
DODATOK  č. 1 

k REALIZAČNEJ  ZMLUVE 

k 

Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028–06 

uzatvorenej v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov  dňa 07.12.2020  (ďalej len „Realizačná zmluva“) 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
medzi zmluvnými stranami  

 

Poskytovateľ:  MAGNA ENERGIA a. s.  
Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565 
DIČ:  2020230135 
IČ DPH:  SK2020230135 
Konajúci prostredníctvom:    Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Zapísaný:    V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:  Sa, 
 Vložka číslo: 10626/T 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu v tvare IBAN:                 
(ďalej len „poskytovateľ“)  

a 
 

Objednávateľ:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany  
IČO:  17 335 612 
DIČ:  2020598888  
IČ DPH:  SK2020598888 - nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán- riaditeľ       
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo      
 dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu v tvare IBAN:                  
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Kováčik – vedúci OTP 
Telefón:  
E-mail:    
  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“) 

 

ČLÁNOK 1. 

 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Realizačnej zmluve sa mení článok 4. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
, bod 4.1 Nové znenie  článku 4. bod 4.1 Realizačnej zmluvy je nasledovné: 

„4.1 Táto Realizačná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2022“ 

 



1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Realizačnej zmluve sa mení článok 3 ODPLATA a to tak, že sa tento článok 

dopĺňa o ďalší bod 3.4. 

,,3.4 Cena za dodávku elektriny platná od 01.01.2022 do 31.01.2022 je určená dohodou zmluvných strán fixáciou 

koeficientu nákupu produktov SK ISOT (spot) + aditív 20,00 €/MWh 

- Fakturačná cena komodity je stanovená ako súčet aditívneho koeficientu uchádzača (marku up) a 

váženého priemeru hodinových cien krátkodobého denného trhu  SK ISOT v mesiaci dodávky, podľa hodinového 

odberového profilu jednotlivých odberných miest. 

 

 

ČLÁNOK 2. 

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ.  

2.2 Ostatné ustanovenia Realizačnej zmluvy zostávajú v platnosti a spravujú sa podmienkami dohodnutým 
Zmluvnými stranami v obsahu Realizačnej zmluvy. 

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný 

za originál. Dve (2) vyhotovenia Dodatku dostane Poskytovateľ  

a tri (3) vyhotovenia dostane Objednávateľ. 

2.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Dodatku nakladať, zmluvné prejavy sú im 

dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, na znak čoho tento Dodatok podpísali. 

 

V Sučanoch dňa 29.12.2021   V Piešťanoch dňa 29.12.2021 

 

V mene Objednávateľa     V mene Poskytovateľa 

Psychiatrická liečebňa Sučany:          MAGNA ENERGIA a.s.: 
 
 
 
 
  

............................................................  ................................................. 

Ing. Roman Kľučiarik    Martin Ondko  

štatutárny orgán - riaditeľ    predseda predstavenstva 

  

 


