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Dodatok Firma Individual 
 

Číslo Obchodného partnera: 5100000161 
 

Dodávateľ: Odberateľ: 

 

ZSE Energia, a. s. Obec Krajné 

916 16  Krajné Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

 

Zapísaná v OR OS  BA I, oddiel Sa, vložka číslo  3978/B Zapísaná v  

 

Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚRSO  

č.: 2007E00254 

 

  

Štatutárny zástupca:  Konajúca 

prostredníctvom:  

 

Mgr. Juraj Krajcár  Ing. Peter Kubis, starosta obce 

predseda predstavenstva  

Ing. Pavel Moučka   

člen predstavenstva  

 

 

 

 

 

 

Oprávnení (ý) konať vo veci Zmluvy a Zmluvu  podpísať:   

Ing. Peter Kubis, starosta obce  

 

 

 

 

IČO:                              00311715 

DIČ:                              2021079698 

Oprávnení konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať : 

Anna Holúbková Manažér ZSE Centra 

 

Bc. Peter Prchlík reprezentant zákazníckych služieb 

 

 

 

IČO: 

 

36 677 281 

DIČ: 2022249295 

IČ DPH: SK2022249295 IČ DPH:                         

 

Bankové spojenie:        

  

Bankové spojenie:  

Tatra banka, a. s. 

číslo účtu/kód banky 

IBAN 

 

2649000047/1100 

SK72 1100 0000 0026 4900 0047 

číslo účtu/kód banky     

IBAN                         

SWIFT (BIC) TATRSKBX SWIFT (BIC)                

    

Ďalej len „Dodávateľ“ 

 

Ďalej len „Odberateľ“  

  

Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“  

 

 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie 

v energetických odvetviach tento dodatok (ďalej len „Dodatok“) ku všetkým ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku 

platným a účinným Zmluvám o združenej dodávke elektriny resp. Zmluvám o dodávke elektriny uzatvoreným medzi 

Odberateľom a Dodávateľom pre odberné miesta Odberateľa uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku (ďalej spolu len 

„Zmluva“).  
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I. Predmet Dodatku 

 

1.1.  Predmetom tohto Dodatku je poskytnutie produktu Firma Individual aktiv Dodávateľom Odberateľovi (ďalej len 

„produkt Firma Individual“) a s tým spojená dohoda zmluvných strán na nasledujúcej zmene a doplnení 

Zmluvy:  

 

a) Počas doby poskytovania produktu Firma Individual sa ustanovenia Zmluvy a Obchodných podmienok 

spoločnosti ZSE Energia, a.s. pre odberateľov elektriny mimo domácnosti (združená dodávka elektriny) 

(ďalej len „OP“), na ktoré Zmluva odkazuje a ktoré sa týkajú určenia ceny za dodávku elektriny nahrádzajú 

nižšie uvedeným znením: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodávku elektriny bude Odberateľovi počas celej doby poskytovania 

produktu Firma Individual t.j. od 1.10.2017 do 30.9.2020, určená podľa Cenníka Firma Individual aktiv, 

ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a to vo výške: 
 

a) 0,047620 EUR za 1 kWh elektriny pre odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy s jednotarifným meraním (alebo v prípade odberných miest s dvojtarifným meraním kde 

Odberateľ trvá na jednotnej cene za dodávku elektriny bez ohľadu na nízku a vysokú tarifu); 

b)  pre odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. ... tejto Zmluvy s dvojtarifným meraním (vyplní 

sa iba v prípade, ak na niektorom z odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. ... tejto 

Zmluvy je inštalované dvojtarifné meranie a Odberateľ netrvá na jednotnej cene za dodávku elektriny 

pre tieto odberné miesta bez ohľadu na nízku a vysokú tarifu): 

i)  0,049963       EUR za 1 KWh elektriny vo VT (vysokej tarife); 

ii) 0,038702      EUR za 1 KWh elektriny v NT (nízkej tarife) 

iii) 0,03463    EUR za 1 kWh elektriny pre tarifu verejné osvetlenie 
 

b) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia Zmluvy a OP, na ktoré Zmluva odkazuje a ktoré sa týkajú 

doby trvania Zmluvy sa nahrádzajú týmto znením: 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.9.2020, ktorá sa predlžuje vždy o 12 kalendárnych mesiacov, ak 

žiadna zo zmluvných strán najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby účinnosti Zmluvy resp. každej 

predĺženej doby účinnosti Zmluvy (ďalej spolu len „doba účinnosti“) písomne neoznámi  druhej zmluvnej 

strane, že trvá na zániku Zmluvy uplynutím doby účinnosti. Takéto oznámenie sa zasiela na adresu druhej 

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo ktorú si zmluvné strany v súlade so Zmluvou 

vzájomne oznámili.  
 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predĺženia doby účinnosti tejto Zmluvy podľa predchádzajúceho 

odseku, bude pre každú takúto predĺženú dobu účinnosti Zmluvy Dodávateľom Odberateľovi oznámený 

nový Cenník Firma Individual, ktorým sa bude dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy oceňovať. Takéto 

oznámenie sa vykoná najneskôr 4 mesiace predo dňom, od ktorého by sa dodávka elektriny podľa tejto 

Zmluvy mala Odberateľovi oceňovať podľa nového Cenníka Firma Individual, a to na Dodávateľovi 

posledne známu korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu Odberateľa. Odberateľ je povinný oboznámiť sa s 

novým Cenníkom Firma Individual a v prípade nesúhlasu s novým Cenníkom Firma Individual je 

Odberateľ oprávnený písomne oznámiť Dodávateľovi, že trvá na zániku Zmluvy uplynutím doby účinnosti 

podľa predchádzajúceho odseku. V opačnom prípade sa nový Cenník Firma Individual považuje 

Odberateľom za odsúhlasený a stane sa záväzným.  

 

II. Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh a OP, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú 

nezmenené a platia v plnom rozsahu. 

2.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.12.2015, pričom 

nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku je podmienené jeho predchádzajúcim zverejnením v súlade s § 5a zákona 
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č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku zaniká predchádzajúci Dodatok 

k Zmluve s Ponukou E.Limit, ktorý zmluvné strany medzi sebou uzatvorili.  

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1 - Zoznam odberných miest Odberateľa 

Príloha č. 2 - Cenník Firma Individual 

2.5. Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Dodatku Dodávateľ obdrží 1 

(slovom: jeden) rovnopis Dodatku a Odberateľ obdrží 1 (slovom: jeden) rovnopis Dodatku. 

2.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho 

oprávnené osoby oboch zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú. 

Za ZSE Energia, a.s. Za Obecný úrad Krajné 

V Trenčíne, dňa: 30.5.2017  V Trenčíne, dňa: 30.5.2017  

 

_____________ 

 

    

 

Anna Holúbková 

 

Ing. Peter Kubis 

Manažér  ZSE  Centra Starosta obce                                            

                                    _____________ 

 

Bc. Peter Prchlík 

_____________ 

 

 Reprezentant zákazníckych služieb  


