DODATOKč.l
k zmluve o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za
odchýlku s č. 4030/2013
medzi

MAGNA ENERGIA a.s.
Osoba oprávnená konať:

Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva
Martin Ondko, predseda predstavenstva

Sídlo:

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

IČO

35743565

IČDPH:

SK2020230135

Bankové spojenie:
IBAN:
Kód banky:

TATRSKBX

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T
(ďalej len "dodávateľ")
a
Detský domov Mlynky - Biele Vody
Osoba oprávnená konať:

MVDr. Tibor Garay

Sídlo:

Mlynky 263, Biele Vody, 053 76 Mlynky

Korešpondenčná

adresa:

Detský domov Mlynky - Biele Vody,Mlynky 263, Biele Vody, 053 76
Mlynky

IČO:

17336228

IČDPH:

2020719228

Bank. spojenie:
IBAN:
Kód banky:

SPSRSKBA

Kontaktná

Detský domov Mlynky - Biele Vody, mob: 905 737335, e-mail:
bielevody@mail.t-com.sk

osoba:

(ďalej len "odberateľ")

Preambula
Účastníci Rámcovej dohody o združenej dodávke elektriny č. VOB/32/2013-M_OVO,

43656/2013 (ďalej len

"dohoda") uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako odberateľom
a MAGNA ENERGIA a.s. ako dodávateľom uzatvorili dňa 18.10.2016 Dodatok č. 6, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
dohody.
V súlade s článkom 3 bod 3.1.2 Dodatku č. 6 k dohode sa mení cena za dodávku elektrickej energie pre všetky
organizácie rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Článok I.
Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4030/2013 (ďalej len "zmluva").

Článok II.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 2 - Jednotková cena za dodávku elektrickej energie, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy špecifikovanej v článku l. tohto dodatku.
Príloha č. 2 - Jednotková cena za dodávku elektrickej energie zmluvy sa mení nasledovne:

.,.~ ~,:~,Jedilotková cena (€ / 1 MWh bez DPH): 40,68 €/MWh"
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Článok III.
l. ..ostatné
ustanovenia
zmlu~ ostávajú v platnosti.
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2. Tento dÔdatQkje vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
'~
3. Tento: dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa stáva

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

za dodtvateľa:
V PiešťäOOch,

Za odberateľa:
.
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