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ZSE Energia, a. s . • Culenova b' 816 47 Bratislava 1 

Zmluva o združenej dodávke elektriny 

Číslo Zmluvy: 
Cislo obchodného partnera: 
Cislo miesta spotreby: 

Dodávateľ: 
ZSE Energia, a. s. 
Čulenava 6, 816 47 Bratislava 

140293024 
5100025771 
3105012901 

Zapísaný v OR, OS RA l, oddiel Sa vložka Č. 3978/B 
Držitel' povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚRSO 
č.: 2007E0254 

IČO: 36677281 
DIČ: 2022249295 
IČ DPH: SK 2022249295 
Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou 

Západoslovenská energetika a. s. 
Čulenava 6, 816 47 Bratislava 
IČO: 35 823 551 
Zapísaná v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka Č . 2852/B 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Martin Mislovič 

Supervizor 

Mária Lobotková 
Customer Service Representative III 

Bankové spojenie: Č. účtulkód banky: 
Tatra banka, a. s. 2649000047/11 00 
VÚB banka, a. s. 27-2107012/0200 
Slovenská sporiteľňa, a. s. O II 0800463/0900 
Citibank (Slovakia), a. s . 2000260100/8 130 
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/1111 

Ďalej len "Dodávate)'" 

Odberateľ: 

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD 
KAMMERHOFSKÁ 25, 969 O I BANSKÁ 
ŠTIAVNICA 

IČO : 31780270 
DIČ : 2021001444 
IČ DPH: SK2021 OO 1444 

V zastúpení: 

Ing. Miroslav Vilček 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Miroslav Vilček 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č . účtu/kód banky: 7000061841/8 180 

Ďalej len "Odberatel'" 

uzatvárajú podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie 
v energetických odvetviach túto Zmluvu O združenej dodávke elektriny (ďalej len "Zmluva"). 
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ZAp.da. lov. n.k& 
onoriotIka 

ZSE EntrgIa, a. s, , eult nova 6·81641 BraU$lava 1 

I. Predmet Zmluv)' 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období: 
a) dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa uvedeného v čl. (( Zmluvy podľa podmienok tarifného 

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za Odberateľa 
zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberateľa uvedené v čl. II Zmluvy voči zúčtovateľovi odchýlok, 

b) zabezpečiť pre Odberateľa do odberného miesta Odberateľa uvedeného v čl. II Zmluvy distribúciu elektriny a 
ostatné regulované služby (ďalej len "Distribučné služby") od príslušného prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené (ďalej len "PDS") v rozsahu a pdľa podmienok tejto 
Zmluvy a Prevádzkového poriadku PDS. 

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa v zmluvnom obdobi odoberať od Dodávateľa elektrinu podľa 
podmienok dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny a riadne a včas zaplatiť za dodávku elektriny a za 
Distribučné služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných 
podmienkach pre oprávnených odberateľov so zmluvou o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. (ďalej len 
"Vleobecné obchodné podmienky") a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného pristupu k 
d istribučnej sústave. 

1.3 Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné podmienky 
dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny podľa Zmluvy (ďalej len "obchodné podmienky tarifného 
produktu"), ktoré upravujú ďalšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. V prípade zmien Všeobecných 
obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa n ájomné vzťahy zmluvných strán riadia 
ich aktuálnym platným a účinným znením. 

ll . Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste 
2.1 Cislo miesta spotreby: 
2.2 Adresa miesta spotreby: 

2.3 Císlo odberného miesta distribúcie: 
2.4 ElC odberného miesta distribúcie: 
2.5 Napäťová úroveň: 

2.6 Císlo odberného miesta dodávky: 

III. Údaje pre distribúciu elektriny 
3.1 Sadzba za distribučné slu~by: 
3.2 Dohodnutý učinník cos '1' : 
3.3 Maximálna rezervovaná kapacita: 

IV. Údaje pre dodávku elektriny 
4.1 Tarifný produkt dodávky elektriny: 

V. Fakturačné a platobné údaje a podmienky 
5.1 Cislo zmluvného účtu : 

3105012901 
PRIRVOZSKÁ 30, 821 05 BRATISLA VA 

4501290100 
24ZZS501290 I OOOX 
NN 
4501290103 

C2-X3DPC 
0,95 - 1,00 
3 x 200 A 

CompactPower DPC 

6500025112 
5.2 Adresa zasielania faktúr - platiteľ: HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD, OBVODNÝ BANSKÝ 

