
Dodatok č. 9

k zmluve o odbere elektrickej energie uzatvorenej v zmysle § 269 Obchodného zákonníka zo i

dňa 17.2.2006

medzi

Dodávateľ: 
sídlo :
IČO
DIČ

TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
31 603 467
SK7020460849

Bankové spoienie: __
IBAN:
v mene ktorej koná: Ing. Libor Kevický - konateľ, oprávnený konať samostatne v mene 

obchodnej spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1821/S

(ďalej „dodávateľ“)

a

Odberateľ:
Sídlo:
Zastúpený: 
Bankové spojenie : 
BIC:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
CEKOSKBX
SK73 7500 0000 0040 1714 6450
00313271
2020451587
SK2020451587

(ďalej „odberáte]’“)

(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o odbere elektrickej energie zo dňa 17. 2. 2006 (ďalej len 
„Zmluva“) v znení dodatkov č. 1 až 8 sa mení znenie Článku II. Cena za predmet plnenia a dopĺňajú 
sa v ňom nové body 1. a 2. nasledovne:

Článok 11. v
Cena ža predmet plnenia

Cena za dodávku elektrickej energie je stanovená podľa aktuálne platného cenníka dodávateľa 
elektrickej energie a podľa príslúšného zariadenia zapojeného do distribučnej siete.
Konečná cena za dodávku elektrickej energie v období od 03.10.2022 sa skladá z položiek:

1. Za dodávku silovej elektriky:
VT-211,61 C/MWh 
NT-211,61 €/MWh

2. Ostatné distribučné poplatky sú súčtom poplatkov za:
odberné miesto, rezervovanú kapacitu, prevádzku, systémové služby, odvod do jadrového 
fondu.



Všetky ceny sú bez DPH, a bude k nim pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené, v pôvodnom znení. V prípade vzniku 
ďalších rozhodujúcich skutočností, ktoré by mali vplyv na obsahové znenie Zmluvy, pod 
podmienkou dosiahnutia dohody zmluvných strán v celom rozsahu, je potom možné fonnou 
písomných a očíslovaných dodatkov vykonať aj ďalšie zmeny Zmluvy.

2. Dodatok č. 9 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpísania 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ak oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán nepodpíšu Dodatok č. 9 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho 
podpisu

3. Dodatok č. 9 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží dva 
a odberateľ tri vyhotovenia.

4. Dodatok č. 9 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods. 1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 9 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom 
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu 
s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa V Banskej Bystrici, dňa

í

............ -----------
Ján Nosko 

primátor mesta 
(odberateľ)


