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Kód predajcu

Dodatok Ponuka E.ProIIt

Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberatefovi aiebo lmluve o dodavke elektr ny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektnny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi (ďalej len,Zmluva‘)
V ponuke od: 1.5.2015
Čĺslo obchodného partnera:.5100000429
Dodávatel~
iSE Energia, a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1
IČO: 36677281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: 5K2022249295

Doručovada adresa: P.QBox 325,81000 Bratislava 1
Kontakt: 0850111 555, www.zse.sk, kontakt@zse.sk

Zapisaný v OROS BAl, odd. Sa, vložka L 3978/B
Držiteľpovolenia na dodávku elektriny vydaného URSO Č.: 2007E0254

Banlcové spojenie:Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2649000047/1100
BAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC (SWIFT):JATRSKBX

‚

Odberatet
Obchodně meno

ičo

Obec Lozorno Obecný úrad
00304905
DIČ 2020643669

Právna forma
ič DPH 8K2020643669

Sídlo
Ulica
Hlavná
Obec
Lozorno
Zastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovaťvo vedach Zmluvy:
Meno, priezvisko a funkcia Ľubomír Húbek, starosta
Meno, priezvisko a funkcia
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Telefón
E-mail
Povinnosťsprístupniťinformácie podlä zákona Č. 211/2000 Ü. (vyplní iba verejná správa)
áno
nie
ČI. I. Predmet Dodatku (deĎnída zmeny)
Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie všetl~ch Zmlúv uzatvorených
medii Dodávateíom a Odberateľom, ktoré sú platné a účinné ku dňu uzatvorenia
tohto Dodatku, a ktorých predmetom je dodávka elektriny do odbemých miest
uvedených v Pr~ohe Č. 3 tohto Dodatku. Na záldade vzájomnej dohody zrniuvných
strán sa Zmluva mení a dopíňa nasledovne:
1.1 Dodávka elektriny Dodávatelom Odberaterovi na základe Zmluvy bude pre
odberné miesta Odberatela podliehať Ponuke [ProM Dodávatera (dälej len
„Ponuka E.Proút“), priloženým Obchodným podmienkam Ponuky E.ProĎt
Dodávatel‘a, ktoré sú neoddeiiteľnou súčasťou Zmluvy odo dňa uzatvorenia tohto
Dodatku, pričom Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom Dodatku potvrdzuje,
že sa riadne s nimi oboznámil, tieto dostal p~ podpise Dodatku, ich obsahu
porozumel, súhlasís nimi a zavázuje sa ich dodržiavaC
1.2 Ustanovenia o dobetrvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto znením:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí uplynulím obdobia účinnosti
Ponul~ E.Proht poskytovanej na základe predchádzajúceho Dodatku k Zmluve
s Ponukou [ProM uzatvoreného pre ině odberné miesto/odberné miesta
Odberatera v súlade s OP Ponuky E,ProĎt.
Čl. II. Záverečné ustanovenia
íZa Dodávatelä:
Miesto
Bratislava
Meno a priezvisko Ing. Martina Mazúchová

I
L Meno a priezvisko

Ivana Mrázová

[EJAt_L~oda‘cI.J Fiz~nowOM_~S.I_OI SIS

C. súpis./orientač. I
PSČ

9 O O 5 5

I
BK (SWIFT)

2.1 Všetky ostatně ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatkov a jej pnloh, ktoré neboli
dotknuté Dodatkom zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2.2 Ustanovenia tohto Dodatku sa vzťahujú na všetlg‘ Zmluvy uzatvorené medzi
Dodávaterom a Odberatelom, ktoré sú platné a účinné ku dŘu uzatvorenia tohto
Dodatku.
2.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinno« dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť Ponuky [ProM dňa 08.10.2015
2.4 Ak je Odberater v zmysle 5 2 zákona Č. 211/2000 7. z. o slobodnom prístupe
k inkrmáciám v platnom znení (ďalej len ~zákon“) osobou povinnou
sprístupňovať informácie, tento Dodatok nenadobudne účinno« skůr, než bude
vykonané jeho zverejnenie spůsobom podIa 5 5a zákona.
2.5 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú
zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. lrnluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok
prečitali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na důkaz čoho ho oprávnen
zástupcovia zmluvných strán svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujú.
2.6 Neoddelitelhou súčasťou tohto Dodatku sú tieto pnlohy Zmluvy:
Pnloha Č. 1: Cennlk ra~fných produktov za dodávku elektriny pre ňrmy, podnika
telov a organizácie 5 Ponukou [ProM
Priloha Č. 2: Obchodně podmienky Ponuky [.Proht
Priloha Č. 3: Zoznam odberných miestOdberatel‘a.

Za Odberateľa:
Bratislava
Dátum 08102015 Miesto
Menoa priezvisko Ľubomír Húbek, starosta
Podpis
Meno a priezvisko
Podpis
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