ÚRAD. PRlEVOZSKÁ 30, 821 05 DRATISLAVA 

5.3 Cislo bankového účtu/kód banky platiteľa: 7000061841 /8180 
5.4 Obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny :ročne 
5.5 Počet faktúr vystavených odhadom: II 
5.6 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz 
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní 

Vl. Osobitné dojednania 

2 13 140293024 



ZSE Energi", a. 5. ' tulenova 6 • 81647 Bratislava 1 

VIl. Záverečné ustanovenia 

7. I Doručovacia adresa Dodávateľaje: ZSE Energia, a.s. , P. O. BOX 325 , 8 10 OO Bratislava I . 
7.2 Odberateľ vyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými 

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifného produktu platnými v čase podpisu Zmluvy, 
tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel, súhlasÍ s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

7.3 Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými 
podmienkami tarifného produktu, všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 
dňom začatia dodávky elektriny a uzatvára sa na dobu: určitú, do 02.06.2012 . 

7.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom rovnopise. 

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
a) Všeobecné obchodné podmienky 
b) Platný Cenník Dodávateľa, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifuého produktu. 

7.7 Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre 
odberné miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvorená medzi Odberateľom a Dodávateľom. 

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred j ej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, 
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, zaväzujú sa ju dobrovoľne plni ť a na znak súhlasu s ňou 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

Za Dodávateľa Za Odberateľa 

Miesto 

Ing. Martin Mislovič 
, Supervizor 
Meno, priezvisko a funkci. 

Mária Lobotková 
I Customer SeIVice Representative 111 
Meno, priezvisko a funkcia 

3 13 

,Ar 
PodpiS 

, v 
'~-~----.Jt)vOQ t:) t)(ll bfia ' (J. , 

, ",,,,,-,,,,",,,,,,,-,--,,-,-,,,,,,, ___ ť_ri8_e;_~_Zo_'\_s6 8rO,fi!!!t3Y . .... , :i , I 
LIng. Miroslav Vilček . ~ l.It.It/Vl;fA/ 
Meno, priezvisko a funkda Podpis 

Miesto 

Meno, priezvisko a funkd a Podpis 

140293024 

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik



ZIop",d oI IO ... " Uklo 
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Cien skupiny 

e·on 

Dodatok Ponuka E.5tabil 2012 - 2013 
(ďalej ten . Dodltok") k Zmluve o ldrute<1e] dod~vke elektriny, resrI. Zmluve o dodavke elektriny opr~v~mu odberawtOI'j alebo Zmluve o dodi'lvke elektriny ... (;ltane 

provIalIa zodpovednosti la odchýlku so labelpclenlm distribúCie el~trinv ii sUvlsla<lth sle(ovych služieb oprávnenému odberaterovi (ďa lej len .Zmluvai 

tislo obchodného partnera: 5 10002577 1 

Zmluvné strany: 

Dodávateľ: Odberatel': 
ZSE Energia, a.s. HLA VNÝ BANSK Ý ÚRAD , 
C:ulenova 6,81647 Bratislava 1 

Obchodné meno, prjvna fotma odber~teta 
ICO, 36677 281 
OIC, 2022249295 , KAMMERHOFSKÁ 25,969 Ol BANSKÁ ŠTIAVN ICA 

ICOPH, SK2022249295 Ulica, ({tlo, PSt. mesto 

Daňový dlžnlk podľa zákona 609/2007 Z, l. , 31780270 , 2021001444 SK2021001444 , 
Oanové registračné číslo : SK520008OOO12 ICO DlC IČOPH 

Zaplsany v OR OS BA [, oddiel Sa, vloika čislo 3978/B 
Oprávnený spotrebiteľ podla zákona 609/2007 Z. Z. 

DržJtel' povolenia na dodávku elektriny vydanej Daňové registračné l islo: .SK 
ÚRSO č .: 2oo7E0254 

ZastOpt'n~: na zákliJde plnomocenstva ~flOlat.nosrou Zapísaný v. 
Z~pildosl(]venskA energetika, iI.$. 

turenovII 6. 816 478rlltislilvél oddiel. , vložka člslo . 
reo; 35 823 551 

Zastúpený. Ing. Miroslav Vilček, predseda úradu Zaplsan& v OR OS BA 1, oddiel Sa, vlatka C. 21152/6 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpiso- ŠTÁTNA POKLADNICA 700006 I 84 I /8 I 80 , . 
vať vo veciach Zmluvy: Bimkové spojenie tislo účtujkód banky 
• Ing , Martin Mislovič . _--

PovInnosť spristupniť informácie podl'a zakona t . 211/2000 Z.z . 0 áno • Mária Lobotková 
(vyp!ni iba vllfe)". sprjva) O nie 

