
DODATOK Č. 1 K ČiASTKOVEJ ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY,
ZABEZPEČENí DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATí

ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
UZATVORENEJ NA ZÁKLADE RÁMCOVEJ DOHODY Č.: Z-00046658/2019

(ďalej len "Dodatok")

Číslo Zmluvy u Dodávateľa:

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 8 59114B, 01047 Žilina

Zastúpený:
Ing. Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom, konajúci na základe poverenia č. 93/2019 zo

dňa 28.11.2019

Zápis v OR SR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10956/L

IČO: 51 865467 IČ DPH: SK2120814575

DIČ: 2120814575

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT ·(BIC): SUBASKBX

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432

(ďalej len "SSE" alebo "Dodávateľ")

Odberateľ Krajská hvezdáreň v Žiline

Sídlo: Horný val 20/41, 01242 Žilina

Zastúpený: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ

IČO: 36145084 DIČ: 2021445184

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SWIFT (BIC): SPSRSKBA

IBAN: SK7081800000007000481643

(ďalej len "Odberateľ')
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte len "Zmluvné strany")

Tento Dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Čl. I Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.2019 Čiastkovú zmluvu o dodávke elektriny (ďalej len "Čiastková zmluva") do odberných miest

Odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 Čiastkovej zmluvy (ďalej len "Príloha č. 1").

2. Uzavretiu Dodatku predchádzali 2 tranžové nákupy elektriny na rok 2021 a 2 tranžové nákupy na rok 2022 na energetickej burze PXE.cz

iniciované zodpovednou osobou podľa ustanovení Rámcovej dohody č. Z-00046658/2019 uvedených v článku 7, bod 2.1) až 2.13).

a. pre rok 2021, v období 01.01.2021 až 31.12.2021 predstavuje suma vo výške:

Tranža č. 1. cena 51,41 €/MWh bez DPH, zo dňa 18.11.2019

Tranža Č. 2. cena 50,24 €/MWh bez DPH, zo dňa 14.01.2020

b. pre rok 2022, v období 01.01.2022 až 31.12.2022, predstavuje suma vo výške:

Tranža Č. 1 cena 51,12 €/MWh bez DPH, zo dňa 18.11.2019

Tranža č. 2 cena 44,52 €/MWh bez DPH, zo dňa 20.03.2020

3. Predpokladané ročné množstvo odberu elektrickej energie pre všetky odberné miesta elektriny Verejného obstarávatel'a v zmysle Rámcovej

dohody bolo odsúhlasené formou záväznej objednávky:

a. Na rok 2021: 20 000,- MWh, záväzná objednávka zo dňa 20.01.2020

b. Na rok 2022: 20 000,- MWh, záväzná objednávka zo dňa 25.03.2020.

www.sse.sk

http://www.sse.sk


Čl. II Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa dohodnutá doba platnosti čiastkovej zmluvy podľa čl. V bod 8.1 Čiastkovej zmluvy predlžuje do 31.12.2022.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dodávku elektriny podľa čl. IV bod 1.1:

a. pre rok 2021, v období 01.01.2021 až 31.12.2021 predstavuje suma vo výške: 70,73 €IMWh bez DPH

b. pre rok 2022, v období 01.01.2022 až 31.12.2022 predstavuje suma vo výške: 66,55 €IMWh bez DPH

3. Ostatné ustanovenia Čiastkovej zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Odberateľ obdrží dve vyhotovenia a dodávateľ
jedno vyhotovenie.

2. Tento Dodatok Č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Odberateľa podľa ustanovení zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len" Informačný zákon") a ustanovení § 47a
zákona Č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

3. Odberatel' sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok spolu so všetkými jeho prílohami najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti
tak, aby nadobudol účinnosť najneskôr dňa 31.12.2020 a doručiť Dodávateľovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o jeho zverejnení ihneď po
zverejnení, najneskôr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. Dodávateľ má právo požadovať preukázanie zverejnenia
predložením Vyhlásenia alebo Potvrdenia. Vyhlásením sa na účely tohto bodu rozumie písomné vyhlásenie Odberateľa o zverejnení tohto
Dodatku spolu so všetkými jeho prílohami na webovom sídle Odberateľa. Potvrdením sa na účely tohto bodu rozumie písomné potvrdenie
Úradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tohto Dodatku spolu so všetkými jeho prílohami v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky, ak Odberateľ zverejňuje zmluvy v tomto registri.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, bol spísaný podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jeho obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s ním oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Žiline, dňa: 30.10.2020
i (i.r ,v~ . .If cf). /.A. ~ (/,.0

V , dna: .

Dodávatel':
Ing. Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Za Odberateľa:
RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ

Podpis: Podpis:
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