
Dodatok č. 1 
k Zmluve o refundácii – úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie 

odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore 
Číslo : PO-2022010 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Čl. I – Zmluvné strany 

 
Mesto Prešov 
Sídlo:  Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Zastúpené: Ing. František Oľha – primátor mesta 
IČO:  327 656 
DIČ:  2021225679 
Banka: UniCredit Bank Csech Republic and Slovakia, pobočka Prešov 
IBAN:  SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
Vybavuje: Ing. Ján Margitán 
e-mail: jan.margitan@presov.sk 
V ďalšom texte ako : („odberateľ elektriny z verejnej distribučnej siete – vlastník 
verejného osvetlenia“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
ISPA, spol. s r.o. 
zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Bratislava I.,  odd.: Sro,  vložka č.: 3171/B     
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 
Pobočka :  Jantárová 30, 040 01 Košice 
Zastúpená: Ing. Miloš Karpáti – konateľ spoločnosti 
IČO:  31 328 717 
DIČ:  2020300777 
IČ DPH: SK2020300777 
Banka: TATRA BANKA,a.s. , Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava                
IBAN:  SK61 1100 0000 0026 2404 2048 
Tel.:  055/6784616 
Vybavuje: p. Horák 
e-mail: horak@ispake.sk 
V ďalšom texte ako : („ podružný odberateľ “ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
IL Prešov, spol. s  r.o. 
zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov, odd.: Sro, vložka: 12429/P 

Sídlo:  Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
Zastúpená : Bindasová Alžbeta, M.Sc – konateľ spoločnosti 

Ing. Bindas Peter – konateľ spoločnosti 
IČO :   36 469 149 
DIČ :   2020013105 
IČ DPH :  SK2020013105 
Banka :  TATRABANKA, a.s. pobočka Prešov 
IBAN :  SK11 1100 0000 0029 2582 8669 
Tel :   051 / 7485 101 
Vybavuje :  Ing. Peter Bindas 
e-mail :   
V ďalšom texte ako : („ prevádzkovateľ verejného osvetlenia“ v príslušnom 
gramatickom tvare) 

mailto:jan.margitan@presov.sk


Čl. II – Predmet dodatku 
 
Z dôvodu  aktualizácie zoznamu odberných miest a stanovenia ceny za dodávku 
elektrickej energie vlastníkom verejného osvetlenia podružnému odberateľovi, sa 
zmluvné strany v súlade s čl. VIII bod 8.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku        č. 1 (ďalej len „dodatok“) k zmluve, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa 
nasledovne: 

 
1. V čl. II – Predmet zmluvy bod č. 2.2. zmluvy znie: 

 
„ 2.2. Umiestnenie odberného miesta, aktuálny zoznam: 
 1.  ul. Levočská 6ks 0,60 kW – elektromer PRO 1250D č. 002512030148 
  stav elektromera k 1.1.2023 : 21 909  kWh  
      2.  ul. Košická 6ks 0,60 kW – elektromer PRO 1250D č. 002512030146 
  stav elektromera k 1.1.2023 :  25 727 kWh  
  
 Predpokladaná spotreba 1.1.2023 - 31.12.2023 : 2 700 kWh“ 

 

2. V. čl. VII – Cena a platobné podmienky zmluvy bod 7.1 znie:  
 

 
„7.1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade parciálnej časti nákladov, ktoré 

vlastníkovi verejného osvetlenia vyúčtuje dodávateľ elektrickej energie na základe 
zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie k danému odbernému miestu s tým, 
že podružný odberateľ sa zaväzuje uhradiť vlastníkovi verejného osvetlenia pomernú 
časť za spotrebovanú silovú elektrinu, pomernú časť distribučných nákladov 
vyúčtovaných v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0005/2023/E-PR zo dňa 30.12.2022, 
a nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť 
regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových užívateľov a výšky 
taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny, pomernú časť tarify za hlavný 
istič, poplatok                 za správu podružného odberného miesta. Toto tvorí dohodnutú 
zmluvnú cenu refundácie nákladov za odber elektrickej energie z odberného miesta 
evidovaného na vlastníka verejného osvetlenia. 
 

Cena el. energie: 0,7169 € s DPH/kWh 

Predpokladaná spotreba od 1.1.2023 - 31.12.2023: 2 700 kWh 

2 700 kWh x 0,7169 €/kWh      ............. 1 935,60 € s DPH 

Cena celkom     ...................      1 935,60 € s DPH  

 
Čl. III – Ostatné dojednania 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po (1) jednom vyhotovení. 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastník verejného osvetlenia je v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších 



predpisov povinnou osobou, a preto je tento dodatok v zmysle ustanovenia § 5a 
zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením  § 47a Občianskeho 
zákonníka   č. 40/1964 Zb.             v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmenou zmluvy.  

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv.  

5. V prípade nejasností ohľadom výkladu tejto zmluvy sa jej výklad riadi 

výkladom vlastníka verejného osvetlenia 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani                      
za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne 
prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu 
a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento dodatok  podpisujú.  

 
 
 
Vlastník verejného osvetlenia: 

V Prešove dňa:………………… 

 
 
 
____________________  
    Ing. František Oľha   
 primátor mesta Prešov 
 
 
 
Prevádzkovateľ verejného osvetlenia: 

V …………... dňa:…......… 

 
 
____________________      _________________________ 
Bindasová Alžbeta M.Sc.     Ing. Bindas Peter 
konateľ spoločnosti      konateľ spoločnosti 
 
 

Podružný odberateľ: 

V …………... dňa:…......… 

 

 

____________________ 

Ing. Miloš Karpáti  
konateľ spoločnosti 


