D O D A T O K č. 1
k Zmluve č. 23/2020 o dodávke energií a energetických médií
zo dňa 20.4.2020
(ďalej len „Dodatok” a „Zmluva“)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11711/V
Osoby oprávnené uzatvárať a meniť zmluvný vzťah:
Ing. Ladislav Horváth, PhD. - generálny manažér pre energie, podľa poverenia
Ing. Ján Blanár - riaditeľ pre riadenie energetickej efektívnosti a stratégie, podľa
poverenia
Osoba oprávnená jednať:
Ing. Andrea Ábelová – vedúca odd. Plánovanie a regulácia energií
e-mail: aabelova@sk.uss.com
IČO:
36 199 222
DIČ:
2020052837
IČ pre DPH:
SK7020000119
Bankové spojenie:
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava
Číslo účtu:
SK14 8130 0000 0020 0360 0203
SWIFT/BIC:
CITISKBA
Zmluvu dojednával:
Ing. Eva Palenčárová, tel.: 055/673 2309, fax: 055/673 8340,
e-mail: epalencarova@sk.uss.com
(ďalej len “Dodávateľ“)
a

Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Obec Bočiar
Bočiar 23, 044 57
Elena Szabóová - starostka
006 901 71
2021235986
nie je platcom DPH
VÚB,a.s.
22727542/0200
SK21 0200 0000 0000 2272 7542
SUBASKBX

(ďalej len “Odberateľ“)

Na základe dohody zmluvných strán sa mení hore uvedená Zmluva nasledovne:
I
-

mení sa znenie bodu 2.1 v Článku II „Množstvá energitických médií“ takto:

2.1 Množstvá energetických médií, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, sú uvedené v Prílohe č. 1
„Dohoda č. 2 o dodávke energií a energetických médií“, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
II
-

mení sa znenie bodu 4.3 v Článku IV „Cena a platobné podmienky“ takto:
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4.1 Cena za dodávku energetických médií v neregulovanom režime:
Cena za dodávku nižšie uvedených energetických médií je stanovená dohodou v súlade s prísl. ust.
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, podľa Cenníka energetických tovarov a
služieb schváleného Dodávateľom na príslušný rok (ďalej len ”Cenník”).
Ceny sú uvedené bez DPH. V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov bude DPH fakturovaná v platných sadzbách ako samostatná položka.
Pre dodávku jednotlivých druhov energetických médií platia v zmysle Cenníka tieto ceny:
a)
b)

Pitná voda „GYŇOV“ (z vlastnej výroby)
Rozvod pitnej vody

336,93 EUR/tis.m3
78,58 EUR/tis.m3

III
-

Príloha č. 1 ”Dohoda č. 2 o dodávke energií a energetických médií ”, priložená k tomuto Dodatku
v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 1 ”Dohoda č. 1 o dodávke energií a energetických médií”.

-

Príloha č. 3 ”Smernica o základných podmienkach dodávky a odberu energií a energetických médií”,
priložená k tomuto Dodatku v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 3 ”Smernica o základných
podmienkach dodávky a odberu energií a energetických médií”.
IV

•

Ostatné ustanovenia dohodnuté v hore uvedenej Zmluve sa nemenia a ostávajú v platnosti.

•

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú Prílohy uvedené v predchádzajúcom článku.

•

Dodatok, Príloha č.1 a Príloha č. 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť hore uvedenej Zmluvy.

•

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom
zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok zosúlaďuje právny a faktický stav s účinnosťou od
1.1.2021 ak nie je v niektorom ustanovení Dodatku uvedené inak.

•

Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, dve pre Dodávateľa a jedno vyhotovenie pre
Odberateľa.

Košice, dňa .............................……….......

dňa …………………….

_________________________________________
Ing. Ladislav Horváth, PhD.
generálny manažér pre energie
U. S. Steel Košice, s.r.o.

____________________________
Elena Szabóová
starostka
Obec Bočiar

_________________________________________
Ing. Ján Blanár
riaditeľ pre riadenie energ. efektívnosti a stratégie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
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