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Dodatok Ponuka E.Benefit
k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp.Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberatel'ovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberatel'ovi (ďalej len "Zmluva")
V ponuke od: 15.3. 2015 Císlo obchodného partnera: L.':' 5'-'-10=0=0-'--14=9-=-04"----- _

Dodávatel':
ZSEEnergia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
IČO:36677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295

Zapísaný v OROS BAl,odd. Sa, vložka Č. 3978/B
Držitel' povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚRSOč.: 2007E0254

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2649000047/1100
IBAN: SK721100 0000 0026 4900 0047, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Telefón 038/5317125 E-mail
Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona Č. 211/2000 Z.z. (vyplní iba verejná správa) ráno r nie

Odberatel:
Obchodné meno Obec Oponice - obecný úrad

00310875 DIC 2021315527ICO
Sídlo
Ulica Oponici
Obec Oponice
Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:
Meno, priezvisko a funkcia Peter Marko, starosta

Bankové spojenie
IBAN

ČI. l. Predmet Dodatku (definícia zmeny)
Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie všetkých Zmlúv uzatvorených
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om, ktoré sú platné a účinné ku dňu uzatvorenia
tohto Dodatku, a ktorých predmetom je dodávka elektriny do odberných miest
uvedených v Prnohe Č. 2 tohto Dodatku.
Nazáklade vzájomnej dohody zmluvných strán saZmluva mení a doprňa nasledovne:
1.1 Určenie ceny za dodávku elektriny Dodávatel'om Odberatel'ovi na základe

Zmluvy bude pre odberné miesta Odberatel'a definované v Zmluve v období
podl'a odseku 1.3 tohto článku Dodatku podliehať Ponuke E.Benefit Dodávatel'a
(ďalej len "obdobie úďnnosti Ponuky E.Benefit") a priloženým platným
a účinným Obchodným podmienkam Ponuky E.Benefit Dodávatel'a (ďalej len
"OP Ponuky E.Benefit"l, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy odo dňa
uzatvorenia tohto Dodatku, pričom Odberatel' vyhlasuje a svojím podpisom
Dodatku potvrdzuje, že tieto dostal pri podpise Dodatku, riadne sa s nimi
oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.2 Odberatel' počas obdobia účinnosti Ponuky E.Benefitzíska v súlade s OP Ponuky
E.Benefit zl'avu z ceny za dodávku elektriny z platného a účinného Cenníka
tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikatel'ov a organizácie
(resp. Cenníka pre tarifné produkty (sadzby) dodávky elektriny pre malé
podniky v prípade, ak je dodávka elektriny Odberatel'ovi v súlade s príslušnými
právnymi predpismi regulovaná) dohodnutej v Zmluve, pričom pre vznik nároku
Odberatel'a na poskytnutie zl'avy z ceny za dodávku elektriny Odberatel'ovi platia
v plnom rozsahu ustanovenia OPPonuky E.Benefit.

1.3 Ustanovenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto znením:

Za Dodávatela:
Miesto
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko

Nitra
Adriana Ballayová
Mgr. Tomáš Cilling

Dátum 2 4 . 1~1 8
Podpis r·
Podpis Ce:

Doručovacia adresa: P.O.Box 325, 810 OO Bratislava 1
Kontakt: 0850 111 555, wwwzse.sk.kontaktezse.sk

Právna forma samospráva

IC DPH

C. súpis./orientač. 105
psC 9 5 6 1 4

Meno, priezvisko a funkcia
Císlo účtu /

BIC (SWIFT)

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí uplynutím obdobia účinnosti
Ponuky E.Benefit poskytovanej na základe predchádzajúceho Dodatku k Zmluve
s Ponukou E.Benefit uzatvoreného pre iné odberné mestc/odemé miesta
Odberatel'a v súlade sOP Ponuky E.Benefit.

Čl.II. Záverečné ustanovenia
2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prlch ktoré neboli dotknuté Dodatkom,

zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma

zmluvnými stranami a účinnosť Ponuky E.Benefit dňa 1.2.2018
2.3 Ustanovenie odseku 2. tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak je Odberatel'

v zmysle § 2 zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení (ďalej len "zákon") osobou povinnou sprístupňovaťinformácie.
V tomto prípade platí, že Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni, v ktorom bol Dodatok zverejnený spôsobom podl'a §Sazákona.

2.4 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú
zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad
súhlasia, na dôkaz čoho ho obe zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú.

2.6 Neoddelitel'nou súčasťou tohto Dodatku je:
Prnoha Č. 1: OP Ponuky E.Benefit
Prnoha Č. 2: Zoznam Odberných miest

Za Odberatela:
Miesto Nitra
Meno a priezvisko Peter Marko
Meno a priezvisko

Dátum 24 . 1 . 18

Podpis
Podpis

112