Dalej len "Dodávatel'" Dalej len "Odberatel'" 

Č l . I. ZmlllVI1~ strany 58 vlAJomne dohodli na doplnem Zmluvy v Cli\n l..u 
Osobitn~ dOjednania resp. v elónku, v klorom su upravené us tanovenia 
o eene za dod~vku c:lektnny nasledovného znenia 

Zmluvné stranysa dohodli, že v obdob! od L 7 2011 do 31. 12 2011 
bud\! Odoorat\!ľovL poskylI1utá zrava vo vY~ktl I S % z ceny za 
dodávku lZ\' silovej elektriny uvedenej v platnom Ctnn!ku tarifnj'ch 
produktov:ta dodAvku c1ekrnny pre finny, podnikAteľov II organizácie 
v prOdllktovolll rade StandardPower. Cenniku tarirn}'ch produktov 
l.l1 dodávku elektriny pre lirmy, podnikateľov a organizácie 
v produklovom rude CompaclPuwer resp. v Ct!nnJku tlmľnéhu produktu 
Adapt PowerDuo zn doc1ávku elektriny pre firmy, podnikaterov 
a organrzácie (ďalej len .. ceoniky') v súlade s tarjfn}'m produktom 
dad:!.vky elektriny dohodnutym v Zmluve Cenniky sú neoddeliteľnou 
súeasťou lmluvy Zľava z cenníkuv sa poskytUJ\! z ccny za dodávku 
elektrin)' bez OPli. 

Čl. II. Zmluvne strany sa d'alej \'1..aJomnc dohodli na zmene a dOI)lnenl 
Zmluvy tak. :h:: 

dodávka elektuny Dodávatcl'om Odberateľovi na základe Zmluvy 
bude v obdobi platnosti ľonuky E. SrabiJ od 1 I 2012 do 31 12 2013 
(ďalej len "doba via:uUlolti") podlIehať Ponuke E.Stabil 2012 - 2013 
Dodávateľa (ďalej len .. Ponuka E.Slabil") a prilotcným Obchodným 
podmienkllm Ponuky E Stabl12012 - 2013 Dodávateľa pJatnym 
a úeinným od I, 4 2011 . ktoré sú neoddehteľnou 5účasťoll Zmluvy odo 
dl'la uzatvorenia tohto Dodatku, pričom Odberateľ vyhlasuje a svojím 
podpLsom Dodatku potvrrJwje, :le sa nadne s OJm! obozmimll, llelo 
dostal pn podpiS!! Dodatku. Ich obsahu porozumcl. súhlasi s OIml 
il 1.av3zuje sa ich doddlavať. 

ustanoven La tohto Oodalku sa vZl'ahujú na \'~etky Zmlu,'y U7.3tvorene 
medZI Dodávateľom a Odberateľom . ktore sú platné a úemné ku dflu 
uzatvorenia tOhlo Dodatku 

Za Dodávatela 

BRATISLAVA 
Miesto 

• Ing. Martin Mislov ič 

Meno a prlelVlsko oprávnenelosoby 

Mária Lobotková 
Meno,) priclVisko oprávnenej osoby 

," Podpis ,.,. 

~é_.r 
Podpis 

Čl. III. USlanovel1\i\ o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajÍl lymlo znenim 
Zmluva sa uzatvára na dobu uteitu do konca doby viilzanosti, tj do 
31 12 :!OJ3 

Čl. IV. Závereč.né ustanovenia 
Vktky uslaln~ Usutnovcma Zmlu~'Y !i JeJ pr/loh, kroré nebol ! dotknuté 
Dodatkom. zostavajú ne'.lmenc:ne a plnila v plnom rozsahu Dodatok 
tvori neoddeliteľnú súčas" Zmluvy, 

2. Dodatok nadobúda platnosť a učinnosť dňom jeho podplsania 
oprávnenými 'LAstupcarOl oboch zmluvných SWIIl. 

3 Ustanovenie odseku;! tohlo článku sa neaplikUje v pripadc, akjC 
Odberateľ v zmysle § 2 zákona č 21112000 Z.z o slobodnom prlstupe 
k iLlľormäcläm v platnom zneni (ďalej Jen .. tákon") osobou povinnou 
spriSlupňovať mfOTlTli1t;11J. V tomto prípade plati, že dodatok nadobúda 
platnosť dňom jeho podptsania oprávncnymi zAslupcami oboch 
zmluvn)'ch strán a učmnosť dňom nasledujúcim po dni Jcho Zl'eTcjncma 
spôsobom podľa § Sa zákona, 

4. Dodlllok sa vyhotoVUje v dvoch rovnopisoch s plalOosf'ou originál u, 
pre ka1.dú zmlllvnú srrunu po Jcdnom vyhotoveni Zmluvné strany 
~'Yhlas uj u, '..e si Dodatok preCItaii, s jeho obsahom bez vYhrad súhlasia. 
na dôkaz toho ho oprávnení zAstupcovia zmluvnych stran syojfm 
vlastnoručnym podpisom potvrdzujú. 

