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Dodatok č. 8 ku Kúpnej zmluve é.2201755665 Z
zo dňa 3.11.2017

m Elektronického kontraktačného systému a Trhoviska pod ev. é.2201755665_2

1) Na základe zmluvy o dodávke elektirny č. 2.201755665_2, interné číslo zmluvy SPP: 684772 uzavorenej dňa
3.11.2017 prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému a trhoviska (d'alej len ,,Zmluva") je
dodávatel' povi nný dodávat' el. energiu do od berných miest od beratel'a:

2) Odberatel'týmto vyhlasuje, že elektrinu odobratú podl'a zmluvy nakupuje:
a. výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b. aj na účely jeho d'alšieho predaja

Odberatel' vo všethých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberatel'om
deklarovanú sa považuje alternatíva a.
Ak poČas trvania zmluvy dójde u odberatel'a k zmene účelu využitia elektriny nakúpenej podl'a zmluvy, je
odberatel'povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovat'dodávatel'a.
Dodávatel' je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberatel'a povinný plnit' povinnosti vymedzené
dodávatel'ovi § 69 platného Zákona o energetike.

3) Tento dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom jeho podpisu zmluvnými stranami; ustanovenia osobitných
predpisov tým nie sú dotknuté.

4) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoných každý má platnost' originálu a každá zo
zmluvných strán obdží 1 rovnopis rovnakej platnosti azáváznosti.

5) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali a že bol uzafuorený po vzájomnom
Podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vóle zmluvných
strán bez akéhokolVek nátlaku anieza nevýhodných podmienok pre ktorúkolVek zo zmluvných strán, na znak
čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

V Žiline, dňa 17,1,2018 ------"1]1B
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Zmluvné strany

Dodávate]': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
číslo vložky:2749lB

Materská škola
Chmelinec 1411-0O
O20 01 Púchov

Zastúpený (meno,funkcia)
lng. Marián Kucharčík, Key Account Manager
+421 (41)6262419

Zastúpený (meno,funkcia)
Danka Černičková, riaditel'

lCO: 35815256 DlC: 2020259802
SK NACE:35230 lČ opH: SK202o259802

lČo:36129682 Dle,2O21669749
SKNACE: lČ DPH:

ElC čislo
oM Názov OM Ulica OM

24zss72o8810000C 7208810 Materská škola Chmelinec 1411-0O


