
(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako „zmluvná strana") 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov, platných predpisov pre podnikanie v energetických 
odvetviach a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok") k Zmluve o združenej dodávke 
elektriny (ďalej len „Zmluva") pre všetky zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktoré dodávateľ a odberateľ uzatvorili na 
odber elektriny na odberné miesta uvedené v prílohe, č 1. tohto dodatku:. 
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Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
Číslo obchodného partnera: 5100025149 



1.1. Predmetom tohto Dodatku je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období: 
a) dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 v dohodnutom množstve, kvalite, čase 

a podľa dohodnutého produktu dodávky elektriny a podľa podmienok tohto Dodatku; 
b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa podľa Prílohy č. 1 voči 

zúčtovateľovi odchýlok; 
c) zabezpečiť pre Odberateľa do odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 distribúciu elektriny a ostatné 

distribučné služby (ďalej len „Distribučné služby") od príslušného PDS, ku ktorej sú jednotlivé odberné miesta 
Odberateľa pripojené. 

1.2. Predmetom tohto Dodatku je ďalej záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom množstve a 
čase a podľa podmienok dohodnutého produktu dodávky elektriny a podmienok tohto Dodatku, riadne a včas zaplatiť 
Dodávateľovi za dodávku elektriny a za Distribučné služby. 

II. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste 

2.1. Údaje o odberných miestach Odberateľa podľa tejto Zmluvy v rozsahu adresa miesta spotreby, EIC (ČMS) odberného 
miesta distribúcie, napäťová úroveň, číslo zmluvného účtu pre mesačné zúčtované OM, číslo zmluvného účtu pre 
ročne zúčtované OM, adresa zasielania faktúr - platiteľ, obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny sú uvedené 
v Prílohe č. 1 pre každé jednotlivé odberné miesto Odberateľa zvlášť. 

III. Údaje pre Distribučné služby 

3.1. Údaje pre Distribučné služby v rozsahu sadzba za Distribučné služby a dohodnutý účinník cos fí sú uvedené v Prílohe č. 
1 pre každé jednotlivé odberné miesto Odberateľa. 

3.2. Pre odberné miesta Odberateľa s dohodnutou distribučnou sadzbou, pre ktorú sa v zmysle podmienok tejto distribučnej 
sadzby vyžaduje objednávka rezervovanej kapacity, je rezervovaná kapacita dohodnutá v Prílohe č. 1 Zmluvy. Zmena 
rezervovanej kapacity, rovnako ako aj hodnota a doba trvania dohodnutej rezervovanej kapacity na príslušné 
nasledujúce obdobie, pokiaľ odberateľ nepožiada o ich zmenu, sa riadi platným cenovým rozhodnutím Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví pre príslušného PDS za distribúciu elektriny a Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS. 

IV. Údaje pre dodávku elektriny 

4.1. Produkt dodávky elektriny: AdaptPowerSpecial 
4.2. Dohodnutý produkt dodávky elektriny v zmysle tohto Dodatku platí pre všetky odberné miesta Odberateľa podľa 

Prílohy č.l Dodatku. 

V. Fakturačné a platobné údaje a podmienky 

5.1. Spôsob úhrady faktúr: prevodný príkaz 
5.2. Lehota splatnosti: 21 dní 

VI. Cena za dodávku elektriny 

6.1. Cena za dodávku elektriny na základe tohto Dodatku do všetkých odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 
1 odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku bola zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne: 
(a) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2012 (od 1.4.2012do 31.12.2012) j e dohodnutá vo výške 

65,50 EUR za 1 MWh elektriny 
(a) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2013 (od 1.1.2013 do 31.12.2013) je dohodnutá vo výške 

65,50 EUR za 1 MWh elektriny 



6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie predchádzajúceho ods. 2.1. tohto bodu II., sa nebude uplatňovať v prípade a 
v čase, kedy dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi bude v priebehu obdobia, na ktoré je Zmluva uzatvorená, 
podliehať cenovej regulácii v zmysle príslušných právnych predpisov, ak by takáto skutočnosť nastala. V tomto 
prípade bude v období cenovej regulácie Dodávateľ Odberateľovi účtovať cenu za dodávku elektriny v súlade so 
štandardným cenníkom Dodávateľa vydaným v zmysle príslušného platného cenového rozhodnutia príslušného orgánu 
cenovej regulácie (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) platného v čase dodávky elektriny. 

