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DoDATo!( č.
l< Zmluve o združenej dodávl<e elektriny č. 5100308071C
(d'alej v texte iba "Zmluva")

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zál<ona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka v znenínesl<orších
predpisov

Čísto Zmluvy u Dodávate!'a: 51003O8O71C

Číslo Zmtuvy u Odberatet'a:

l. Zmluvné stíany

DodávateI

Obchodné íneno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31,042 91Košice
V zastúpení: lng. Martin Petrašovič, vedúci odbou Riadenie zákaznícl<ych segmentov

lng. Mária Fedorová, vedúca odboru Bacl< office

Zástupca na rokovanie: lng. Mária Fedorová, vedúca odboru Back office

tČo:qq 483767 DlČ:2o2273O457 tČ opx: sK2o2273o457
Bankové spojenie lNG Banl< N.V, pob. zahra. banl<y, Bratis|ava
IBAN l Blc Sl<30 7300 0000 0090 0004 o4o9 / |NCB Sl< BX
Zápis v registri: Obchodný register Ol<resného súdu Košice l oddiel Sa, vložka 1628/V

(d'alej len "Dodávatel"')

odberateť

obchodné meno: stredná odborná škola
Sídlo: Horný Smol<ovec 26,062 01 Vysoké Tatry
V zastúpení:

!Čo: 00893552 DlČ:2O2135799 Ě op*,-
Bankové spojenie: uvedené v Prílohe č. 3
Zápis v registri:
Zákaznícke číslo: 5100308071
(používajte pri komunikácii s Dodávatel'om)

(d'alej len "Odberatel"')

(d'alej spolu aj ako "Zmluvné strany" )
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ll. Predmet Dodatku

Zmluvné strany uvedené v článl<u l. tohto Dodatl<u sa týmto Dodatl<om dohodli na zmenách a

doplneniach Zmluvy ozdruženej dodávl<e elel<triny č,5100308071C l<torú medzr sebou uzavreli a

l<torej predmetom je združená dodávl<a elel<triny do odberných miest
Zmluvné strany sa dohodli, že pre OM s mesačným fal<turačným obdobím nie je Odberatel'povinný
platiť preddavl<ové platby, ol<rem al< Zmluva neustanovuje inal<.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa dopÍňa o ustanovenia (Osobitné ustanovenia)
nasledovného znenia:
''Al< nastala sl<utočnosť, l<toré oprávňule Dodávatel'a l< názoru, že došlo l< zhorŠeniu schoPnosti
Odberatel'a riadne a včas plnit svoje súčasné a budúce peňažné závázl<y voči Dodávatel'ovi, a to:

a) Odberatel' je v omešl<aní s úhradou preddavl<ovej pIatby alebo vyúčtovacej fal<túry a l< Úhrade
nedošlo ani v lehote dodatočne určenej Dodávatel'om, alebo

b) Odberatel' je v omešl<anís úhradou aI<ejl<ol'vel<j platby voči spoločnosti innogy Slovensl<o s.r.o.

a l< úhrade nedošlo ani v Iehote dodatočne určenejtouto spoločnostou, aIebo

c) bol na majetol< Odberatel'a podaný návrh na l<onl<urz alebo reštrul<turalizáciu alebo sa zaČala

lil<vidácia Odberatel'a alebo sa začálo proti Odberatel'ovr exel<učné l<onanie alebo je v predÍŽení
(vyl<azuje zápor né vlastné imanie),

d) došlo l< zhoršeniu ratingu Odberatel'a, priradeného renomovanou spoločnostou zaoberajÚcou
sa hodnotenim bonity účastníl<ov trhu (index bonity spoločnosti Creditreform horší al<o 300,
rating Standard & Poor's horši al<o BBB- alebo rating spoločnosti Moody's horŠi ako Baa3),

e) je evidovaný dlh Odberatel'a voči Sociálnej poistovni alebo voči iným prednostným veritel'om,
pričom výšl<a tohto dlhu presiahla 1OO0,- EUR alebo dlh trvá dlhšie ako 3 (slovom. tri) po sebe
idúce mesiace,

je Dodávatel' oprávnený jednostranne zmenit platobné podmienl<y. Týmto sa pre OM s mesaČným
fal<turačným obdobím rozumie pIatenie preddavl<ove1 platby, l<torej termíny splatnosti je 15. dňa
príslušného l<alendárneho mesiaca a jej výška zodpovedá 100 7o predpol<ladaného cell<ového

mesačného plnenia podl'a Zmluvy. Odberatel' je povinný uhradit prvú zálohu do 14 dní od dátumu
doručenia výzvy Dodávatel'a v termíne splatnosti záloáy. Splatnosť faI<túr sa zároveň zmení na14
dníod dátumu ich vystavenia,"

lll. záverečné ustanovenia

1, Zmluvné strany sa dohodli, že všetl<y ustanovenia Zmluvy,l<toré nie sú týmto Dodatl<om dotl<nuté,

zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatol< je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy.
3. Dodatol< je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z l<torých l<aždáZmluvná strana obdrŽÍ

po jednom vyhotovení.
4. Na právne vztahy a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, l<toré sa týl<alú Dodatl<u a l<toré vznrl<li

pred jeho účinnosťou, avšal< najsl<ór od 03.04.2017 sa budú vztahovať ustanovenia tohto
Dodatl<u.

5. Dodatol< nadobúda platnost a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán

6. Ak je Dodatol< povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zál<ona č. 211/2OO0 Z. z. o
slobodnom prístupe l< informáciám (d'alej aj al<o "Zál<on"), tento Dodatol< nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. OdberateI' sa zavázuje zverejniť Dodatol< spÓsobom
predpol<ladaným Zákonom a oznámiť to preul<ázatel'ným spósobom Dodávatel'ovi, inal< zodpovedá
zato,že tento Dodatol< nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto odsel<u sa nepouŽ|je,al<

Dodatol< nespÍňa podmienl<y na uverejnenie podl'a Zál<ona.
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodato|,, ,:- _:=-..-,= -], s obodne a vážne, jeho obsah je určitý a
zrozumitel'ný, zmluvné stíany s cbs=-:- :_- ;: . : ,= dól<az toho Dodatol< potvrdzujú svojimi
podpismi.

Za Dodávateťa:

V Košiciach dňa : 03.0420ť

Meno a prieanisko. k€ traftinPetrašotř

za odberatel;

Meno a priezvil

Funkcia: tric

l ťL:_a=

' 
=, _ = :- =:, s<o. |ng. Mária Fedorová

: _,. _ = .:]_:: cdboru Bacl< office

l.
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