Dodatok č.l
k Zmluve o prevádzke VEG

(ďalej len dodatok)

uzatvorený medzi

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zastúpená:

Slovenské elektrárne, a. s.
Hraničná 12, 827 36 Bratislava, SR
totožné so sídlom
35 829 052
2020261353
SK 2020261353
Marco Arcelli, podpredseda Predstavenstva
Gabriele Granato, člen Predstavenstva
Pavol Ponca, člen Predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l , Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2904/B
(ďalej len "SE")
a

)

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Čislo účtu:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA , ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, 842 04 Bratislava, SR
totožné so sídlom
OO 156 752
2020480 1 98
SK 2020480 1 98
Ladislav Gáll, riaditeľ štátneho podniku
Slovenská sporiteľňa Bratislava
0 170404198/900

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Pš,
Vložka č.: 32/B
(ďalej len "VV")
Jednotlivo uvádzané aj ako "Zmluvná strana" a spoločne ako "Zmluvné strany", uzatvárajú
tento dodatok č. l , ktorým sa Zmluva o prevádzke VEG uzavretá dňa 10.03.2006 mení
a dopÍňa nasledovne:
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I.

Ll.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave záväzku SE, a.s. vyplávajúceho z Čl. 7
bod 7 . 1 1 . Zmluvy o prevádzke VEG (d'alej len "Zmluva"). Čl. 7 bod 7. 1 1 . sa nahrádza
nasledovným znením:
zabezpečí, aby bol Prevádzkový maj etok VEG riadne poistený v rozsahu
danom poistnou zmluvou, ktorú má VY platne uzavretú. Ak nastane poistná
udalosť na Prevádzkovom majetku VEG, sú SE povinné zabezpečiť
maximálnu súčinnosť pri takejto udalosti a v prípade poistného plnenia zo
strany poisťovne im prináleží pomerná časť takéhoto plnenia (náklady SE
vynaložené na poistnú udalosť / celkové poisťovňou uznané náklady na
poistnú udalosť).

7.1 1.1 VY

7.1 1 .2 VY

zabezpečí poistenie výpadku produkcie z dôvodov malých prietokov na
dohodnutú minimálnu dodávku kalendárneho roka. Ak nastane poistná udalosť
podľa tohto bodu, SE bude patriť podiel 35% z obdržaného poistného plnenia.

1 .2.
7.1 1 .2. znenia uvedeného v bode 1 . 1. tohto dodatku vo výške zmluvne dohodnutého
poistenia straty na výnosoch produkcie VEG v rámci poistnej zmluvy uzatvorenej
medzi VY a poisťovňou ( d'alej len "Čast' poistnej zmluvy").
Poistné bude SE uhrádzať na základe preukázania úhrady poistného poistiteľovi zo
strany VY
.

vystaví faktúru na SE do 5 pracovných dní od dátumu úhrady poistného, ktorej
prílohu bude tvoriť doklad/kópia dokladu o úhrade poistného za príslušné poistné
obdobie.

VY

Dátum splatnosti faktúry je 20-ty kalendárny deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom bola faktúra doručená SE. Ak 20-ty kalendárny deň pripadne na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoj a, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni
centrálneho príjmu faktúr objednávateľa.
1 .3.

VV má právo uzatvoriť Časť poistnej zmluvy až po predchádzajúcom odsúhlasení zo
strany SE.

1 .4.

V prípade, že SE budú v priebehu trvania Časti poistnej zmluvy schopné zabezpečiť
výhodnejšie podmienky poistenia, VY má povinnosť zabezpečiť zmenu poistných
podmienok v platnej Časti poistnej zmluvy tak, aby sa vyrovnali písomnému návrhu
SE.
V prípade, že VY nedohodne s poisťovňou zmenu poistných podmienok podľa návrhu
SE, majú SE právo požadovať od VV zrušenie Časti poistnej zmluvy v súlade s jej
výpovednými podmienkami. V takomto prípade majú SE právo uzatvoriť novú poistnú
zmluvu vo svojom mene v súlade s návrhom SE a v súlade so Zmluvou s účinnosťou
od ukončenia platnosti Časti poistnej zmluvy medzi VY a poisťovňou. Z takejto
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