5 NeoddelL!ernou súC3st'OIJ tohto Dodatku sú tiela prllohy Zmluvy: 
Pri/oho é. 1: Ccnnlk tarifných produktov za dod~\'ku elektriny pre 

lirmy. podnikateľov ol organizácie s Ponukou E.Slabil 
2012- 2013 útinný od L I 2012 do 31. 12 2012; 

Prl/o/m é. 2: Obchodn6 podmienky Ponuky E.Stabil2012 - 2013 
Dodávateľa platné a účinné od I 4. 2011, 

Za Odberateľa 

BRATISLAVA 
Míesto 

, Ing. Miroslav Vilček, predseda 
Meno a prlelVl~ opr~vnt'neJ osoby 

Meno a príezvisko opravnenej osoby Podpis 

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik



l;i.p~do$ loven,k;í 

energ1.'tlk.l 

Člen skupiny 

e·on 

Dodatok Ponuka E.Stabil 2012 - 2013 
(ďa l ej len .Dodatok") k Zmluve o zdru!enej dod.1vke elektriny, resp. Zmluve o dodtlvke elektrinyoprá\me~mu odberaterovi alebo Zmlwe o dod~vke elektriny vrátane 
preVZatia zodpovedn05ti z., odehYlIru so zabezpelenlm distribúcie elektriny II 5uvisiacich sieťových slu!icb oprá"nenému odberaterovi (ďalej len .zmluva") 

tislo obchodného partnera: 5100025771 

Zmluvné strany' 

Dodávateľ: Odberater: 
ZSE Energia, a.s. HLA VNÝ BANSKÝ ÚRAD . Culenova 6, 816 47 Bratislava 1 

Obchodné merKl, právna fonna odblYatcra 
ICO: 36677281 
OIC. 2022249295 . KAMMERHOFSKÁ 2, 969 O 1 BANSKÁ ŠTIAVNICA 

IC DPH: 5K2022249295 Ulica, tislo, PSt. mesto 

Daňový dlžní" podľa zákona 609/2007 Z. z. 31780270 2021001444 SK202 I 001444 . , . 
Daňové registračné číslo: 5K52000800012 iCo Olt lCOPH 

Zapísaný v OR OS BA l, oddiel Sa, vložka člslo 3978/8 
Oprávnený spotrebiteľ podl'a zákona 609/2007 Z. z. 

Držiterpovolenia na dodávku elektriny vydanej Daňové registračné č(slo : =--ÚRSO č.: 2007E0254 

Zastúpený; oa ziildade plnomocf!OStva spolotnosfou Zapisanýv . -Zäpadoslovenská eneJeetika, 11.$. 
tulel10VCI 6,816 47 Bratislava oddiel. vložka člslo • 
ltO: 35 823 551 
Zapisaná v OR OS BA t oddiel Sa, vfolka t.2852/B Zastúpený. Ing. Miroslav Vilček, predseda úradu 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpiso-- ŠTÁTNA POKLADNICA 700006 1841/8180 , , 
vať vo veciach Zmluvy: 

Bankové spojenie Oslo Ilttu/k6d banky ,Ing. martin Mislovič 
• Mária Lohotková Povinnosť sprístupniť informacie podla zákona č. 211/2000 Z.z. 0 ano ._-- _ .. _ .. - -- (vyplnI Iba verejná sprAva) O nie 
Oalej len "Dodávatel'" Ďalej len "Odberate'''' 

Čl. l. Zmluvné slIany sa vzájomne dohodli na doplneni Zmluvy v článku 
Osobitné dojednania resp. v článku , v ktorom su upraven~ ustanovenIa 
o cene za dodávku elektriny nasledovného znenIa: 

Zmluvne sIrany sa dohodli, že v obdob! od I 7 2011 do 31 . 12. 201 ) 
bude Odberateľovi pos!""ytnutä zrava vo vý!ke 15 % z ceny za 
dodávku tzv. silovej elektriny uvedenej v platnom Cenníku tarifných 
produktov za dodávku elektl my pre finny. podnikateľova organizácIe 
v produktovom rade StandatdPower. Cenniku raufných produklov 
za dodávku elektr iny pre finny. podnikaterov a organizácie 
v produklovom rade CompaclPower resp v Cenniku tarifneho produktu 
AdaptPowerDuo:za dodávku elektriny pre firm y. poc.Inikateľov 
a orgamzáeie (d·alcj lcn .. cennfky" ) v sulade s tatlfným produktom 
dodávky elektriny dohodnutým v Zmluve. Cenniky sú neoddeliteľnou 

súčasťou Zmluvy Zrava z cenníkov sa poskytUje z ceny za dodávku 
elektriny bez DPH. 

