Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny
a súvisiacich sieťových služieb

Zmluvné strany
DODÁVATEĽ:

ODBERATEĽ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici
oddiel: Sro, vložka 13979/S
Zastúpený (meno, funkcia):
Erika Karová, konateľ spoločnosti
IČO: 36 597 007
OKEČ
DIČ: 2022052076
IČ DPH: SK 2022052076
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
SK11 0900 0000 0050 4594 8535
Telefón: 048/418 03 96, 97

Email: info@bcf.sk

Mestské kultúrne stredisko
Gorkého 1
066 01 Humenné
Zastúpený:
Mgr. Marta Helemíková - riaditeľka
IČO: 00351865
SK2021174012
DIČ: 2021174012
IČ DPH:
Banka:
VÚB, a.s.
IBAN:
Email:
Telefón: 057/775 55 48
ekonomicke@mskshe.sk

uzatvárajú na základe dohody zmluvných strán tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 860VP_VSE/2015E (ďalej len „Zmluva“).
Zmluvné strany sa dohodli, že:
Článok I., Predmet Zmluvy, bod 1. sa mení nasledovne:
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto Zmluvy, t. j. 01.01.2019 – 31.12.2019
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku II. bod 1. Zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve,
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby“).
Článok II., Miesto spotreby a odberné miesta, bod 9. sa mení nasledovne:
Objednané množstvo elektriny na obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019 (v MWh) je 72 MWh.
Článok VI., Doba platnosti Zmluvy, bod 1. sa mení nasledovne:
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.12.2019.
Článok VI., Doba platnosti Zmluvy, bod 2. sa mení nasledovne:
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01. 01. 2019. Ak je Zmluva uzatvorená na dobu
určitú aspoň dvanásť mesiacov a žiadna zo zmluvných strán najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená,
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane, že trvá na jej zániku, Zmluva sa predlžuje na dobu dvanásť mesiacov, a to aj opakovane.
Článok VII. Záverečné ustanovenia, bod 2. sa zo Zmluvy vypúšťa.

V prílohe č. 1 ku Zmluve sa mení cena silovej elektriny (bez DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov) v kWh nasledovne:
Jednotarifná sadzba
Dvojtarifná sadzba
Verejné osvetlenie

Vysoká tarifa (VT)
0,0694
0,0694
x

Nízka tarifa (NT)
0,0694
x

Verejné osvetlenie
x
x
x

Ostatné časti tejto Zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuteľné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 Zmluvy si prečítali a že tento, tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si
vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Banskej Bystrici, dňa ...............................

V Humennom, dňa .................................

....................................................................
Dodávateľ

.............................................................................
Odberateľ

