
Dodatok č. 2

k Rámcovej dohode o dodávke elektriny

medzi:

Osoba oprávnená konať:

Sídlo:

IČO

IČDPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kód banky:

Údaj o zápise:

10626/T

(dalej len „dodávateľ)

MAGNA ENERGIA a.s.

Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

35743565

SK2020230135

2622738682/1100

SK2211000000002622738 682

TATRSKBX

obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

Osoba oprávnená konať: 

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IBAN:

Mesto Pezinok

ing. arch. Igor Hianik, primátor 

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

00305022 

2020662226

SK02 5600 0000 0066 0200 6001

(ďalej len “odberateľ")

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.12.2020 Rámcovú dohodu o dodávke elektriny (ďalej len "dohoda"). K 

dohode bol dňa 30.12.2020 uzatvorený Dodatok č.1, ktorým sa doplnili odberné miesta .

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 16. bod 16.2 dohody a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v 

spojení s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zemne a doplnení neiktorých 

zákono v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení dohody

Článok II.

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 k dohode je doplnenie Článku 4 . Určenie ceny a platobných podmienok 

tak, že sa vkladá nový bod 4,3., ktorý znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01.04.2022 bude dodávateľ v cenách dohodnutých v tejto
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zmluve fakturovať 90% mesačnej spotreby odberatelia a zvyšných 10% mesačnej spotreby odberatelia 

bude dodávatel fakturovať v spotových cenách krátkodobého trhu SK I50T, tak že zvýšenie ceny 

nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy."

2. Doterajšie body 4.3. až 4.20. Článku 4 sa označujú ako body 4.4. až 4.21.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bezo zmien.

Článok III.

1. Dodatok č. 2 k dohode nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ustanovení zákona č-. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informácia a o zmene a doplnenní niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.

3. Dodatok č .2 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých odběratel obdrží dve vyhotovenia a 

dodávatel tiež jedno vyhotovenie.

4. T ento dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou uvedenej dohody.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto dodatku č. 2 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

V Piešťanoch, 31.03.2022

Za dodávateľa:

MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/1 

9 2 10 1 P i e š ,, ť 
IČO: 35 743.5i 

. _ LČ DPH ,SK2p2B230135

Martin Ondko 

predseda predstavenstva

Za odberateľa:

lne. arci Hianik, primátor
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