
medzi: 

Osoba oprávnená konať: 

Sídlo: 

IČO 

IČDPH: 

Bankové spojeníe: 

IBAN: 

Kód banky: 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1062/2022 

MAGNA ENERGIA a.s. 

Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Lukáš Moravčik, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 

35743565 

SK.2020230135 

2622738682/1100 

SK2211000000002622738682 

TATRSK.BX 

Údaj o zápise: obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T 

(dalej len „dodávate!"') 

Osoba oprávnená konať: 

Sídlo: 

IČO: 

IBAN: 

(ďalej len "odberatel"') 

Obec Žitná-Radiša 

Ing. Rudolf Botka 

Žitná-Radiša č. 105,956 41, Žitná-Radiša 

00311383 

Článok I. 

l. Zmluvné strany uzatvorili 1 Zmluvu o združenej dodávke elektriny č. l 062/2022 ( ďalej len "zmluva"). Zmluvné strany sa

v súlade s článkom V. časť Úpravy zmluvy bod 46. dohodli na jej zmene a doplnení.

2. V zmluve sa v článku IV. mení bod 4. a článok V. bod 6.

1. V článku IV. nový bod 4. znie:

,,4. Aditív variabilnej zložky ceny: 

2. V článku V. nový bod 6. znie:

Článok II. 

20,00 EUR/MWb" 

,,6. Odberateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške vypočítanej Dodávateľom k 5. dňu kalendárneho mesiaca." 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bezo zmien.
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Článokill. 

1. Dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim

po dni jeho zverejnenia.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých odberateľ obdrží jedno vyhotovenie a dodávateľ tiež

jedno vyhotovenie. Tento dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tohto dodatku č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že

jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ho podpísali.

V Piešťanoch, 07.12.2022 

Za dodávateľa: 
MA'1NJ\ ENERGIA a.s. 

Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 

IČO 35 743 565 ® 
IC Dt0H· S\�2020230135 

-------------------------------------------------- _.,, 

Martin Ondko 

predseda predstavenstva 
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