Čl, II. Zmluvne strany sa ďalej vzäjomnc dohodli na zmene a doplneni 
Zmluvy tak, že, 

dodávka elektriny lJooavaterom Odberatt:rovl na základe Zmluvy 
bude v období platnosti Ponuky EStabil od L l. 2012 do 31. 12 2013 
(ďalej len "dobil via7.anosti") podliehat' Ponuke E,Stabil :WI2- 2013 
Dodávate" .. (ďalej len "Ponuka E.Stabil") n prtložcllým Obchodným 
podmienkam Ponu!")' E Slabil 2012 - 20 13 Doda\'atel'a platným 
a ílč inným od 1. 4. 20 11. ktoré su nooddelilel"nou sučasťou Zmluvy odo 
dňa uzatvorenia tohto Dodatku. pričom Odberateľ vyhlasuje a svojim 
podpisom Dodatku potvrdzuje, že sa riadne s nimi oboznámil, ticto 
dostal pn podpise Dodatku, ich obsahu porozurncl. súhlasi s nimi 
a zavazuJe sa ich dodržiavat' 
ustanovenia tohto Dodatku sa vzfahuju na "ktky Zmluvy uzatvorené 
medzi Dodávaterom a Odbcraterom, ktoré sú platne a ilč inne ku drm 
uzatvorema tohto Dodatku 

Za OodavateJá 

BRATlSLAVA 
Miesto 

, Ing. Martin Mis iovič 

Meno a prieJ;Vi\ko oprávnenej osoby 

Mária Lobotková 
Meno a priezvisko oprávnenej owby 

,19.5.2011 I 
Dňa /.-/ , cr#-
PodPIS~~ 
, 
Podpis 

-CI. III. Ustanovenia o dobe trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto znenim: 
Zmluva sa uzatvára na dobu un!itú do konca doby VIazanosti, t.j do 
31 12.2013 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 
1. Všetky ostatn~ ustanovemaZmluvy ajej prl1oh, ktoré neboli dotknuté 

Dodatkom. 7.Dstavajil nezmenené a platia \' plnom rozsahu, Dodatok 
Ivorl neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok nadobiJda platnost' a učmnosr' dňom jeho podpisama 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stran. 

3 UstanovenIe odseku 2 tohlo člénku sa neaplikuje v pripade, ak je 
Odberatel" v zmysle § 2 :zákona č. 2 1112000 Z.z o slobodnom prístupe 
k mform6ciam v platnom zneni (ďalej len .,ziikOD") osobou povinnou 
sprístupflOvat' informacIe. V lomto prlpade plati, že dodatok nadobťida 
platnosť dňom jeho podpisaOla oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a ťičinnost' dflOm nasledujucim po dni jeho zverejnenia 
spôsobom podra § 5a lAkOM. 

4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 
pre katdu zmluvnú stranu po Jednom vyhotoveni. Zmluvné strany 
vyhlasuJÍI, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlaSia, 
na dôkaz čoho ho oprAvnení zástupcovia zmluvných strán SVOJim 
vlastnoručným podpisom potvrdzuju. 

5. Neoddelitel"nou súčasťou tohlo Dodatku sil tieto prilohy Zmluvy; 
Pri/oho c. I : Cennik tari fných produktov za dodávku elektriny pre 

firmy. podnikatcl'o\' a organizácie sPonulou E'stabil 
2012 - 2013 ilčinný od \. I. 2012 do 3 \. 12.2012, 

Príloha é. 2: Obchodne podmienky Ponuky E.Stabil 2012 - 2013 
Dodávate)"a platné ti učinné od 1 4 2011 . 

za Odberatera 

BRATISLAVA 
Miesto 

• Ing. Miroslav Vi lček, predseda 
Meno il prielYisko opr,ivnenej osoby 

Meno a priezviskO oprávnenej osoby 

Obvodný bo~ ÚlO. 

Prieyozsk6 Č. 30 
821 05 6rotislavo 

19.5.2011 

Podpi\ 
r~ 

L_.-,.-_____ _ 
Podpi\ 
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tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik


