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Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(ďalej ako „Dodatok")

Dodávateľ
Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767
Sídlo spoločnosti: Mlynská 31, 042 91 Košice IC DPH: SK2022730457
Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice DIČ: 2022730457

Š Bankové spojenie: lNG Bank N.V., pobočka zahr. banky,
š: IBAN:SK30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC: INGB SKBX

Š Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice |, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

Š? Odberateľ

Š Obchodné meno: Obec Kecerovce !(ÉO: 00324299. Sídlo spoločnosti: Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce IC DPH:
! Korešpondenčná adresa: Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce DIC: -
; Zápis v registri: Zápis na OÚ

Zákaznícke číslo: 5100000155

Meno zástupcu:
E-mail: ou©obeckecerovce.sk Telefón: +421949110587

Odberateľ a Dodávateľ (ďalej aj ako „zmluvné strany") sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke
elektriny za nižšie uvedených podmienok.

Produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 9 % z Cenníka elektriny pre firmy a organizácie podl'a zmluvne dohodnutej
sadzby.
Zľava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny bez DPH, ktorá je uvedená pre sadzbu Odberatel'a
v Cenniku elektriny pre firmy a organizácie platnom v čase dodávky počas doby viazanosti. Zľava sa uplatňuje na
odberné miesta odberateľa, uvedené v Dodatku.
Okrem ceny za dodávku je odberateľ povinný platiť:
aj stálu mesačnú platbu za odberné miesto podľa Cenníka elektriny pre firmy a organizácie, cenu za regulované

služby (prenos, distribúcia elektriny, systémové služby) a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená
podl'a aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania elektriny;

b) poplatky za služby podl'a cenníkov služieb príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (PDS)
a Dodávatel'a platných v čase poskytnutia súvisiacej služby, ak ich odberateľ svojím konaním spôsobil alebo
vyžiadal;

c) dane, poplatky, prípadne iné platby podľa platných právnych predpisov, ako aj platných a účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Doba viazanosti: 24 mesiacov

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávatel'a elektrinu vo svojich odberných miestach
pripojených do distribučnej sústavy (ďalej ako „záväzok viazanosti").

Osobitné ustanovenia
Dňom účinnosti Dodatku sa doba trvania Zmluvy mení na dobu určitú podl'a zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti sa Zmluva sa automaticky predlžuje o d'alších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane,
ak Odberateľ písomne neoznámi Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr 3 mesiace, najskôr však
6 mesiacov pred uplynutím viazanosti, alebo v rovnakých lehotách aj pred uplynutím každého ďalšieho
predĺženého obdobia trvania Zmluvy.

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci Akceptácie Dodatku odberateľom je dňom účinnosti Dodatku,
začiatkom doby viazanosti a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy.
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Odberateľ uzavretím Dodatku vyjadruje súhlas, že na základe dohody zmluvných strán je zmena Zmluvy možná
aj v inej ako pisomnej forme, a to aj v prípade, ak bola zmluva uzatvorená písomne. Zmluva môže byť zmenená
aj na základe prijatia Dodávateľom ponúkaného produktu/programu zo strany Odberatel'a majúceho za následok
zmenu Zmluvy (d'alej ako „akceptácia"). Dodávateľ môže určiť akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti
akceptácie za predpokladu súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Zákaznícke]
linke, písomne v Zákazníckych centrách, Akceptácia podávaná prostredníctvom internetového portálu na
webovom sídle Dodávatel'a, Akceptácia prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávateľa). Dohoda o
zmene Zmluvy uzatvorená na základe akceptácie Dodávatel'om ponúkaného Dodatku zo strany odberateľa sa
považuje za platne uzavretú v deň doručenia akceptácie Dodávateľovi okrem prípadov, ak k uzavretiu dohody o
zmene Zmluvy došlo inak než písomne. V takom prípade Dodávateľ písomne bez zbytočného odkladu potvrdí
Odberatel'ovi zmenu Zmluvy (d'alej ako „Potvrdenie") a účinnosť dohody o zmene Zmluvy nastáva doručením
Potvrdenia Odberatel'ovi, najneskôr však tretí pracovný deň po odoslaní písomného Potvrdenia na adresu
Odberatel'a naposledy oznámenú odberateľom. Písomná forma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy, ak Potvrdenie
obsahuje skenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že
doručenie Odberatel'om podpísaného Dodatku Dodávatel'ovi alebo jeho iné výslovné akceptovanie Odberatel'om
(spoločne d'alej ako „Akceptácía") je zároveň súhlasom Odberatel'a so zmenami a doplneniami Zmluvy o Združenej
dodávke elektriny uzavretej medzi Dodávatel'om a odberateľom (ďalej ako „Zmluva")
Všeobecné ustanovenia
Odo dňa účinnosti Dodatku do konca doby viazanosti vyfakturuje Dodávateľ odberateľovi za dodávku elektriny
ceny 2 Dodávatel'ovho Cenníka elektriny pre firmy a organizácie platného v čase dodávky zníženého o zľavu podľa
tohto Dodatku

