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Dodatok č. 1 k 
 

 Zmluve o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti 
za odchýlku  

číslo zmluvy: 3100372016 
 

(ďalej len „dodatok“) 
medzi 

 
Dodávateľ:                 Pow-en a.s. 
so sídlom: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
zastúpený:  Ing. Ladislav Lörinc, predseda predstavenstva 
osoba oprávnená konať: Ing. Peter Kiffusz, obchodný riaditeľ 
IČO:   43 860 125  
IČ DPH:   SK 2022502394 
bank. spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
číslo účtu:                   2921132007/1100, SK64 1100 0000 0026 2771 2668 
zapísaný:  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

4330/B  
kontaktná osoba: Ing. Robert Kňažek, PhD 
tel./e-mail:  +421 2 3222 3934   robert.knazek@pow-en.sk 
kontaktná osoba: Bc. Erika Baloghová 
tel./e-mail:  0850 555 775, +421 2 3222 3935   erika.baloghova@pow-en.sk 
 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
a 
 
Odberateľ:    Základná škola 
   Vrútocká 56, 821 04 Bratislava 
Zastúpený:     RNDr. Darina Bezáková, riaditeľka 
IČO:     31780831 
  
(ďalej len „odberateľ“ 
 
(každý samostatne aj ako „zmluvná strana“, spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Dňa 23.11.2015 uzatvorili dodávateľ a odberateľ Zmluvu o združenej dodávke elektriny, 

distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „zmluva“). Zmluva 
nadobúda účinnosť v zmysle čl. XIV. ods. 7. dňom 1.1.2016. 

2.  V zmysle čl. XIV. ods. 6. zmluvy zmeny a doplnenia zmluvy možno realizovať na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, 
ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

3.   Na základe čl. XIV. ods. 6. zmluvy uzatvárajú zmluvné strany z podnetu odberateľa tento 
dodatok k zmluve. 
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II. 
Predmet dodatku 

 
1.   Článok V. ods. 2. zmluvy sa nahrádza novým znením: 
 

2. Odberateľ sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny a distribučné služby uhradiť 
preddavky v počte 11 za rok, vo výške odvodenej od 100,0 % predpokladaného 
množstva spotreby na príslušný rok vrátane DPH. Pre úhradu preddavkov je pre 
zmluvné obdobie určené  konštantné množstvo predpokladanej ročnej spotreby. 
Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru do 5. dňa príslušného mesiaca a túto bez 
zbytočného odkladu odošle v dvoch vyhotoveniach na adresu sídla odberateľa. 
Splatnosť  zálohovej faktúry  je v 25. deň príslušného mesiaca. V prípade, že 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 
sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom odberateľ obdrží tri 

rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis. 
2.   Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  
3.  Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom 1.1.2016, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že pred dňom 
účinnosti dôjde k zverejneniu dodatku v zmysle § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a to v celom rozsahu. 

 
Bratislave, dňa 15.12.2015     V Bratislave, dňa 15.12.2015 
 
Za dodávateľa:                                                                     Za odberateľa: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ........................................... 
Ing. Peter Kiffusz, riaditeľ pre obchod          RNDr. Darina Bezáková, riaditeľka školy 
podpis a odtlačok pečiatky     podpis a odtlačok pečiatky  

 
 
 
 
Príloha č.1. Plnomocenstvo na zastupovanie štatutárneho zástupcu dodávateľa                                


