
STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za
odchýlku č. 42152526/1/17

DODAVATEĽ ODBERATEĽ
Názov: Názov:
Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Sídlo: Sídlo:
Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina

Rozkvet 2024
017 01 Považská Bystrica

V zastúpení: V zastúpení:
Mgr. Peter Palkech- regionálny manažér pre B2B 
zákazníkov

Marta Žuffová - Riaditeľka MŠ

ICO: 36 403 008 ICO: 42 152 526
DIC: 2020106682 DIC: 2023324688
IC DPH: SK2020106682 IC DPH:
Obchodný register Okresného súdu Žilina 
oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L

Obchodný register Okresného súdu 
Odd.:, vložka číslo:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SWIFT: SUBASKBX

Banka: Primá banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK65 5600 0000 0028 9334 1011 
SWIFT: KOMASK2X

ďalej len „SSE“ alebo „Dodávateľ“ ďalej len „Odberateľ“

V zmysle článku XIV. - „Záverečné ustanovenia“ Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku (dálej len „Zmluva“), ku ktorej sa vzťahuje tento Dodatok, sa zmluvné strany 
dohodli na nasledovnom:

1. Na zmene článku II. Platnosť a účinnosť Zmluvy, doba plnenia Zmluvy, bod 2.1. a to v nasledujúcom
znení:

2.1. Platnosť a účinnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu od 01.01.2019 od 00.00 hod. do 31.12.2019 do
24.00 hod.

2. V súlade s článkom II. Platnosť a účinnosť Zmluvy, doba plnenia Zmluvy, bod 2.3 sa článok III. Cena za
predmet plnenia, bod 3.5., 3.6., 3.8., 3.9. a 3.11. sa dojednávajú nasledovne:
3.5. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od SSE od 01.01.2019 do 3112.2019 (ďalej len
„Zmluvné obdobie“) pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
3.6. Celkovým zmluvne dohodnutým množstvom elektriny, pre všetky odberné miesta podľa tejto 

zmluvy, pre ktoré sú platné ceny uvedené v bode 3.11., je:

30 MWh / 2019

a vychádza zo Záväznej objednávky na dodávku elektriny pre vyššie uvedené Zmluvné obdobie (dálej
len Záväzná objednávka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.8. Odberateľ je povinný skutočne odobrať minimálne 70 % zo záväzne objednaného množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté 
medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
neodohrania minimálneho množstva elektriny, zisteného vyhodnotením dodávky podľa bodu 3.10. 
tejto zmluvy, má SSE právo za neodobratú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom 
elektriny a hore uvedeným minimálnym množstvom) uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorá 
je dohodnutá vo výške 30,- EUR/MWh. Zmluvná pokuta bude fakturovaná samostatnou faktúrou, 
vystavenou po vyhodnotení zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je predmetom DPH a je splatná 
do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.

3.9. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 130 % zo záväzne objednaného množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté 
medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. V prípade prekročenia dohodnutého 
maximálneho množstva, zisteného vyhodnotením dodávky podľa bodu 3.10. tejto zmluvy, má SSE 
právo k elektrine odobratej nad rámec dohodnutého množstva uplatniť cenovú prirážku k elektrine 
odobratej nad rámec záväzne objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým 
množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom). Cenová prirážka je dohodnutá na 
15,- EUR/MWh a je zvýšením ceny elektriny odobratej nad dohodnutý rámec. Na cenovú prirážku

Dodatok k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 1/2



vystaví SSE daňový doklad o oprave základu dane (faktúru-ťarchopis), v ktorom uvedie čísla faktúr, 
ku ktorým sa ťarchopis vzťahuje. Doklad o oprave základu dane bude vystavený v súlade s § 25 
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

3.11. Tarifné ceny

1 T Normál
jednotarifná cena 56,99 EUR/MWh

2 T Normál
vysoký tarif: 58,20 EUR/MWh
nízký tarif: 42,76 EUR/MWh

Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 42152526/1/17 ostávajú nezmenené.

4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Odberateľa. Tento dodatok sa uzatvára na dobu 
určitú odo dňa 1.1.2019 od 00.00 hod. (termín začatia Dodávky elektriny) do 31.12.2019 do 24.00 hod.

5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

*

ZA SSE, a.s. ZA ODBERATEĽA
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:
Mgr. Peter Palkech Marta Zuffová

Funkcia: Regionálny manažér pre B2B zákazníkov Funkcia: Riaditeľka MŠ
Dátum: 26.11.2018 Dátum: 26.11.2018
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