
DODATOK č. 2

k zmluve o dodávke elektriny č. 1244/2022

MAGNA ENERGIA a.s.

Osoba oprávnená konať: Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva

Martin Ondko, predseda predstavenstva

Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany

IČO: 35 743 565

DIČ DPH: SK2020230135

IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Kód banky: TATRSKBX

Údaj o zápise: zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa., vložka č. 10626/T

(ďalej len „dodávateľ“)

a

Obec Margecany

Osoba oprávnená konať: Ing. Igor Petrik

sídlo: Obchodná 7, Obec Margecany

Korešpondenčná adresa:  Obchodná 7, Obec Margecany

IČO: 00329347

IBAN:  SK22 5600 0000 0034 5744 8001

Kód banky:  KOMASK2X

DIČ: 2021259405

Kontaktná osoba:  Kaľavský Martin, mob: 0902 906 710, e-mail: olga.machilova@margecany.sk

Údaj o zápise: 

 (ďalej len „odberateľ“)

Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o   dodávke elektriny č. 1244/2022 (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s 
ustanoveniami zmluvy dohodli na jej zmene a doplnení.

2. Týmto dodatkom sa vzťahy o dodávke elektriny do odberného miesta dopĺňajú o vzťahy súvisiace s inštalovaným výrobným 
zariadením odberateľa.

Článok II.

1. Do zmluvy sa dopĺňa nový článok IIa. s názvom „IIa Výrobné zariadenie“. Nový článok IIa Výrobné zariadenie znie:

„Článok IIa
Výrobné   zariadenie

1. Odberné miesto je aj odovzdávacím miestom.
2. Špecifikácia výrobného zariadenia:

Typ zdroja a označenie generátora: FTVE 

Lokalita umiestnenia zdroja: Obchodná 7, Margecany

Adresa odovzdávacieho miesta: Obchodná 7, Margecany

Celkový inštalovaný el. výkon: 9 kW

Číslo a dátum uzatvorenia zmluvy 
o pripojení zdroja do DS:

  

EIC a číslo odovzdávacieho miesta: 24ZVS00007836605

Odpočtový cyklus pre dodávku elektriny:           Mesačný

Výrobca elektriny: Obec Margecany



3. Zmluvné strany sa dohodli, že elektrinu ktorú výrobca vyrobí na svojom výrobnom zariadení špecifikovanom v bode 1. 
tohto článku, a ktorú nevyužije pre vlastnú spotrebu v čase jej výroby, poskytne prostredníctvom odovzdávacieho miesta 
do siete dodávateľovi.

4. Dodávateľ, ktorý od odberateľa prevzal takto výrobcom vyrobené a nespotrebované množstvo elektriny (ďalej len
„vyrobené a nespotrebované  množstvo“) sa zaväzuje toto vyrobené a nespotrebované množstvo elektriny dodať späť do
odberného miesta odberateľa, ktorý je súčasne výrobcom, za podmienok špecifikovaných v Obchodných podmienkach
služby variabilnej tarifikácie a služieb súvisiacich s nadobudnutím elektriny spoločnosťou MAGNA ENREGIA a.s. od výrobcov
pripojených do distribučnej sústavy (ďalej len "Obchodné podmienky variabilnej tarifikácie a výrobných zariadení"), ktoré sú
neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

5. Vyrobené a nespotrebované množstvo  elektriny bude súčasťou celkového mesačne  dodaného množstva elektriny
odberateľovi, avšak za dodávku elektriny v časti vyrobeného a nespotrebovaného množstva bude odberateľovi fakturovaná
len cena za prevzatie zodpovednosti za odchýlku výrobného zdroja.“

2. V článku IV., sa dopĺňajú nové body 2 a 3:

„ 2. Objem vyrobenej a nespotrebovanej elektriny výrobcom dodá dodávateľ po jej dodávke výrobcom odberateľovi do 
jeho zvolených odberných miest v čase, keď výrobca svojou výrobou nepokryje svoj odber, okrem času rannej a 
večernej tarify v zmysle Obchodných podmienok variabilnej tarifikácie a výrobných zariadení.

  3.     Za  elektrinu  dodanú  podľa  bodu 2. bude  dodávateľ  odberateľovi  účtovať  len  cenu  za prevzatie zodpovednosti za                  
          odchýlku a to vo výške 5,63 EUR/MWh.“

Pôvodné body v tomto článku budú v zmysle doplnených ustanovení prečíslované.

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zaradenia 
výrobného zariadenia do bilančnej skupiny dodávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že 
ustanovenia tohto dodatku č. 2 sú pre nich zrozumiteľné a určité, že ho neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si ho 
prečítali a porozumeli jeho obsahu, ho na znak súhlasu s celým jeho obsahom podpisujú.

Za dodávateľa: Za odberateľa:

V Piešťanoch, 20.12.2022 V............................, ........................

              __________________________    __________________________

Martin Ondko         
     predseda predstavenstva


