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energie2· 
DODATOK č.1 

(ďalej len "Dodatok") 

k Zmluve o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so 
zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich sieťových služieb 

č.1130161 

(ďalej len "Zmluva") 

uzatvorený 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z. 
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava, odd. Sa, vl. č. 5389/B 
46 113 177 
2023235225 

IČDPH: SK2023235225 

Zástupca: Mgr. Peter Poláček, vedúci organizačnej zložky alebo 
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 
"dodávka elektriny": č. 2011 E0444 
(ďalej len "Dodávate!"') 

a 

Názov: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
Sídlo: M. R. štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topl'ou 
Zastúpená: Mgr. Peter Novák- poverený riadením Mestského domu kultúry 
IČO: 35519088 
DIČ: 2020630898 
IČ DPH: nie je platca DPH 
IBAN: SK3409000000000560749407 
Kontakt: 0908 381 562 
E-mail: martinkrizan@kulturavranov.sk 
(ďalej len "Odberatel"') 

(ďalej spolu len "Zmluvné strany") 

Článok l. 
úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku, ktorým sa Zmluva v znení jej doterajších príloh a dodatkov mení a dopÍňa 
v rozsahu uvedenom v čl. ll tohto Dodatku. 

Článok ll. 
Predmet Dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dodávke elektrickej energie sa v časti dátum 
a obchodná hodina ukončenia dodávky a v časti doby trvania Zmluvy mení tak, že sa doba 
trvania Zmluvy a tým aj doba dodávky predlžuje do 31.12.2020. Zmluva po uplynutí tejto doby 
zaniká. 

Článok 111. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 
oboma zmluvnými stranami. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Zmluvy o združenej dodávke vrátane jej 
doterajších príloh a dodatkov a vrátane ustanovení Všeobecných obchodných podmienok 
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Dodávatel'a, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej nezmenené v platnosti 
a účinnosti v znení, v akom boli zmluvnými stranami pôvodne 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 ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným, 
zmluvné strany sa dohodli, že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných 
ustanovení tohto Dodatku. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vôle je 
dostatočne určitý a zrozumitel'ný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli, 
obsahuje skutočný prejav ich vôle a preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú. 

Za Odberatel'a: 

V V d T l, dv ,{.lf. q. ,io ,to o ranove na op ou, na ................... . 

Mgr. Peter Novák 
poverený riadením Mestského domu kultúry 

Za Dodávatel'a: 

V B t. 1 dv C lto ~ ra 1s ave, na ..... · ....... : ...... . 

Energie2. a s. 
Lazaret" 1·'? Ja 

1 ~ - ~ 

2J5225 

...... ~· ............................ · ........... . 
// Mg'ŕ. Dušan Vlnka 

Na základe udelenej plnej moci 




