Dodatokč.í
k Zm|uveo zdruŽenej
dodávkee|ektriny
č'5100307997c
(d'alej
len,,Dodatok")
uzavretý
v zmys|es 269 ods.2 zákonač.513/1991zb. obchodnýzákonník
predpisov
v zneníneskorších

Dodávateí
obchodnémeno:
Síd!o:
V zastúpení:

Východoslovenská
energetikaa.s.
M|ynská31,04291 Košice
Mgr.Miros|av
Ku||a,
riadite|'divízie
obchod
Ing.TomášLÓrincz,vedÚciodboruPredajhromadným
segmentom

Zístupca na rokovanie:
ICO:
D!č:
tČoptt:
Zápis v registri:

predajca
ZuzanaZemanovičová,
36211222
2020062319
SK2o2oo62319
obchodný registerokresnéhosÚdu Košicel, oddiel:Sa,
v|oŽka1203N

(d'a|ej
|en,,Dodávate|',,)
odberateÍ
obchodnémeno:
Síd!o:
V zastúpení:

Centrumsociálnychslužiebv Poprade
Komenského
/ 058 01 Poprad
3454112
Mgr.Jozef Košický,
Riadite|'CSSv Poprade

Zástupca na rokovanievo veciach:
a) zmIuvných.
b) technických:
lčo:
00691844
lč opn:
SK2o2o665757
Bankovéspojenie:
uvedené
v Prí|ohe
č'3
Zápis v registri:
Zákazníckeěís|o:
5100307997
prikomunikácii
(pouŽívajte
s Dodávate|'om)
(d'alejlen,,Odberatel"')

RwEc

R0 U P

Dodatok
k Zmluveo zdruŽenej
dodávke
e|ektriny
č.5100307997c

1B

1. Zm|uvné
stranysa týmtoDodatkomdohod|ina nas|edovných
zmenácha dop|neniach
ktorú
Zm|uvyozdruŽenejdodávke e|ektrinyě. 5100307997c(d'alej|en ,,Zm|uva),
je
predmetom
medzi sebou uzavre|i a
Zm|uvy
združenádodávka e|ektrinydo
odberných
miestodberate|'a.
1 . 1 .o ds . 3 v č|.|Vs a m enía d opíňa
v nas|edovnom
z není:
preddavkové
p|atbyna úhraduCeny,
sa
zavázuje
Dodávate|'ovi
uhradiť
,,odberate|,
prís|ušného
priebehu
fakturačného
a to v
obdobiana ÚčetDodávate|'a:
a) 1-krátpre oM s mesačným
fakturačným
obdobím,pričomvýškaplatbysplatnej
k 15'dňuv mesiaciie 100o/o;
je početurčený
b) preoM s ročným
fakturačným
obdobím
v Prí|ohe
č.3...
1.2. ods. 5 v č|.|V sa menía dopíňa
v nas|edovnom
znení:
po skoněeníprís|ušného
v ktorej
fakturačného
obdobiavystavífaktúru,
,,Dodávate|'
vyúčtuje
odberate|'ovik úhradeCenu za odberate|'omprijatéP|nenia pod|'atejto
Zm|uvy'Vo faktúrebudú zoh|'adnené
úhradypreddavkovýchp|atiebvykonané
je sp|atná:
odberate|'om
v príslušnom
fakturačnom
období.Faktúra
preoM s mesačným
a) do 14 dníod dátumujejvystavenia
fakturačným
obdobím;
,14
jej
pre
b) do dníod dátumu vystavenia oM s ročným
fakturačným
obdobím...
1.3. Doterajšia
Prí|ohač' 3 k Zm|uvev častiachdotýkajúcich
sa odbernýchmiest
uvedenýchv prí|ohetohto Dodatkunazvanom,,Prí|oha
č' 3 k Zm|uveo zdruŽenej
prí|ohy
dodávkee|ektriny
ě. 51003o7997c-sa menía dopíňa
v znenítejto
k Dodatku.
ostané ustanoveniaPrí|ohyč. 3 k ZmIuve dotýkajúcesa dodávky do d'a|ších
miestostávajú
odberných
bez zmeny'
2' Tento Dodatoknadobúdap|atnosť
zástupcami
dňomjeho podpísania
oprávnenými
obochzm|uvných
strána účinnosť
od01,07.2011.
pričomkaždázm|uvnástrana
3. Tento Dodatoksa vyhotovuje
v dvochvyhotoveniach'
jedno
dostane
vyhotovenie.
Za DodávateÍa:
V

Košiciach

dňa 03.06.2011

Menoa priezvisko:
Mgr,MiroslavKulla

Menoa priezvisko:
Ing.TomášLÓrincz

Funkcia:riadite|'
divízieobchod

Funkcia:vedúciodboruPredajhromadným
segmentom

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:
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Dodatokk Zm|uveo zdruŽenej
dodávkee|ektriny
č'5100307997c
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Za odberateťa:
V

dňa

Meno a priezvisko:Mgr.Jozef Košický

Meno a priezvisko:

Funkcia:Riaditel'CSSv Poprade

Funkcia:

A

S igna t ure

re,

Prílohač.3
k Zmluveo združenejdodávkeelektrinyč.5í00307997c
Úaa1etýkajúcesa odbernýchmiest odberatel'a

odberateÍ:
čislo odbernéhomiesta:
Elc kód odbernéhomiesta:
Adresa odbernéhomiesta:

Gentrumsociálnych sluŽiebv Poprade
619292
24ZVS0000060942Y
Komenského
3454112,
058 01 Poprad

Prevádzkovatefd istribučnejsústavy
distribučná,
a.s.
obchodnémeno: VýchodosIovenská
M|ynská31,04291 Košice
Síd|o:
lčo:
35699361
Sa, v|oŽka1411N
Zápis v registri:
obchodnýregisterokresnéhosúduKošice|,oddie|:
p|atobnom
styku)
akovariabi|ný
symbo|v
Zm!uvný účetodberatefa: 2290038340 (pouŽívajte

Platobnýstyk (čísIa
účtov
odberatela)
Pre p|atbyDodávate|'ovi:
Všeobecnáúverová
banka,a.s.,0000001636227053/0200
Pre p|atbyodberate|'ovi:
Všeobecnáúverová
banka,a's.,0000001636227053/0200
3454112,058
01 Poprad
Korešpondenčná
adresa odberatefa:Komenského
Fakturačné
obdobie:mesačné
Produkt:

DUO MlDl Benefit

Pripojeniena napát'ovúúroveň: NN
(resp.maximá|na
amperická
Amperická hodnotahlavnéhoističapred eIektromerom
(A):
125
hodnotazat,aženia
meracejsÚstavy)
je platnáod:01 '07'2011
Táto prí|oha
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oM 619292
Prí|oha
dodávke
č.5íoo3o7997c,
č.3 k Zm|uve
o zdruŽenej

1l1

