
Dodatok č. 3 k zmluve č.: 9500000216 o združených službách dodávky zemného plynu.

Dodatok č. 3 k zmluve Č. 9500000216 o združených službách dodávky zemného plynu

Zmluvné strany:

Obchodné meno: V- Elektra Slovakia, a.s.
Sídlo: Moyzesova 17, 036 01 Martin
Webové sídlo: www.v-elektra.sk

Zastúpená:
Ing Igor Zumrik, predseda predstavenstva
Ing Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva

IČO: 36421693
DIČ: 2021864900 platca DPH
IČ DPH: SK2021864900
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vo vložka Sa č. 10862/L
Licencia: Povolenie č. 2006E 0208
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tatra banka, a. s.
2928876746 / 1100 (IBAN: SK7011000000002926876953, SWIFT: SUBASKBX)

Identifikačné údaje pracovníka dojednávajúceho túto zmluvu:

ČOP:

Meno a priezvisko: Ottó Szarvas

na jednej strane, ďalej len ako „dodávateľ“ 

a

IČ DPH:

Obchodné meno: Obec Nitra nad/lpľom
Sídlo: Nitra nad/lpľom 96 985 57 Nitra nad/lpľom
Zastúpená: Bc. Tivadar Berky, starosta
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232

na strane druhej, ďalej len ako „odberateľ“

Registrácia: Obec je registrovaná na Štatistickom úrade SR - Krajská správa v Banskej Bystrici
Bankové spojenie: PRIMÁ banka
Číslo účtu: IBAN: SK 35 5600 0000 0060 5019 2001, SK26 5600 0000 0060 5019 7013

Uzatvárajú nasledovný dodatok o dodávke plynu

podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"), §26 odst.(9) 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o energetike“)

Článok 1 dodatku 
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je predĺženie platnosti zmluvy č. 20_10518/2012 o združených službách dodávky plynu na obdobie od 
01.04.2022 00:00 hod. do 31.12.2022 24:00 hod. a zmena zmluvnej ceny komodity EUR/MWh, ktorá týmto znie:

Cena zemného plynu a predpokladaná ročná spotreba

2. Cena zemného plynu

Produkt (M2)
Predpokladaná ročná spotreba kWh 7 360 kWh
Konečná cena 90,00- Eur/MWh
Fixná platba za OM 1,50 Eur/mes

Produkt (M5)
Predpokladaná ročná spotreba kWh 76 860 kWh
Konečná cena 90,00,- Eur/MWh
Fixná platba za OM 1,50 Eur/mes

Uvedené ceny sú bez DPH a spotrebnej dane.
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Článok 2 dodatku
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť dodatku nastáva od 01 04.2022 od 
00:00 hod.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 
vyhotovení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a všetky v ňom uvedené údaje sú správne a pravdivé.
4. Ďalšie podrobnosti o združených službách dodávky zemného plynu, jeho plánovaní, meraní dodávok a distribúcii upravujú 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti V-Elektra Slovakia a.s. pre združenú dodávku zemného plynu (ďalej len VOP) 
vydané dodávateľom a zverejnené na jeho webovej adrese.

V Martine, dňa V Nitre nad/lpľom , dňa: 30 03.2022

Obec Nitra nad/lpľomV-Elektra Slovakia, a.s.

Ing. Igor Zurrirík, predseda predstavenstva Bc. Tivadar Berky, starosta

Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva
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