II. Osobitné dojednania 

7.1. Odberateľ sa zaväzuje: (a) po celú dobu, na ktorú bol tento Dodatok uzatvorený (ďalej len „doba viazanosti"), 
odoberať elektrinu do všetkých odberných miest uvedených v Prílohe č. 1 od Dodávateľa (pre vylúčenie pochybností, 
k porušeniu tohto záväzku môže dôjsť zo strany Odberateľa najmä zmenou dodávateľa elektriny Odberateľom pre 
odberné miesto uvedené v Zmluve pred uplynutím doby viazanosti alebo riadnym zánikom Zmluvy v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy) a (b) poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej 
úpravy a Prevádzkového poriadku PDS k tomu, aby sa odo dňa účinnosti tohto Dodatku stal Dodávateľ u príslušného 
PDS dodávateľom elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa podľa Prílohy č. 1 a/alebo zdržať sa 
akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť, t.j. napríklad znemožnenie vykonania zmeny dodávateľa 
elektriny u PDS zo súčasného dodávateľa elektriny na Dodávateľa pre všetky odberné miesta podľa tohto Dodatku odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku konaním alebo nekonaním zo strany Odberateľa alebo vykonanie zmeny 
dodávateľa elektriny pre akékoľvek odberné miesto podľa tohto Dodatku z Dodávateľa na iného dodávateľa od 
nadobudnutia platnosti Dodatku do dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku Odberateľom vrátane. 

7.2. Záväzky Odberateľa podľa predchádzajúceho odseku 7.1. ďalej ako „záväzok viazanosti". Porušenie akéhokoľvek 
záväzku viazanosti podľa predchádzajúceho odseku 7.1. tohto bodu VII. Dodatku sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Odberateľa. 

7.3. V prípade porušenia záväzku viazanosti podľa ods. 7.1. písm. a) tohto bodu VII. Dodatku zo strany Odberateľa je 
Dodávateľ oprávnený Odberateľovi vyúčtovať a Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť samostatne za každé 
dotknuté odberné miesto (odberné miesto dotknuté porušením záväzku viazanosti) zmluvnú pokutu vo výške 50% 
z ceny za dodávku elektriny vypočítanej ako súčin počtu dní do konca doby viazanosti odo dňa zániku Zmluvy alebo 
vykonania zmeny dodávateľa elektriny (ak Odberateľ poruší záväzok viazanosti zmenou dodávateľa elektriny pred 
uplynutím doby viazanosti alebo pred riadnym zánikom Zmluvy v súlade s ustanoveniami Zmluvy), priemernej dennej 
spotreby na jednotlivom odbernom mieste určenej ako priemerná denná spotreba podľa posledného fakturovaného 
obdobia a ceny za dodávku elektriny uplatňovanej na danom odbernom mieste v zmysle ustanovení tejto Zmluvy ku 
dňu zániku Zmluvy alebo vykonania zmeny dodávateľa Posledným fakturovaným obdobím sa na účely tohto 
ustanovenia rozumie posledné obdobie predchádzajúce zániku Zmluvy alebo zmene dodávateľa, za ktoré bola 
Dodávateľom Odberateľovi vystavená faktúra za skutočnú spotrebu elektriny na danom odbernom mieste. 

7.4. V prípade porušenia záväzku viazanosti v zmysle ods. 7.1. písm. b) tohto bodu VII. Dodatku Odberateľom je 
Dodávateľ oprávnený Odberateľovi vyúčtovať a Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 
200 eur. 

7.5. Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podľa ustanovení tohto bodu VIL Dodatku požadovať od Odberateľa 
aj náhradu škody za porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, presahujúcu dohodnutú zmluvnú 
pokutu. 



VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1. Zmluva sa počas platnosti tohto dodatku mení nasledovne: 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.4.2012. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. 
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení Dodatku na webovom sídle Odberateľa v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 

8.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v nezmenenom 
znení a platia v plnom rozsahu. 

8.3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
8.4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise. 
8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, a že 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť. 