Odberatel'ovi budú po skončení doby viazanosti Dodávatel'om priznané sadzby podl'a aktuálneho produktu
dohodnutého v Zmluve podl'a príslušného cenníka elektriny platného po skončení doby viazanosti, pokiaľ sa
s Dodávateľom nedohodne inak.

Ak Odberateľ nenahlási stav elektromera na OM ku dňu účinnosti Dodatku, tak na účely fakturácie bude použitý
odhad urobený v súlade s platnou legislatívou.
Ak Odberateľ počas trvanie Zmluvy prihlási nové OM, tak na dodávku elektriny do takého OM sa nevzťahujú
podmienky zvoleného produktu, na dodávku elektriny sa bude vzťahovať platný a účinný Cenník elektriny
pre firmy organizácie, ak sa Dodávatel's Odberatel'om nedohodne inak.
Ak Odberateľ počas trvania Zmluvy splní podmienky na pridelenie regulovaných cien, Dodávateľ mu bude
fakturovať ceny v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ak Odberateľ prestane
spĺňať podmienky na pridelenie regulovaných cien počas doby viazanosti, opätovne pre neho platí cena podľa
Cenníka elektriny pre firmy a organizácie znížená o zl'avu. Uplatňovanie regulovaných cien nemá vplyv
na dohodnuté podmienky dĺžky trvania Zmluvy.
Záverečné ustanovenia
Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle & Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám (d'alej aj ako „Zákon"), Odberateľ sa zaväzuje zverejniť Dodatok v súlade so Zákonom, inak
zodpovedá za to, že Dodatok nenadobudne účinnosť.

Odberatel'vyhlasuje, že obsahu Dodatku rozumie a súhlasí s podmienkami.

ZA ODBERATEĽA: ZA DODÁVATEĽA:
v m,:„j/ dňa

V Košiciach0 7 “09" 2022 dňa 27.08.2022

É—
.,

Áaěw,ž/L,
Meno, priezvisko, podpis

ĺ/ĺlv/(q/ 616/60(Ánd/ča 0/62/
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Mgr.Jozef Bujňák
vedúci odboru

Predaj elektriny a plynu - SME

lD predajcu: 510007
Meno predajcu: - -
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EIC kódOM Adresa OM Tarifa OM
24ZVSOOOOO$O7390 Kecerovské Pekľany 9010, 044 47 Kecerovce VLUX_M|D|
24ZV500000507528 Kecerovské Kostoľany 9008, 044 47 Kecerovce VKLAS_M|D|
242V500000507560 Kecerovské Kostoľany 9009, 044 47 Kecerovce KLAS_M|Dl
zazvsoooooso792x Kecerovské Kostoľany 9013, 044 47 Kecerovce VDUO_MIDI
24ZV500000508184 Kecerovské Kostoľany 9007, 044 47 Kecerovce VLUX_M|DI
242V50000050840B Kecerovské Pekľany 159, 044 47 Kecerovce VDUO_MIDI
24ZV$0000056733J Kecerovské Pekľany 9005, 044 47 Kecerovce VDUO_M|DI
24ZV50000056924C Kecerovské Kostoľany 9004, 044 47 Kecerovce VKLAS_MID|
24ZV$0000017849J Kecerovské Pekľany 9017, 044 47 Kecerovce VKLAS_MID|

Š 242V80000028837F Kecerovské Kostoľany 9000, 044 47 Kecerovce KLA$__M|D|

; 24ZVSOOOOO37937A Kecerovské Kostoľany 9000, 044 47 Kecerovce KLA$_MIDI

si 24ZVSOOOOO41184K Kecerovské Pekľany 135, 044 47 Kecerovce DUO_M|D|
Ži 242V50000069188Y Bačkovík 888, 044 45 Bačkovík VDUO_MlDl
Š 242V5000071781GM Kecerovské Kostoľany 0, 044 47 Kecerovce VKLAS__M|D|

lll lll lll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
U0—13480837-Y8L60]

Il
Strana 3 z 3


