
sLoVAKlA
lNERGY

Dodatok č. 8 k zmluve č. SDA049775

SLOVAKIA ENERGY s.r,o.
sídlo: Plynárenská 7lA,821 09 Bratislava
lčo: 36 8o7 7o2
Dlé:2Q22427077
lč DPH: sj<2022427077
Zapísaná: obchodný register okresného súdu Bratislava l, odd.: sro, vložka č: 4704olB
za§túpená; lng. Jiří Pi§ařík - konater
( ďalej len 

"Dodávater')
a

9bec §vinica
§tdlo: svinica 282, svinica 044 45
léoi 00324761
zastúpená: lng. Lubomír Šimko - starosta obce
( ďalej len ,,odberater)

sa dňom podpisu dodatku dphodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. sDA049775 (ďalej len zmluva)
podpísanej dňa 23.9.201 3,

Cena za silovú elektíinu pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 je pre odberné miesto
24zvs0000024064R stanovéná nasledovne:

DoDÁVATEI:

Vo svinici, dňa 8.6.2021

-;;;il"ý;;ilp*

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31,12.2022,

Pokiaí odberatet elektriny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevyslovl pisomne svoj ne§úhlas s ďalším predEením trvania zmluvy, potom sa tíVanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzátvorená 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, pokiaí sa zmluvné strany nedohodnú ďalej inak.

ostatné dohodnuté podmienky v zmluve zostáVajúl V platnosti bez zmien,

Produkt cena VT EUR/MWh Cena NT EUR/MWh Mesaěný poplatok EUR

Business MP vlP 2022 vlP 2022 vs VlP 2022 VS 0,75

,s.r,o,



sLoVAKlA
ENERGY

Dodatok č.8 k zmluve Ď. SDA059316

sLovAKlA ENERGY s.r.o,
sídlo: Plynárenská7lA, a21 09 Bratislava
lčo: 36 8o7 702
DlÓ:202?427077
|c DPHi sl<2022427177
zaplsaná: obchodný register okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vtožka é.: 47040lB
Zastúpená: lng. Jiří Pisatík - konabr
( ďalej len ,,Dodávater)

a

obec svinica
sídlo: svinica 282, svinica 044 45
lčo:00324761
zastúpená: lng. [ubomír Šimko - starosta obce
( ďalej len ,odbeíater)

9a dňom podpisu dodatku dohodli na nas|edujúcej zmene zmluvy č. sDA059316 (ďalej len Zmluva)
podpí§anej dňa 16,5.?0,13.

cena za silovú elektrinu pre obdobie od 1.1 ,2022 do 31,12.2022 je pre odberné miesta
24zvs0000025139H, 24ZVs00000251610,24zvs00000229616Q a 24^lso0ooo225í 80 stanovená
nasledovne:

Uvedené ceny sú bez DPH,

zmluva sa Uzavála na dobu určitú, do 31 ,12.2022,

Pokial odberatef elektíiny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhla§ s ďalším predEením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póVodne, minimálne Však Q dobu
jedného roku a to iopakovane. cena za silovú elektrinu bude určená platným cenníkom píoduktovej
rady Business Štandard pre príslušné obdobie, pokiaí sa zmluvné strany nedohodnú ďalej inak.

ostatné dohodnuté podmienky V zmluVe zostáVajú V p|atnosti bez zmien,

DoDÁVATEI:

Vo svinici, dňa 8,6,2021

oDBERATE[:

Vo SVinici, dňa 8.6.2021

Produkt cena VT EUR/MWh Cena NT EUR/MWh Mesačný pop|atok EUR

Business MP vlP 2022 VlP 2022 Vs vlP 2022 vs 0,75

i;ó ffi;ň H*;,v -J"úilý ;;;i;p*
sLoVAKlA ENERGY š. r. o.



5LoVAKlA
EN§R6Y

Dodatok č.8 k zmluve č. SDA059315

SLOVAK|A ENERGY s.r.o.
sídlo: Plynárenská 7l^,821 09 Bratislava
lčo: 36 807 7o2
Dlc2022427077
ló DPH: sY,2022427 o77
zapísaná: obchodný register okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vložka ě.: 4704O/B
zastúpená: lng. Jiří Pisařík - konater
( ďalei len ,Dodávater)
a

obec svinica
sídlo: Svinica 282, svinica 044 45
!čo:00324761
zastúpená: lng, Lubomíí Šimko - starosta obce
( daléj len ,odberater)

sa dňom podpisu dodetku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. sDA059315 (ďalej len Zmluva)
podpísane,j dňa 16.5.2013.

Cena za silovú elektrinu pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12,2022 je pre odberné miesta
24Z'/S00O0O251 43Q e 24ZVS0000025'l 47l stanovená nasledovne:

DoDÁVATEI:

Vo svinici, dňa 8.6.2021

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2022.

Pokiar odberatet elektriny najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s ďalším predlžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená póvodne, minimálne Však o dobu
jedného roku a_to iopakovane. cena za silovú elektrinu bude urěená platným cenníkom produktovej
rady Business Štandard pre príslušné obdobie, pokiat sa zmluvné straňy nedohodnrj ďalej inak.

ostatné dohodnuté podmienlry V zm|uve zostáVajú V platnosti bez zmien.

Produkt cena VT EUR/MWh cena NT EUR/MWh lvlesačný poplatok EUR
Business MP vlP 2022 VlP 2022 VS VlP 2022 Vs 0,75

í,!9j!l?-\\,,,- -{.,
Vo Svinici, dňa 8,6,2021

lng. l-ubomír Šimko - starosta obce
obec svinica



sLoVAKIA
ENERGY

Dodatok č. 8 k zmluve č. SDA059314

sLovAKlA ENERGY s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 7lA, 821 09 Bratislava
lčo: 36 8o7 7o2
Dlé:2022427077
lčDpu: st<zoz2qzloll
zaPísaná: obchodný register okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vložka é,:47o40lp
Zastúpená: lng. Jiří Pisařlk - konatet
( dalej len ,,DodáVater')

a

obec svinica
sídlo: svinica 282, Svinica 044 45
léo: 0032476,|
Zastúpená: lng. l]ubomír Šimko - starosta obce
( ďalej len ,,odberater)

§a dňom podpisu dodatku dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy č. sDA059314 (ďalej len Zmluva)
podpísanej dňa 16,5.20,13:

cena za odobraný zemný plyn (komoditu) pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 je pre odberné
miesta SK§PPDlS0009'l0804370 a SKSPPDlS000910804369 stanovená nasledovne:

Uvedené ceny sú bez DPH.

Zmluva sa Uzatvára na dobu určitú, do 31j2.2022.

Pokiar odberateí plynu najneskór 3 (tri) mesiace pred uplynutím dohodnutej doby tNania zmluvy
nevysloví písomne svoj nesúhlas s ďalším predEením tíVania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy
automaticky predlžuje o dobu, na ktoíú bola zmluva uzatvorená póVodne, minimálne Však o dobu
jedného roku a to i opakovane. cena za komoditu bude urěená platným cenníkom základnej
produktovej rady za zemný plyn pre príslušné obdobie, pokiar sa zmluvné shany nedohodnú ďalej
inak.

ostatné dohodnuté podmienky V zmluve zostáVajú V platnosti bez zmien.

DoDÁVATE[:

Vo svinici, dňa 8.6.2021

lng. l_ubomír Šimko - starosta obce
obec svinica

lng. Jaro/av Hevery -p}chodný zástupca

Produkt cena komodity EUR/MWh N4esačný poplatok EUR

Business MP vlP 2022 vlP 2022 ,1,00

SLOVAK|A ENERGY §i o,


