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DODATOK č.l

ku kúpnej zmluve č. Z201526_Z (ďalej len "zmluva")

medzi

dodávateľom:

MAGNA ENERGIA, a.s.

Osoba oprávnená konať:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

údaj o zápise:

Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany

35743565

2020230135

SK2020230135

2622738682/1100

zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa,

vložka Č. 10626/T

a objednávateľom:

Trenčiansky samosprávny kraj

Osoba oprávnená konať:

Sídlo:

IČO:

mč:

Bankové spojenie:

Tel.:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

K dolnej stanici 7282/20A,911 01 Trenčín, Slovenskárepubilka

36 126624

2021613275

SK5181800000007000504489

0326555864

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku V. bod 5.5 zmluvy dohodli na Jej zmene
nasledovne:



L

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. zmluvy sa mení nasledovne:

Bod 2.3 Technická špecifikácia predmetu zmluvy sa mení takto:

Ročné
Adresa Napäťová zmluvné Fakturačné

odberného EIC kód PDS úroveň množstvo Produkt obdobie
miesta [kWh)

Jilemnického 15, 24ZZS7027230000Z Západoslovenská VN 373000 2T mesiac

911 01 Trenčín distribučná, a.s.

V bode 2.4 sa mení prvá veta, ktorá sa nahrádza týmito ustanoveniami:

.Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je

obdobie uvedené v článku III. bod 3.2 tejto zmluvy.

Objednávateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie I rok) sa

zaväzuje za dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb

vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne Ix mesačne vo výške

100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou do 15. dňa od doručenia faktúry

odberateľovi. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná

do 15. dňa od doručenia faktúry odberateľovi.

Objednávateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie I mesiac) sa

zaväzuje za dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb

vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne Ix mesačne vo výške

60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou do 15. dňa od doručenia faktúry

odberateľovi. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 15.

deň od doručenia faktúry odberateľovi.

Dodávateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 %

z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o vrac ako 10 dní od jej

splatnosti, dodávateľ zašle objednávateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s

upomienkou vo výške 2,00 Eur vyfakturuje dodávateľ objednávateľovi vo faktúre za

fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

Prípad, kedy objednávateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je

podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a

distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto

skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta objednávateľa od distribučnej siete."

DopÍňa sa nový bod 2.6, ktorý znie:

,,2.6 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:

a) dodávať elektrinu do odberných miest objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. l

tejto zmluvy (ďalej len "odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a

Všeobecných obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom, ktorých znenie

platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2 tejto zmluvy (ďalej

len"VOP"),

b) prevziať za objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči

zúčtovateľovi odchýlok,

c) zabezpečiť pre objednávateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou

elektriny (ďalej len" distribučné služby")

Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok objednávateľa dodanú elektrinu odobrať a

zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV.

tejto zmluvy."

II.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. zmluvy sa doplňa novým bodom 3.4

a pôvodný bod 3.4 bude prečíslovaný na bod 3.5:

,,3.4 Dňom začiatku dodávky elektriny podľa tejto zmluvy je 1.2.2015.



Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve

odvodenom od spotreby objednávateľa v odbernom mieste za kalendárny rok

predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva.

Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla

meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol

prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len "PDS").

Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok -

akciovou spoločnosťou OKTE. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za

odchýlku objednávateľa v plnom rozsahu. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako

subjektu zúčtovania odchýlky je 24X-MAGNA-E-A-B."

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. zmluvy sa dopÍňa bodom 4.2, ktorý znie:

,,4.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len

"dohodnutá cena") podľa tejto zmluvy od dohodnutého dňa začiatku dodávky do

31.12.20 15 (ďalej len "deň skončenia platnosti dohodnutej ceny"), pričom dohodnuté

ceny silovej elektriny na obdobie od 1.2.2015 do 31.12.2015 sú:

pre produkt 2T JTNT

NT

0,0636 EURlkWh

0,0636 EUR/kWh

Okrem ceny za lkWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške O

EUR /mesiac.

Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby

v cenách príslušného PDS, platba za systémové služby a platby za prevádzkovanie

systému, schválené pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Súčasťou faktúry tiež bude aj odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným

predpisom.



Ceny uvedené v tejto zmluve sú vrátane DPH. Ceny uvedené v tejto zmluve sú bez

spotrebnej dane.

Dobu platnosti Nízkeho tarifu a Vysokého tarifu určuje PDS. V prípadoch, kedy je

aplikované priebehové meranie, doba platnosti Vysokého tarifu je len v pracovných

dňoch od 06:00 do 22:00 hod."

IV.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa dopÍňa novým článkom V. Trvanie zmluvy,

ktorý znie:

"v. Trvanie zmluvy

5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.2.2015 do 31.12.2015.

5.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom

dotknutá zmluvná strana je

platobne neschopná alebo v úpadku, alebo

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na

vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie."

Pôvodný článok V. bude prečíslovaný na článok VI. Záverečné ustanovenia a rovnako tak

budú prečíslované aj jeho body.

V.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny ..

2. Tento dodatok č. l k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami

oboch zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na internetovej

stránke objednávateľa v súlade s platnou právnou úpravou.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávatel' obdrží tri rovnopisy

a dodávatel' jeden rovnopis. Tento dodatokje neoddelitel'nou súčasťou zmluvy.



4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto dodatku vyjadruje ich vôľu.

V Piešťanoch, 28.1.2015 ~f ' 'y,V Trenčíne, :.:..1:.. !1-.':'. .

Za dodávateľa

MAGNAENď.:
Nitrianska 7555/18

92101 Piešťany
IČO: 35743565 ®

IČ DPH SK2020230135

Za objednávateľa:


