
DODATOK LOl

-~ U (ďalej len „Dodatok‘~)
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Č. 1112222

(ďalej 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, 811 08 Bratislava
Zápis: Sa, vl. Č. 5389/B
IČO
DIČ
IČDPH: Q
IBAN: Q
Zástupca:

E lelenej plnej moci
Povolenie Urach.s pm regulách., sletových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu ~dodávka
elektrlny°: Č. 201 1E0444
(ďalej len ‚Dodávatér) ~‚:crJ ~u tra

‚fl fl‘;: a
-fl-J

Názov: Obec Belad ice
Sídlo. Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Korešp. adresa: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Zastúpený: PhDr. Žáčik Mário - starosta
Kontakt: 037/6330227, 0904 200 005
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
IČDPI-1: -

E—mail: podatelna@obecbeladice.sk
Číslo účtu (IBAN): SK65 0200 0000 0000 2392 9162 (ďalej len ‚Odberater)

(d‘alej spolu len „Zmluvné strany)

Článokl.
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení tohto Dodatku,
ktorým sa Zmluva o združenej dodávke v zneni jej doterajšĺch priloh a dodatkov rneni a dopĺňa v rozsahu
uvedenom v či. II tohto Dodatku.

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o združenej dodávke sav Článku II. - Doba platnosti zmluvy vypúšťa V
celom rozsahu a nahrádza se nasledovným znením:

Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.09.2021 a
uzatvára sa na dobu určitú do 30.08.2022. Platnost sa predižuje na dobu neurčitú, pokiar zmluva nie je vypovedaná
jednou zo zmluvných strán s ‘~povednou lehotou jeden mesiac pred ukončením platnosti zmluvy.

Článok Ill.
SpoloČné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvně strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosf a ůčinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami
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3.2 Zmluvné strany sa dohodli že tie ustanovenia Zmluvy o združenej dodávke vrátane jej doterajšlch p.
a dodatkov a vrátane ustanovení Všeobecných obchodných podmienok Dodávatela, ktoré nie sú tým‘..
Dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení, v akom boli zmluvnými
stranami pÓvodne dojednané.

3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží Po jednom vyhotovení.

3.4 V prípade, ak sa niektoré z ustanoveni tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa
dohodli, že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanoveni tohto Dodatku.

3.5 Zmluvně strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vůle je dostatočne určitý a zrozumiteťný,
Dodatok si prečitali, jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich völe a preto na znak
súhlasu s nim ho vlastnoručne podpisujú.

Za Odberatera: Za Dodavatel‘a:

V Beladiciach dňa

Pti~~etí(Mário ĺstart“
Obec Beladice a základe udelenejy*iej moci

Energie2, a s


