normál 49,58
0072165732 24Z8872165730000 1 T Normál 49,58

PlitiJi:1ElNÁ ;:::'/ANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR Č. 502/<:001 l.z,
Pnnravcvana finanf.ná operácia ~~tVny "Wf (POdPiS _\'
al je ~ v súlade s rozpočtom ..I/:.I.~............ . .
c) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi
d) je - nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami
e) je ~* v súlade s uzatvorenými zmluvami
l) je - nie je* v súlade s vydanýml rozhodnutiami
g) je - nie je* v súlade s internými aktmi riadenia

o hospodáreni s verej. prostriedkami
h) je - níe je* v súlaee s inými podmlen~aml

poskyhlutia verej!l!'dl ~rlJstriedkov M

splM ~* POÔn\i~il~y hosj)o0árnosti, 1?':L"~'("f "
efektívnosti, účir"losli a út~h10Sll L,........ . .
Vp,rPloé r! d~fíf\l,n!' ~1 II 'knn"'''' -\oI!\"ri:('''''I~·'''+ l' r"(thip sn 7.r onl'm verPJo.n lS arávanL

VW - met~~,~reJnéhO ob "1rálJllia (dl. ,1)' . .~ .. .. .. ... ~. -~
Dáturu ~ 1· \P( .( ..' P00~'o ..

* nenodiace sa š~lInile


