
,'.,,",

sLoVAK!A
ENER§Y

Dodatok č.7 k zmluve č, SDA049775

SLOVAK|A ENERGY s,r-o.
Sjdlo: Plynárenská 7 lA, 821 09 Bratislava
lCO: 36 807 702
DlČ,.2022427077
lČ DPH: sK2022427077
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Odd,: Sro, vložka č,:47040lB
Zastúpená: lng. Jiří Pisařík - konateť
( d'alej len,,Dodávatel"')

a

obec svinica
Sídlo: Svinica 282, Svinica 044 45
lčo: 00324761
Zastúpená: lng. lubomír Šimko - starosta obce
( d'alej len,,Odberatel"')

sa dňom podpisu dodatku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č, SDA049775 (d'alej len Zmluva)
podpísanej dňa 23.9.20 1 3.

Cena za silovú elektrinu pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 je pre odberné miesto
24ZVS0000024064R stanovená nasledovne:

Mesačný poplatok = 0,75 EUR/MWh,
Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.

Pokial'Odberatel'elektriny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s d'alším predÍžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póvodne, minimálne však o dobu
jedného roku a_to i opakovane. Cena za silovú elektrinu bude určená platným cenníkom produktovej
rady Business Standard pre príslušné obdobie, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú d'alej inak.

Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve zostávajú v platnosti bez zmien.

DoDÁVATEt:

V Košiciach, dňa 17 .6,2020

ODBERATE[:

Vo Svinici, dňa 17.6.2020 \

Produkt Cena VT (1T TDO1)
EUR/MWh

Cena VT=NT (2T TDO2)
EUR/MWh

Cena W=NT (VO TDO8)
EUR/MWh

lNDlVlDUAL 53,30 53,30 47,50
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Dodatok č. 7 k zmluve č. SDA059316

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 7l^, 821 09 Bratislava
tČo: go Bo7 702
DlČ.2022427077
tČ opH: sK2022427077
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Odd.. Sro, vložka č.,.47040lB
Zastúpená: lng. Jiří Pisařík - konatel'
( d'alej len,,Dodávatel"')

a

obec svinica
Sídlo. Svinica 2B2, Svinica 044 45
lčo; 00324761
Zastúpená: lng, l-ubomír Šimko - starosta obce
( d'alej len,,Odberatel"')

sa dňom podpisu dodatku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. SDA059316 (d'alej len Zmluva)
podpísanej dňa 1 6.5.201 3.

Cena za silovú elektrinu pre obdobie od 1.1.2021 do 31,12.2021 je pre odberné miesta
24ZVS0000025139H, 24ZVS0000025161O, 24ZVS00000229616Q a 24ZVS00000225180 stanovená
nasledovne:

Mesačný poplatok = 0,75 EUR/MWh.
Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.

Pokial' Odberatel'elektriny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s d'alším predÍžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póvodne, minimálne však o dobu
jedného roku a to i opakovane. Cena za silovú elektrinu bude určená platným cenníkom produktovej
rady Business Štandard pre príslušné obdobie, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú d'alej inak.

Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve zostávajú v platnosti bez zmien.

DoDÁVATEl_: ODBERATEt-:

Produkt Cena VT (1T TDO1)
EUR/MWh

Cena VT=NT (2T TDO2)
EUR/MWh

Cena W=NT (VO TDO8)
EURiMWh

lNDlvlDUAL 53,30 53,30 47,50
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Dodatok č.7 k zmluve č. SDA059315

SLOVAKIA ENERGY s.r.o,
Sídlo: Plynárenská 7 lA, 821 09 Bratislava
lČo: 36 807 702
DlČ 2022427077
tč opl: st<2022427077
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Odd.: Sro, vložka č.,,47040lB
Zastúpená: lng. Jiří Pisařík - konatel'
( d'alej len,,Dodávatel"')

d

obec svinica
Sídlo: Svinica2B2, Svinica 044 45
lčo: 00324761
Zastúpená: lng. l-ubomír Šimko - starosta obce
( d'alej len,,Odberatel"')

sa dňom podpisu dodatku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. SDA059315 (d'alej len Zmluva)
podpísanej dňa 1 6.5.201 3.

Cena za silovú elektrinu pre obdobie od 1,1,2021 do 31.12.2021 je pre odberné miesto
24ZVS0000 025 1 43Q a 24ZY 300000251 47 l sta nove n á nas led ovne :

Mesačný poplatok = 0,75 EUR/MWh,
Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.

Pokial'Odberatel' elektriny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s d'alším predÍžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póvodne, minimálne však o dobu
jedného roku a to i opakovane. Cena za silovú elektrinu bude určená platným cenníkom produktovej
rady Business Štandard pre príslušné obdobie, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú d'alej inak.

Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve zostávajú v platnosti bez zmien.

DoDAVATFl,, oDBFRATFl,

Produkt Cena VT (1T TDO1)
EUR/MWh

Cena VT=NT (2T TDO2)
EURlMWh

Cena W=NT (VO TDO8)
EUR/MWh

lNDlvlDUAL 53,30 53,30 47,50

l.v_ - OrecSviňiCaSLOVAK|A ENER
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Dodatok ó. 7 k zmluve č. SDA059314

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 7lA, B2109 Bratislava
lčo: so B07 702
otč,. zozzqzloll
tč opH: sK2O22427077
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Odd.: Sro, vložka č.:47040lB
Zastúpená: lng. Jiří Pisařík - konatel'
( d'alej len,,Dodávatel"')

a

obec svinica
Sídlo: Svinica282, Svinica 044 45
lčo: 00324761
Zastúpená: lng. l-ubomír Šimko - starosta obce
( d'alej len,,Odberatel"')

sa dňom podpisu dodatku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. SDA059314 (d'alej len Zmluva)
podpísanej dňa 1 6.5.201 3:

Cena za odobraný zemný plyn (komoditu) pre obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 je pre odberné
miesta SKSPPDlS00091 0804370 a SKSPPDlS00091 0804369 stanovená nasledovne:

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.

Pokial' Odberatel' plynu najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s ďalším predÍžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póvodne, minimálne však o dobu
jedného roku a to i opakovane. Cena za komoditu bude určená platným cenníkom základnej
produktovej rady za zemný p|yn pre príslušné obdobie, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú d'alej
inak.

Ostatné dohodnuté podmienky v zmluve zostávajú v platnosti bez zmien.

DoDAVATEl]: ODBERATEl-:

Produkt Cena komodity EUR/MWh Mesačný poplatok EUR

lNDlvlDUAL 18,72 1,00

SLOVAKIA ENERGY;-, -,__ ..zllecDVlttrw


