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POWER _ g 0 

energy D O D A T O K Č. 2 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

s prevzatím zodpovednosti za odchýlku NN /1121166 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obeh, zákonník v znení neskorších predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Názov: RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 

Sídlo: M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina 

Korešp.adresa: M.R.Štefánika 3570/129,010 01 Žilina 

Zastúpený: Peter Kalman - prokurista spoločnosti 

IČO: 44 742 479 

IČDPH: SK20224811549 

Bank. spojenie: Tatrabanka a.s. - 2921150600/1100 

Zapísaný v: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl. č. 52565/L 

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu „dodávka 

elektriny": Č.2010E0383 

ďalej ako „ DODÁVATEĽ " 

a 

Názov: OBEC PREDMIER 

Sídlo: Obecný úrad č. 55,013 51 Predmier 

Zastúpený: Ing. Viliam Čillík - starosta 

IČO: 00321567 

IČ DPH: nie je platca DPH 

Bank. spojenie: VÚB, a.s. 925828432/0200 

Zapísaný v: — 
ďalej ako, ODBERATEĽ " 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa v zmysle článku VI, ods. 2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za 
odchýlku NN/1121166 (ďalej len „Zmluva") podpísanej dňa 22.11.2011 dnešného dňa, mesiaca a roka vzájomne 
dohodli na nasledovných zmenách v tejto Zmluve: 

Článok III. Platnosť zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným: 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2015 o 
00,00 hod. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 
mesiacov a to aj opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej strane, že na 
ukončení zmluvy netrvá v lehote najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že 
Odberateľom je verejný obstarávateľ, Zmluva sa stáva platnou a účinnou po jej zverejnení v Centrálnom 
registri zmlúv SR. 

/ K P O W E R 
%ZJ energy 



Článok IV. CENA ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným: 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dodávku silovej elektriny, pričom všetky uvedené 
ceny sú bez DPH, spotrebnej dane a distribučných či prepravných poplatkov: 

Odberateľ sa zaväzuje silovú elektrinu odobrať a zaplatiť Dodávateľovi za jej dodávku nasledovnú cenu: 

Produkt RIGHT POWER 
ENERGY, s.r.o. Popis Pomer VT7NT7 

WT 
Cena bez DPH / MWh Produkt RIGHT POWER 

ENERGY, s.r.o. Popis Pomer VT7NT7 
WT 1T/VT NT 

1T NORMÁL Jednota ríf 51 eur — 
21 DEFENT Dvojtarif 51 eur 51 eur 

1TPANOR Verejné osvetlenie 41 eur — 

V prípade, že sa skutočný pomer tarifov v priebehu účinnosti zmluvy výrazne zmení a bude sa od plánovanej 
hodnoty dohodnutej v zmluve odlišovať o viac ako 0 % je Dodávateľ oprávnený prehodnotiť a upraviť ceny 
jednotlivých tarifov. O zmene ceny informuje Dodávateľ Odberateľa písomnou formou. 

Cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované zložky elektriny bude vypočítaná na základe platného 
cenníka v príslušnej PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a platného v čase odberu. 
Zmluvné strany si nemôžu dohodnúť inú cenu. Cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na internetovej 
stránke www.urso.qov.sk alebo u príslušného prevádzkovateľa PDS na www.zse.sk. www.sse-d-sk alebo 
www.vsds.sk. 

V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými 
štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od 
Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia „Zmluvy" zostávajú týmto Dodatkom č 3 nedotknuté a naďalej v platnosti. Dodatok č 3 
nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2015. 

Dodatok č 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, ktorý každý z nich je originál. Jeden rovnopis dostane 
oprávnený odberateľ, jeden dostane dodávateľ, ktorý k tomuto dodatku pristupuje a vlastnoručne ho 
podpisuje. 

Všetci účastníci tohto právneho vzťahu prehlasujú, že si Dodatok č 3 prečítali, porozumeli mu, s jednotlivými 
zmenami súhlasia a na znak toho tento Dodatok č. 3 vlastnoručne podpisujú. 

Za Odberateľa: 
V Predmier, dňa 25.04.2014 

Za Dodávateľa: 
V Žiline, dňa 25.04.2014 

OBEC PREDMIER 
013 51 Predmier 

WOHT RI6HT POWER 6HERB£U* PCWEB M.R.itittnlta3570/1» * •neigy 01001 Slina 1% Stwsnski reiwbUki gjá 
té0i«WS*« 'M 

Ing. Viliam Čillík - starosta Denisa MajyrMarová - manažér externého predaja 

Ô P O W E R 
energy 

http://www.urso.qov.sk
http://www.zse.sk
http://www.sse-d-sk
http://www.vsds.sk
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