
F.ZSE

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R16/20ĺ9-2020[Lozorno

zmluvné strany:

Ďalej 
'Dodávateto Ďatej len,,Odberatel*'

ulĺatváľajú v zmysle všeobecne záväných platných právnych predpisov a platných pľedpisov pľe podnikanie
venergetických odvetviach tento Dodatok č. l (d'alej len,,Dodntok") k Zmluve ododávke elektľiny čĺslo Rl6/
20 l 9 

-2Đ20 
lL,ozomo (d'alej len,pm luva"):

Zapĺsaná v oR' oS BA l, oddiel: Sa. vloŽka č.: 3978/8

Zasnipený osobami opľávnenými konať a podpisovať vo
veciach Zmluvy:

sK72 l l000000002ó49000047
TATRSKBX

36 67't 281
20Ż2249295
sK20Ż2249Ż95

lng. Miľoslav Kováčik
Account Manager

Bankové spojenie:
IBAN:
SWlF'ľ':

ZSE Energia, a. s.

Čulenova 6,816 47 Bratislava

IČo:
DIĆ:
lČ pľH:

lng' lmre Mészáľos
Vedúci koľpoľátneho predaja

Zapísaná v oR oS BA l, oddiel Sa, vl.č. 59238/8
V zastúpení;

oprávnení ( ý) konať vo vęci Zmluvy a Z.mluvu podpísať

44852142
2022849774
sK2022849714

Bankové spojenie:
IBAN:
sK I I s600 0000 0032

7555 ó00l

LOZORNO spol. s r. o.

Hlavná l' 900 55 Lozomo

ĺČo:
DlČ:
tČ DPH

Lucia Hájniková
Konatel'

Lucia Hájniková
Konatel'

!/Ż



F.ZSU

I. Predmet Dodatku

l. l Zmluvné stľany sa v sú|ade s článkom V., bod lX., ods. 9.l9 Z.mluvy dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

a) Pôvodná Prĺloha č. l Żmluvy - Zoznamodbemých nriest Odberatel'a sa doplňa novým znením
Prĺlohy č' l Znlluvy, ktorá tvorĺ nęoddelitel'nú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. l.

ll. Záverečné ustanovenia

2.l. Všetky ostatné ustanovenĺa Zmluvy, ktoľé neboli ýmto Dodatkom dotknuté, Zostávajli nezmenené aplaĺia
v plnom rozsahu.

2'2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpĺsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňa0l'l2.2020

?.3. Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovoĺn: dvoch) rovnopisoch s platnosťou oľiginálu, z ktorých po uzatvoľení
Dodatku Dodávatel' obdĺŽí l (slovom: jeden) rovnopis Dodatku a odbeľate|' obdľŽĺ l (slovom: jeden) ľovnopis
Dodatku-

2.4' Neoddelitel'nú sťrčasť tohto Dodatku tvoľĺ:
Priloha č' 1 - Zoznam odbeľných miest,

2.5' Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si Dodatok pľečĺtali, sjeho obsahom bez v'ýhrad súhlasia, na dôkaz čĺlho ho
oprávnené osoby oboch zmluvných sĺán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujli.

Za ZSE Energia, a. s.

v Bratislave, dňa:

lug' lmre Mészáros
Vedúci koľpoľátneho

Ing. Miľoslav Kováčik
Account Manager

Za Odberatel'a

6.12.20t9 v Bratislave, ĺĺa' łs.Ąd.t&ot9

1l
Lucia Hájniková

Lőröť[
HIavná 1

lČĺ;
lČ opH:

NĹ) si:l

l', ć.

š ľi r']
PRIMA BANKA 327

i.l, r J

ŕ1i :'-1 j,1:l;Ą1'l
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il.ZSE

Príloha č. l - Zoznam odberných mĺest

k Dodatku ě.7kZmluve o dodávke elektľiny číslo Rĺólz0Ż0lLoZoRNo

PoÍ.č Elc odbeÍného mlośt
Adľcsa odbcrného mierta prÍpad.re lEho iná

Bentmkácla
číslo miesta spotĺeby

?47f,-s40oa0Ż9886c LozoRNo. zÁgneorÁnsKA 14 -888an07 3 l r 0028464

Za Dodávalel'a:

ZSE Energie, a.s.

v Bľatislave

lng. lmre Mészáľos
Vedúci korpoľáľneho

Ing. Miľoslav Kováčĺk
Account Manager

6.t2.20t9

Za odbeľatęt'a:

LozoRNo spol. s ľ. o.

v Lozoľnę 40.Ąs\.&$\1

ĺl LoÉomłilúł}rcr:oĺ' s !"' l'

Eľäęĺłä 1. 900 $i: l''':'':'' *'

l.in'ruMS:
PRIMA BANKA: 327T61r' I I r3t-"


