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Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny

číslo  Zmluvy: 140285496
Číslo obchodného p a rtn e ra : 5100041064 
Číslo miesta spotreby: 3104022751

Dodávateľ:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

ICO: 36 677 281
DIČ: 2022249295
IČ DPH: SK2022249295
Daňový dlžník podľa zákona 609/2007 Z. z.
Daňové registračné číslo: SK2022249295

Zapísaná v OR, OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo 3978/B 
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej 
ÚRSO č.: 2007E0254

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy:
Michaela Arpášová 
Supervízor 
Ondrej Gutyán
Costumer Service Representative III

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
VÚB banka, a. s.
SLSP, a. s
Citibank (Slovakia), a. s. 
UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Č. účtu/kód banky:

Ďalej len „D odávateľ“

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ako „zmluvné strany“)

J  V

Odberateľ;
Obec Zitavany Obecný úrad 
Športová 5 
951 97 Žitavany

IČO: 37869451
DIČ: 2021701528
IČDPH: SIC2021701528
Daňový dlžník podľa zákona 609/2007 Z. z. 
Daňové registračné Číslo: SK-

Zapísaný: v Štatistický úrad Slovenskej republiky 
V zastúpení:.

Juraj Obert

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy:

Juraj Obert

Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č. účtu/kód banky: 
232084290/0900

Ďalej len „O dbera teľ

uzatvárajú tento Dodatok (ďalej len „D odatok“) k Zmluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke 
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových 
služieb oprávnenému odberateľovi, Zmluve o distribúcii elektriny alebo Zmluve na úhradu dodávky elektrickej energie

(ďalej len „Zm luva“):
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I. P redm et D odatku

Predmetom Dodatku je  zmena článkov platnej Zmluvy uzatvorenej pre odberné miesto č. 3104022751 na adresa 
Žitavská 20 bl, 951 97 Žiíavany ktorým sa dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku ustanovenia o maximálne 
rezervovanej kapacite a rezervovanej kapacite v Zmluve nahrádzajú nasledovným znením:

Rezervovaná kapacita je  3x50 A.
Maximálna rezervovaná kapacita je: .3x50A....

II. Záverečné ustanovenia

2.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2.2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňa. 01.02.2011....

2.4. Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po uzatvorení 
Dodatku Dodávateľ obdrlí 1 (slovom: jeden) rovnopis Dodatku a Odberateľ obdrží 1 (slovom: jeden) 
rovnopisy Dodatku.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz jeho ho 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

Za D odávateľa: 
ZSE Energia, a. s.

Nitra
MiRstn

Michaela Arpášová

Ondrej Gutyán

03.02.2011
Dňa
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Meno. nriezviskn. fiinkria
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