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UZATVo REN EJ run árnoe nÁnncovEJ DoHo DY Č.: 2-00046658/20 1 9

(d'alej len,,Dodatok")

Císlo Zmluvy u Dodávate!'a:

Dodávatel' Stredoslovenská energetika, a. s.

Ír|.Io.: Pri Rajčianke 8 591 l4B,010 47 Zilina

Zast peň :

lng. Michal Jaloviar, riaditeí sekcie Predaj B2C zákazníkom, konajtici na základe poverenia č. 93/2019 zo

dňa 28,11,2019

Zápis,,v OR ,SRl Okresn sud Žilina, oddlel: Sa, vložka č.: 10956/L

l,Ěó: 51 865 467 tč op.Hl SK2120814575

Ď'lě:i 2120814575

Bankové spojenie: Všeobecná uverová banka, a.s. $[A1|FT (Ble): sUBASKBX

llBnNl sK91 0200 0000 0000 0070 2432

(d'alej len ,,SSE" alebo ,,Dodávatel"')

odffifátěli Kysucká knižnica v Čadci

Síd|ól 17. novembra 1258,, 022 01 Čadca

Zastu:pen : PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka

lčOl 361 45068 DlČ': 2021435625

Baňkové spojen,ie: Štátna pokladnica SWIFT (BlC)i sPsRsKBA

l,.BAN': S K708 1 800000007000 481 352

(d'alej len,,Odberatel"')
(Odberateí a Dodávatel'spoločne v dalšom texte len ,,Zmluvné strany")

Tento Dodatok sa uzatvára na základe vzájomnej dohody zmluvn ch strán, pričom zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

čl. l Preambula

í , Zmluvné strany uzavreli dňa 19.12.20'19 Čiastkovrj zmluvu o dodávke elektriny (ďalej len "Čiastková zmluva") do odbern ch miest

Odberateía uveden ch v Prílohe č. 1 Čiastkovej zmluvy (d'alej len,,Príloha č. 1"). !
2. Uzavretiu Dodatku predchádzali 2 tíanžové nákupy elektriny na rok 2021 a 2 tranžové nákupy na rok 2022 na energetickej burze PXE.cz

iniciované zodpovednou osobou podl'a ustanovení Rámcovej dohody č. 2-00046658/20,19 uveden ch v článku 7 , bod 2.'l) až2.13),

,a. pre rok 2O21 , v období 01 ,O1 ,2021 až 31 ,12.2021 predstavuje suma vo v ške:

Tranža č. ,t. cena 51,41 g[,twh bez DPH, zo dňa 18.11.2019

Tranža é,2. cena 50,24 /í\,l\íVh bez DPH, zo dňa 14.01,2O2O

b. pre rok2O22, v období 01.01.2022 až31.12.2022, predstavuje suma vo vl ške:

Tranža ě. 1 cena 51,12 9MWh bez DPH, zo dňa ,l8.11.2019

Tranža č. 2 cena 44,52 9MWh bez DPH, zo dňa 20.03.2020

3. Predpokladané ročné mncjžstvo odberu elektrickej energie pre všetky odberné miesta elektriny Verejného obstarávatela v zmysle Rámcovej

dohody bolo ods hlasené formou záváznej objednávky:

a, Na rok 2021: 20 000,- MWh, závázná objednávka zo dňa20,01.2O2O

b. Na rok 2022: 20 000,- MWh, závázná objednávka zo dňa 25.03.2020.
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čl. ll predmet dodatku

Í . Týmto dodatkom sa dohodnutá doba platnosti čiastkovej zmluvy podl'a čl. V bod 8.1 Čiastkovej zmluvy predlžuj e do 31 !l22O22.
2, Zmluvné §trany sa dohodli, že cenu za dodávku elektriny podta čl. lV bod 1.1:

a. pre rok 2021, v období 01.01.2021 až31.12,2021 predstavuje suma vo výške: 70,73 9MWh bez DPH

b. pre rok 2022, v období 01 .01 .2022 až 3'l .12.2022 predstavuje suma vo výške: 66,55 9MWh bez DPH

3. Ostatné ustanovenia Čiastkovej zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe,

čl. lll záverečné ustanovenia

l. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Odberateí obdrží dve vyhotovenia a dodávatet
jedno vyhotovenie.

Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Odberatel'a pŤl'a ustanovení zákona ě.211|2OOO Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektoných zákonov (zákon o slobodě infotmácií) v znení neskoĚích predpisov (ďalej len" lnformačný zákon") a ustanovení § 47a
zákona ě,4011964 Zb., občianskeho zákonníka.

Odberatel sa zavázuje zverejniť tento Dodatok spolu so všetkými jeho prílohami najneskór do 7 dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti
tak, aby nadobudol účinnosť najneskór dňa3'1.12.2020 a doručiť Dodávatetovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o jeho zverejnení ihneď po
zverejnenÍ, najneskÓr vŠak v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. Dodávatel'má právo požadovať preukázanie zverejnenia
predloŽením Vyhlásenia alebo Potvrdenia. Vyhlásením sa na účely tohto bodu rozumie písomné vyhlásenie Odberateta o zverejnení tohto
Dodatku spolu so všetkými jeho prílohami na webovom sídle Odberatela. Potvrdením sa na účely tohto bodu rozumie písomné potvrdenie
Uradu vlády Slovenskej republiky o zverejnení tohto Dodatku spolu so všetkými jeho prílohami v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Uradom vlády Slovenskej republiky, ak Odberatel'zverejňuje zmluvy v tomto registri.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, bol spísaný podl'a ich skutočnej, vážnej a slobodnej vóle, jeho obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s ním oprávnení zástupcovia zmluvných shán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

2.

3.

4.

v Žillne, dňa: 30.1 o.2o2o

Dodávatel':
lng. Michal Jaloviar
riaditel' sekcie Predaj BzC zákazníkom

Podpis:

za odberatela:
PhDr. Janka Bírová, riaditelka
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