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UZATVORENEJ  NA ZÁKLADE RÁMCOVEJ  DOHODY Č.:  1205/2022/OSMAl

čľs)o z:m|"Ny u..ďaMrŇe"                               uďírrií!J ľen „Do""                                         qgĺ8 / b

Dodávateľ                                                         Stredoslovenská energetika,  a.  s.

Sĺdlo:                                                                           Pri  Rajčianke  8  591/4B,  010 47 Zilina

Zastúpený.                                                        ánngá yä?íhía.12Joa,18viar,  riaditeľ sekcie predaJ  82C zákaznĺkom,  konajúci na zákiade  poverenia č   g3/2oi g zo

Zápis v oR SR:                                              Okresný súd žilina,  oddiel:  Sa,  vložka  č.:  10956/L

lčo:                                                                     51865 467

DIČ:                                                                            2120814575

lč  DPH:                                                               SK2120814575

Bankové  spojenie:                                         Všeobecná  úverová  banka,  a,s.            SWIFT (BIC):                                                   SUBASKBX

lBAN:                                                                    SK910200 0000  0000 0070 2432

(d'alej  len  „SSE"  alebo „Dodávatel")

OdberateľOravskémúzeumpavlaországhaHviezdoglavaE=±=±L±:=

Sĺdlo:                                                                  Oravský podzámok 9, 027 410ravský podzámok

Zastúpený:                                                            PaedDr.  Mária  Jagnešáková,  riaditeľka

IČO:                                                                             36145106                                                               DIČ:                                                                            2021437913

Bankové spojeníe:                                        Štátna pokladnica                                        SWIFT (BIC):                                                 SPSRSKBA

lBAN:                                                                     SK40 8180 0000 0070 00481213

(d'alej  len  „Odberatel")
(Odberateľ a  Dodávatel' spoločne v ďalšom texte  len „Zmluvné strany")

Tento  Dodatok sa  uzatvára  r`a základe vzájomnej  dohody zmluvných  strán,  pričom zmluvné strany sa dohodli  na  nasledovnom:

Čl.  1  Preambula

Zmluvné  strany uzavreli dňa  ........  Zmluvu  o združenej  dodávke elektriny č ..,......  (ďalej  len  "Zmluva") do  odbemých  miest odberateľa

uvedených  v  Prílohe  č.1  Zmluvy , Zoznam odberných  miest (d'alej  len  „Prĺloha  č.1"). V dôsledku zmeny odberatel'a  na  odbemom  mieste

24ZSS9339711000L dochádza  k  rozšíreniu  počtu  odberných  miest Odberateľa  uvedených  v  Prílohe  Č.1..

Čl.11  Predmet dodatku

1      Týmtododatkomsad opiňa  zoznam  odberných  miest Odberateľa v Prĺlohe  č.1  -Zoznam  odberných miest o  nasledovné odberné mie

EIC Adresa odberného míesta
Obchodný Spotreba

Hlavný  istič(A)/ MaximálnaRezervovaná
Distribučná

produkt (Mwh) Rezervovanákapacita(kw) kapacita (kw)
sadzba

24ZSS9339711000L
Oravský   Podzámok   10,   027  41OravskýPodzámok

2T 10 6 30 DVN

2.     Dodávka   elektriny  do  odberného   miesta   uvedeného  v bode   1   tohto   Dodatku   sa  vcelom   rozsahu   riadu   Zmluvou   ozdruženej  dodávke

elektriny.

3.     Ostatné  ustanovenia Zmluvy o združenej  dodávke elektriny ostávajú v  platnosti  v  nezmenenej  podobe.



4.     Dodávka  elektriny  Odberateľovi do  odberného  miesta  uvedeného v bode  1  tohto  Dcidatku  sa  začne  po  Účinnosti tohto  Dodatku  a  po splnení

technických,   obchodných   podmienok   pripojenia   a  obchodných   podmienok   Dodávatel'a.    Povinnosť   Dodávateľa   dodávať   elektrinu   do

odberného  miesta  Odberatel'a  vznikä  dňom   nadobudnutia  účinnosti  tohto   Dodatku   a  to  za   podmienky,  že  je  uvedené  odberné  miesto

Odberatel'a  zaraclené  v  bilančnej  skupine  Dodávateľa  a  pripojené  k  distribučnej  sústave  PDS.  Dc)dávku  elektriny  nemožno  začať  skôr,  ako

dôjde  k  montáži  určeného meradla zo  strany  prevádzkovateľa  distribučnej sústavy.

Čl.111  Záveľečné ustanovenia

1.     Tento  Dodatok  č.1    je  vyhotovený  v  troch  (3)  rovnopisoch,  každý  s  platnosťou  originá[u.  Odberateľ  obdrží  dve vyhotovenia  a  dodávateľ

jednci  vyhotovenie.

2.     Tento   Dodatok  Č.   1    nadobudne   platnosť  dňom  jeho  podpisu   oboma  zmluvnými   stranami   a   účlnnosť  dňom   nasledujúcim   po  dni  jeho

zverejnenia  na  webovom  sídle  Odberatel'a  podľa  ustanovení  zákona  Č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  pristupe  k  informáciám  a  o  zmene  a

doplnenĺ  niektorých  zákonov  (zákon  o  slobode  informácií)  v znení  neskorších  predp'"  (d'alej  len"  lnformačný zákon")  a  ustanovení  §  47a

zákona  Č.  40/1964 Zb„  Občianskeho zákonníka.

