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Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (vyplní iba verejná správa)    áno    nie

Dodávateľ a Odberateľ spoločne (ďalej ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne 
ako „zmluvná strana“) uzatvárajú v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach tento Dodatok (ďalej 
len „Dodatok“) k Zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej dňa (ďalej len  
„Zmluva“): 

I. Predmet Dodatku
1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom IV., bod IX., ods. 9.18. Zmluvy dohodli na 

zmene Zmluvy, prostredníctvom ktorej sa cena za každú Odberateľom na základe 
Zmluvy odobratú kWh elektriny určená podľa čl. II, bod II Zmluvy počas doby  
od  do  znižuje o  €.  

 Zníženie ceny za dodávku elektriny podľa predchádzajúcej vety bude Dodávateľom 
Odberateľovi priznané vo vyúčtovacej faktúre, ako zľava z ceny za dodávku elektriny.

1.2  Ustanovenie ods. 1.1 tohto článku Dodatku sa neuplatňuje v prípade a v čase, kedy 
dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi bude v priebehu obdobia, na ktoré je 
Zmluva uzatvorená, podliehať cenovej regulácii v zmysle príslušných právnych predpisov. 

V tom prípade bude v období cenovej regulácie Dodávateľ Odberateľovi účtovať cenu za 
dodávku elektriny v súlade so štandardným cenníkom Dodávateľa vydaným v zmysle 
príslušného platného cenového rozhodnutia príslušného orgánu cenovej regulácie 
(Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) platného v čase dodávky elektriny bez zľavy.

II. Záverečné ustanovenia
2.1  Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom 

zostávajú v platnosti v nezmenenom znení a platia v plnom rozsahu.
2.2  Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2.3  Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení 

Dodatku Dodávateľ obdrží 1 (slovom: jeden) rovnopis Dodatku a Odberateľ obdrží 1 
(slovom: jeden) rovnopis Dodatku.

2.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, 
na dôkaz čoho ho oprávnené osoby oboch zmluvných strán svojim vlastnoručným 
podpisom potvrdzujú.

Kód predajcu
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Dodávateľ (ďalej len „Dodávateľ“): 
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaný v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚRSO č.: 2007E0254

Doručovacia adresa: P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1
Kontakt: 0850 111 555, www.zse.sk, kontakt@zse.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 2649000047/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO DIČ IČ DPH

Obchodné meno, právna forma odberateľa

Sídlo

Odberateľ (ďalej len „Odberateľ“): Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

IBAN BIC (SWIFT)

Bankové spojenie

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

E-mailTelefón

Číslo obchodného partnera: 

Za Dodávateľa: Za Odberateľa:

Miesto MiestoDňa Dňa

Meno, priezvisko a funkcia Meno, priezvisko a funkciaPodpis Podpis

Meno, priezvisko a funkcia Meno, priezvisko a funkciaPodpis Podpis
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