
lenergie2.
DoDAToK ě,.2

(d'alej len,,Dodatok")

k Zmluve č.í 120966/201 8
(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, B11 0B Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Połáček _ vedúci organizačne j zloŽky

Eduard Chudovský, obchodný riaditel'na základe udelenej plnej moci
Kontakt: +421 850 166 066
lČo: 46 113 177 Dlc',2o23235225 lČ DPH:.SK2O23235225
E-mail: info@energie2.sk
Bank'spojen|e: VŠeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: obchodný register, okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vl. č. 53B9/B
Povolenie Uradu pre reguláciu siet'ových odvetví č.2011E0444 na predmet podnikania:
elektroenergetika v rozsahu',dodávka elektriny''.
(d'alej ako,,Dodávatel"')

a

Názov:
Sídlo:
Korešp' adresa:
Zastúpená:
lČo:
DlČ:
lČ opn:
Číslo účtu (lBAN):
(d'alej ako,,Odberatel"')

Základná škoIa
M. Rázusa 167213,960 01 Zvolen
M. Rázusa 167213,960 01 Zvolen
Mgr. Ondrej Kanka - riaditel'
37888421
2021668572

sK75 0200 0000 0000 0813 6412

(Dodávatel' a odberatel' d'alej spolu aj ako ,,ZmIuvné strany", jednotlivo d'a|ej taktieŽ ako ,,Zmluvná
strana")

clánok l.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa v niŽšie uvedený deň a na niŽŠie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení tohto
Dodatku, ktoým sa Zmluva o zdruŽenej dodávke v znení jej doterajšĺch príloh a dodatkov mení a dopĺňa
v rozsahu uvedenom v čl. ll tohto Dodatku.

Článok ll'
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, ŽeZmluva o zdruŽenej dodávke sa v časti dátum ukončenia dodávky a v časti
doby trvania Zmluvy mení tak, Že sa doba trvania Zmluvy a tým aj doba dodávky, ktorá bola dohodnutá
v Zmluve pred uzatvorením tohto Dodatku predlŽuje o 1 mesiac.

clánok lll.
Spolocné a záverečné ustanoven!a

Zmluvné strany sa dohodli, Že Dodatok nadobÚda platnost' a Účinnost' dňom jeho podpisu oboma
Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Zmluvy o zdruŽenej dodávke vrátane jej doterajŠích príloh
a dodatkov a vrátane ustanovenĺ obchodných podmienok Dodávatel'a, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú nad'alej nezmenené v platnostĺ a Účinnosti v znení, v akom boli Zmlúvnými stranami
pôvodne dojednané.

3.1

3.2



renergie2.
3.3

3.4

3.5

Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktoých každźl zo
Zmluvných strán obdrŽí po jednom vyhotovení.
V prípade' ak sa niektoré z ustanovenÍ tohto Dodatku stane neplatným alebo neÚčinným, Zmluvné strany
sa dohodli, Že táto skutočnost'nemá vplyv na platnost'a účinnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že tento Dodatok uzatvárajú slobodne arážne, nie vtiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý
a 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:

Vo Zvolene, dňa 4-qp 2021

Mgr. Ondrej Kanka - riaditel'
Základná škola

Za Dodávatel'a:

V Bratislave, dňa 29.6.2021

Mgr. Peter Poláček - vedúci organizačnej zloŽky
Energie2, a.s.