3.     Odberatel' sa  zaväzuje  zverejniť tento  Dodatok  najneskôr  do  7  dní  odo  dňa  nadobudnutia jeho  platnosti  a  doručit'  Dodávaterc)vi Vyhlásenie

alebo  Potvrdenie  o jeho  zverejnení  ihneď  po  zverejnení,  najneskôr však v  lehote  do  s dni  odo  clňa  nadobudnutia jeho  platnosti.  Dodávateľ

má  právo  požadovať  preukázanie  zverejnenia  predložením  Vyhlásenia  alebo  Potvrdenia   Vymásením  sa  na  účely  tohto  bodu  rozumie

pÍsomné vyhlásenie  Odberateľa  o zverejneni tohto  Dodatku  spolu  so všetkými jeho  prílohami  na  webovom sídle Odberatera   Potvrdením  sa

na   účely  tohto  bodu   rozumie   pÍsomné  potvrdenie   Úradu  vlády  Slovenskej   rep.upliky  o  zverejneni  tohto  Dodatku  spolu  so  všetkými  jeho

prilohami  v Centrálnom  registri zmlúv vedenom  Úradom vlády Slovenskej  republiky,  ak Odberateľ zverejňuje zmluvy v {omto  registri.

4.     Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  si tento  Dodatok prečítali,  bol spĺsaný podra  ich  skutočnej,  vážnej  a slobodnej vôle, jeho obsahu  porozumeli  a

na znak súhlasu  s  ním  oprávnenĺ zástupcovia zmluvných strán  pripájajú  svoje vlastnoručné podpisy.

vŽ:ľriľf ľf3,diTťa        fl©.  f i  f f i.&f f f fB

Dodávatel':
lng.  Michal  Jaloviar
riaditeľ sekcie Predaj 82C zákazníkom

Podpis:

v q..` i.V.Q?S.q.ql+, dňa  .49..`.A..`  ttp+r}

Za Odberateľa:
PaedDr.  Mária Jagnešáková,  riaditel'ka

Podpis:    -



iimmmiiimmmi

9004543657

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny čislo:  9100842057

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNEHO MIESTA

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika,  a.s.

Sídlo:
Pri Rajčianke 8591
ol 0 47 Žilina

lčo: 51865467

Odberatel':
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdosla

Sídlo / Adresa trvalého bydliska:
Oravský Podzámok 9
027 41  0ravský Podzámok

lčo: 36145106

Charakteristika odberného miesta

EIC kód odberného miesta:   24ZSS9339711000L
Číslo odberného miesta:   9339711

Napäťová úroveň: VN
Dist.  sadzba:  DVN -VN
Hlavný istič (A):  0

Celkový  inštalovaný  príkon  (W):  0
Počet fáz:
Stupeň zabezpečenia dodávky:  3. stupeň -štandard
Distribučná sieť:  SSE Úroveň VN

Typ merania:  Profilové
Číslo elektromera: 76468780
Mesiac fakturácie:  Mesačne
Fakturačná konštanta:  1

Adresa odberného miesta:
Oravský Podzámok 4
027 41  0ravský Podzámok

Rezervovaná kapacita 1  mesiac (kw): 0
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kw):   6
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kw):   0
Maximálna rezervovaná kapacita (kw): 30
Účinník:  0.95

Trieda TDO:  Bez TDO

Údaje o meľaní dodávky

SpÔsob merania:
Počet taríf:  Dvojtarif
Periodicita fakturácie:  Mesačná
Rozsah Číselníka:  08

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

V zmysle § 42 ods. 4 zákona č.  251/2012 Z.  z.  o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o
energetike)  má  odberatel'  elektriny,  ktorého  odberné  miesto  nespĺňa  legislatívne  podmienky  pre  automatickú
inštaláciu  inteligentného  meracieho  systému  (lMS)  právo  podľa  §  42  odsek 4  Zákona  o  energetike  požiadat'  o
inštaláciu  lMS  na vlastnú Žiadosť.  Náklady na inštaláciu  lMS  uhrádza odberater v rozsahu podľa prevádzkového

poriadku  prĺslušného  prevádzkovateľa  distribučnej  sústavy  (PDS).  Ak  odberateľ  splní  podmienky  na  inštaláciu
lMS,  je  PDS  povinný  zabezpečiť  inštaláciu  lMS  do  4  mesiacov  od  podania  Žiadosti  odberatel'a.  PDS  je  pred
inštaláciou   lMS   povinný   informovat'   odberateľa   o   všetkých   funkciách   a   možnostiach   interoperability   lMS,
možnostiach  využitia  IMS  odberatel'om  a  o  nákladoch,  ktoré je odberatel'  povinný v  súvislosti  s  inštaláciou  lMS
uhrádzat'.    Bližšie   informácie   o   typoch   lMS,   ktoré   ponúka   PDS   na   inštaláciu   nájdete   na   webovom   sĺdle

príslušného PDS.

Platnosť od:  19.02.2023

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku vyššie uvedenému dňu jeho platnosti. V prípade,  že dôjde   ku
zmene údajov,  budú pre zmluvné strany automaticky platné tieto nové údaje
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IČO.  51865 467,   lč  DPH:  SK2120814575,   DIČ.  2i20814575,   lBAN:  SK910200  0000  0000 0070 2432,   BIC:  SUBASKBX,   Stredoslovenská  energetika,  a s.

je zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu  Žilina,  oddiel:  Sa,  vložka čĺslo:  10956/L
www.sse.sk


