Dodatok č.6 k
Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo: 910 000 T 030 04/13
pre fyzické a právnické osoby uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene niektorých zákonov

(ďalej len ”zmluva”)
Zmluvné strany

Obchodné meno

:

Právna forma
So sídlom
Zapísaný

:
:
:

Štatutárny orgán
Oprávnený konať vo veci
zmluvy
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie

:
:

Kontaktná osoba pre poštový
styk:

:

Ing. Ivan Mažári vedúci Regionálneho strediska
Železničnej energetiky Žilina, tel. 0903265513

Obchodné meno
Právna forma
So sídlom
Zapísaný

:
:
:
:

Štatutárny orgán

:

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT
Adresa pre fakturáciu

:
:
:
:
:
:
:

ŽOS Vrútky a. s.
akciová spoločnosť
Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa,
vložka č. 225/L
JUDr. Jana Buriková, podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Petr Vavroš, člen predstavenstva
31 615 619
SK2020433877
2020433877
VÚB a. s. pobočka Vrútky
SK 16 0200 0000 0000 0100 8362
SUBASKBX
Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

:
:
:
:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Iná právnická osoba
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Po, Vložka č. 312/B
Ing. Juraj Tkáč,generálny riaditeľ ŽSR
Ing. Boris Bóna, riaditeľ Železníc Slovenskej
republiky, Železničnej energetiky
31 36 45 01
SK2020480121
2020480121
1. IBAN : SK14 1100 0000 0026 4700 0078
SWIFT/BIC : TATRSKBX
2. IBAN : SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT/BIC : SUBASKBX
3. IBAN : SK94 0900 0000 0000 1144 6542
SWIFT/BIC : GIBASKBX

(ďalej len ”dodávateľ”)

(ďalej len ”odberateľ”)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910 000 T 030
04/13 (ďalej len „zmluva“), ktorú zmluvné strany uzavreli dňa 04.09.2013 v znení
Dodatku č.1 zo dňa 19.12.2013, Dodatku č.2 zo dňa 16.12.2014, Dodatku č.3 zo dňa
22.12.2015, Dodatku č.4 zo dňa 28.12.2016 Dodatku č.5 zo dňa 22.12.2017 sa sa mení
a dopĺňa nasledovne:
Čl.I.
1. V článku III. bod č.1. zmluvy sa doterajšie znenie bodu 1. vypúšťa v plnom rozsahu
a nahrádza novým znením:
„Cena dodávky silovej elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dodanú
silovú elektrinu pre obdobie od 01.01.2019 je stanovená v jednotlivých štyroch
tarifných pásmach vo výške :
Tarifné pásmo č. 1:
Tarifné pásmo č. 2:
Tarifné pásmo č. 3:
Tarifné pásmo č. 4:

55,25
78,37
77,79
70,10

EUR za 1 MWh bez spotrebnej dane a bez DPH;
EUR za 1 MWh bez spotrebnej dane a bez DPH;
EUR za 1 MWh bez spotrebnej dane a bez DPH;
EUR za 1 MWh bez spotrebnej dane a bez DPH;

2. V článku V. sa doterajšie znenie bodu vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa novým
znením :
„Dodávka elektriny sa od 01.01.2019 vyhodnocuje na základe kvalifikovaného
výpočtu paušálnej spotreby elektriny rozdelenej do 4 (štyroch) tarifných pásiem :
Tarifné pásmo č. 1: pondelok – nedeľa od 00:00:00 hod. SEČ. do 05:59:59 hod. SEČ.
Tarifné pásmo č. 2: pondelok – nedeľa od 06:00:00 hod. SEČ. do 11:59:59 hod. SEČ.
Tarifné pásmo č. 3: pondelok – nedeľa od 12:00:00 hod. SEČ. do 17:59:59 hod. SEČ.
Tarifné pásmo č. 4: pondelok – nedeľa od 18:00:00 hod. SEČ. do 23:59:59 hod. SEČ.
Kvalifikovaný výpočet je uvedený v článku X. tejto zmluvy.“
3. V článku XI. bod č.2. zmluvy sa doterajšie znenie bodu 2. vypúšťa v plnom rozsahu a
nahrádza sa novým znením:
„Zmluvné obdobie je na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2019 vrátane. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Čl. II.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, ostávajú
nezmenené.
2. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Dodatok č.6 je vyhotovený v piatich origináloch, z ktorých dodávateľ dostane tri
vyhotovenia a odberateľ dostane dve vyhotovenia.
Vo Vrútkach, dňa: 18.12.2018
za odberateľa:
ŽOS Vrútky a. s.

Ing. Jana Buriková
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Petr Vavroš
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa: 28.12.2018
za dodávateľa:
Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava

Ing. Boris Bóna
riaditeľ Železničnej energetiky

