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DODATOK Č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE 

ELEKTRICKEJ ENERGIE Č. 202032374_Z
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo Zmluvy u Dodávateľa: Z_202032374_Z

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

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

IČO: 51 865 467 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")

Objednávateľ: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov

Zápis v OR SR: -
IČO: 00 331 996 IČ DPH: -

DIČ: 2020773590

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

IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

(ďalej len „Objednávateľ" alebo „Odberateľ“ )
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte len „Zmluvné strany")

I.
Predmet Dodatku

Dodávateľ a Odberateľ uzatvorili medzi sebou Kúpnu zmluvu č. Z202032374_Z, zo dňa 10.12.2020 09:30:01 (ďalej len „KZ“). Dodávateľ 
a Odberateľ následne dňa 23.12.2020 uzatvorili Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a vzhľadom na 
potrebu zabezpečenia dodávky elektrickej energie do 62 odberných miest odberateľa v mesiaci január 2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzatvára nasledovný dodatok, ktorý upravuje 
jednotlivé zložky ceny dodavky elektrickej energie na obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 
odberateľ nemohol predvídať a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti a to z dôvodu extrémneho nárastu cien elektriny na 
svetových trhoch a nemožnosti zabezpečenia dodávok elektrickej energie prostredníctvom riadneho postupu verejného obstarávania a to ani 
opakovane napriek tomu, že odberateľ spustil verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie s dostatočným časovým predstihom. 
Z dôvodu hroziacich škôd na verejnom majetku, odberateľ pristúpil k uzavretiu dodatku.

1. „Predmetom dodatku č.2, je záväzok dodávateľa dodávať elektrickú energiu vrátane distribučných a prepravných služieb a súvisiacich 
systémových služieb vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na dobu určitú od 01.01.2022, 00:00 hod. do 31.01.2022, 23:59 hod, pre 
odberné miesta uvedené v článku II., bod 2.2 KZ v znení neskorších dodatkov.

2. Predpokladane množstvo/ rozsah zmluvného plnenia 
Jednotka: kWh
Požadované množstvo: 118 000

3. Zmluvná cena za dodávku elektrickej energie

3.1 Cena silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre produkty dodávky: Aktív/1Tarlf, 2Taríf VT/NT a Panoramik/verejne 
osvetlenie v jednotnej cene 0,42 €

3.2 Sadzba DPH: 20,00

3.3 Cena za služby distribúcie, ako aj ďalšie nevyhnutné podmienky dodávky elektrickej energie budú účtované v zmysle platnej legislatívy 
a platných cenových rozhodnutí.

www.sse.sk

http://www.sse.sk


f
I I .

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Tento Dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení:

a) Mesto Trebišov zverejni na webovom sídle mesta Trebišov, alebo
b) ak Dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník Dodatku podať návrh na jeho
zverejnenie v Obchodnom vestníku

3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Dodatku. Mesto Trebišov vydá účastníkovi Dodatku na 
požiadanie potvrdenie o zverejnení Dodatku.

5. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť KZ.

6. Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží odberateľ a 1 dodávateľ.

7. Účastníci zmluvy si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

8. Ostatné články a ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke elektriny ostávajú nezmenené.

V Žiline dňa: 23.12.2021 V Trebišove dňa: 23.12.2021

Za Dodávateľa: Ing. Michal Jaloviar
Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis:
Podpis:

Stredoslovenská ene-jetiks, a.s.

www.sse.sk

http://www.sse.sk

