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                   DODATOK  č.2  k  Zmluve 
                                                    

                            číslo : 091200P7009/13 
o združenej dodávke elektriny, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov  

 

D O D Á V A T E Ľ :                                                O D B E R A T E Ľ : 

Železnice Slovenskej republiky  

Právna forma: Iná právnická osoba   

Klemensova 8   

813 61 B R A T I S L A V A  

Zapísaný  v Obchodnom registri                             

Okresného súdu  Bratislava I                                    

Oddiel: Po     Vložka číslo: 312/B                            

Štatutárny orgán:   

Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ ŽSR                                                          

Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:  

Ing. Ivan Mažári, vedúci RSŽE Žilina          

Kontaktná osoba:   
 
E-mail:  

Adresa pre poštový styk:       

ŽSR  RSŽE Žilina  Švermova 4  038 61 Vrútky  

Povolenie č. 2005E 0116 zo dňa 01.11.2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ďalej len „Dodávateľ“)  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Právna forma: Akciová spoločnosť    

so sídlom: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava                       

Zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa     Vložka číslo: 3497/B  

Štatutárny orgán: Predstavenstvo spoločnosti v zastúpení: 

Mgr. Filip Hlubocký, predseda  predstavenstva a generálny 

riaditeľ 

Ing. Karol Martinček, podpredseda predstavenstva                                                

Oprávnení konať vo veci zmluvy:    

Ing. Radoslav Štefánek, člen predstavenstva a riaditeľ  

Úseku služieb 

JUDr. Michal Adamík, riaditeľ Sekcie obstarávania a logistiky  

Kontaktná osoba vo veciach  

- zmluvy: JUDr. Michal Adamík, riaditeľ Sekcie obstarávania a 

logistiky 

- technických podmienok:  

                                           E-mail:  

Adresa pre fakturáciu: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia účtovníctva a daní, Oddelenie účtovné 

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Adresa pre poštový styk: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Úsek služieb, Sekcia obstarávania a logistiky, Oddelenie 

energetické centrum 

Hviezdoslavova 31, 010 01 Žilina 

(ďalej len „Odberateľ“) 

IČO :  31364501                                                       

IČ DPH:   SK2020480121                 

DIČ :  2020480121                                           

IČO :  35 914 939  

IČ DPH:   SK2021920076  

DIČ :  2021920076 

Odberateľ je platcom DPH 

Bankové spojenie:  

1. 2647000078/1100  Tatra banka, a.s. 

IBAN : SK14 1100 0000 0026 4700 0078 

SWIFT/BIC : TATRSKBX 

2. 35-4700012/0200  VÚB, a.s. 

IBAN : SK11 0200  0000 3500 0470 0012 

SWIFT/BIC : SUBASKBX 

3. 0011446542/0900  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN : SK94 0900  0000 0000 1144 6542 

SWIFT/BIC : GIBASKBX 

Bankové spojenie : 2235304454/0200  VÚB, a.s. 

IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

SWIFT (BIC): SUBASKBX 

MIESTO   ODBERU A PRIPOJENIA : 

Miesto odberu ŽSR (názov):  Stankovany  zast. 

Prípojka: CYKY 4x10                                                                        z rozvádzača: RE 01 

Názov odberného miesta: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.            

Špecifikácia odberného miesta:  osobná pokladňa, WC                   EIC: 24ZZESSTANY-014B 

Obmedzujúce istenie pred meraním v A: 3 x 20    

Prípojka je vo vlastníctve:  Dodávateľa 

Faktúry za opakované dodávky elektriny (preddavkové platby) budú vystavované: mesačne 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 091200P7009/13 zo dňa 

4.7.2013 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 23.11.2018 (ďalej len „Zmluva“) je úprava týchto 

ustanovení predmetnej Zmluvy:  

 

a) V časti  MIESTO ODBERU A PRIPOJENIA pôvodné znenie:  

• „Maximálne povolený príkon v kW: 10,790“ sa vypúšťa. 

• „Obmedzujúce istenie pred meraním v A: 1x49,4“ sa vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim 

znením: „Obmedzujúce istenie pred meraním v A: 3 x 20“. 

 

b) Znenie časti III: ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA  sa celé vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

„1. Dodávka elektriny je od 11.3.2021 meraná elektromerom.“ 

 

c) V časti IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA v bode 4. sa vypúšťa posledná veta „Príloha č.2 

– Protokol o určení spotreby kvalifikovaným výpočtom“. 

 

d) „Príloha č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny: 091200P7009/13“ sa ruší bez náhrady. 

 

II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č.2 je platný dňom jeho podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami.  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č.2 bude zverejnený podľa zákona č.211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, pričom Dodatok č.2 nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne 

informovať o nadobudnutí účinnosti Dodatku č.2. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené v platnosti 

a účinnosti. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v období od 

11.3.2021 do dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č.2, sa budú riadiť Zmluvou upravenou 

ustanoveniami tohto Dodatku č.2. 

5. Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 4 (štyroch) origináloch, pričom 

Odberateľ obdrží 2 (dva) originály a 2 (dva) originály obdrží Dodávateľ.    

6. Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 

znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc 

Slovenskej republiky. 

7. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v 

súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-

program.html. Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať 

v súlade s ním.   

8. Zmluvné strany podpisom oprávnených zástupcov potvrdzujú, že tento Dodatok č.2 vyjadruje ich 

slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, že celý obsah tohto Dodatku č.2 im je jasný 

a zrozumiteľný a preto Dodatok č.2 vlastnoručne podpisujú na znak súhlasu s ním. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali 

primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na 

konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a 

rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 

http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html
http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html
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10. Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená 

zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: 

http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-gdpr.html, o čom zmluvný 

partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby. 

  

 

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa:                            V Bratislave, dňa:  

 

 Za Dodávateľa:                                                                    Za Odberateľa: 

       
 

 

 

 

 

 

   

....................................................   ......................................................... 

            Ing. Ivan Mažári               Ing. Radoslav Štefánek                                                                                                                                                                                      

          vedúci RSŽE Žilina    člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb 

            (pečiatka, podpis)  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

                                                                   (pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

    .......................................................... 

              JUDr. Michal Adamík  

   riaditeľ Sekcie obstarávania a logistiky 

   Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  

                            (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


