
•energie2.
DODATOK č. 02

(ďalej len „Dodatok“)

k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 

č. 1112536
(ďalej len „Zmluva o združenej dodávke“ alebo len „Zmluva“)

uzatvorený
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Poláček - vedúci organizačnej zložky

Eduard Chudovský, obchodný riaditeľ na základe udelenej plnej moci 
Kontakt: +421 850 166 066
IČO: 46 113 177 DIČ: 2023235225 IČ DPH:.SK2023235225
E-mail: info'5 enerqie2.sk
Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5389/B
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011E 0444 na predmet podnikania:
elektroenergetika v rozsahu „dodávka elektriny".
(ďalej ako „Dodávateľ")

a

Názov: Obec Miloslavov
Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Korešp. adresa: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Miían Baďanský - starosta
Kontakt: 0917 775 632
IČO: 00304948 DIČ: 2020662182 IČ DPH: nie je platca DPH
E-mail: hana.pokorna@miloslavov.sk, info@miloslavov.sk
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758
(ďalej ako „Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivo ďalej taktiež ako „Zmluvná 
strana“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku, ktorým sa Zmluva o združenej dodávke v znení jej doterajších príloh a dodatkov mení a dopĺňa 
v rozsahu uvedenom v čl. II tohto Dodatku.

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č.2 - Technická špecifikácia OM k Zmluve o združenej dodávke 
elektriny sa dňom pripojenia do distribučnej sústavy dopĺňa o nové odberné miesto, ktorého špecifikácia je 
nasledovná:

Adresa odberného miesta:
EIC kód:
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: 
Napäťová hladina:
Dohodnutá distribučná sadzba: 
Produkt:
Hodnota ističa:
Ročná spotreba:

Miloslavov 148, 900 42 Miloslavov
24ZZS4000163102Y
ZSD, a.s.
NN
C2-X3
VO
3x25A
3 MWh
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Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma 
Zmluvnými stranami.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Zmluvy o združenej dodávke vrátane jej doterajších príloh 
a dodatkov a vrátane ustanovení Obchodných podmienok Dodávateľa, ktoré nie sú týmto Dodatkom 
dotknuté, zostávajú naďalej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení, vakom boli Zmluvnými stranami 
pôvodne dojednané.

3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zo 
Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

3.4 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným, Zmluvné strany 
sa dohodli, že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý 
a zrozumiteľný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a 
preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

Za Odberateľa: Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa........ . 2022

Mgr. Peter Poláček - vedúci organizačnej zložky 
Energie2, a.s.


