Špeciálni zákazníci
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a pr ĺslušných ustanovení
NN
Zákona č . 25112012 Z .z. o energetike a o zmene a dopinení niektorých zákonov pre odberné miesto: 7218705
SSE (Dodávatel)
Odberatel
Stredoslovenská energetika, a.s.
Materská škola Budatín
Pri Rajčianke 8591/413
Cesta k vodojemu MŠ MOP
010 47 Žilina
010 03 Žilina
I Č O: 36 403 008
Dl Č : 2020106682
i Č DPH: SK2020106682
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka č ísio: 10328/L
Ban ka* :
Obchodný zástupca: TOP firmy a organizácie
Adresa pracoviska: Stredoslovenská energetika, a .s.
Pri Rajčianke 85911413
010 47 Žilina
Teief6n: 0850 123 555
Fax: 04115192595
e-mail: top@sse.sk

l ČO: 37905121
Dl Č : 0037905121
l Č DPH:
Banka: 5600 Prima banka Slovensko a.s
Č ísio ú čtu: 0330366013 / 5600
Miesto podnikania:

Faktúry zasiela ť: Materská škola Budat ĺn
Cesta k vodojemu MŠ MOP
01003 Žilina

Telef6n: 0415667189
e-maii: skolka@budatin.sk

Fax: 0

OKEC: Predskolska vychova

Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávate ľ elektriny dodáva ť Odberate ľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom
výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta vrátane súvisiacich služieb a prevzia ť za Odberate ľa
zodpovednosť za odchýlku a Odberate ľ elektriny sa zaväzuje zaplati ť Dodávate ľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a
za distribúciu elektriny a súvisiace služby.
1.2. 1.2. Dodávka silovej eiektriny bude uskuto čň ovaná pod ľa Zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopinení
niektorých zákonov ( ďalej len Zákon) a platných Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s
celkovou ro čnou spotrebou eiektriny do 500 MWh ( ďalej len OP). Tieto OP Odberate ľ obdržal pri podpise Zmluvy,
oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich dodržiava ť.
1.3. Dodávka silovej elektriny je spinená prechodom elektriny z distribu čnej sústavy spolo čnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., ku ktorej je odberné miesto Odberate ľa pripojené ( ďalej len PDS) do odberného miesta Odberate ľa,
t.j. prechodom eiektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zárove ň uskuto čň uje prechod vlastníckych práv k dodanej
silovej elektrine a nebezpe čenstvo škody.
1.4. Pokia ľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpe č í Dodávate ľ pre Odberate ľa v rozsahu a za
podmienok uvedených v platnom a ú činnom prevádzkovom poriadku PDS ( ďalej len Prevádzkový poriadok), ktorý bol
schválený Úradom pre reguláciu sie ťových odvetví Slovenskej republiky. Prevádzkový poriadok v piatnom a ú činnom
znení je spravidla zverejnený na internetovej stránke PDS. Odkaz na prevádzkový poriadok PDS uverej ň uje Dodávate ľ
na svojej internetovej stránke www.sse.sk
Č lánok 2.
Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnos ť d ň omjej podpisu oboma zmluvnými stranami a ú činnosť d ň om 01.01.2013 o 00.00 hod. a
uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2013 do 24.00 hod. Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejnené zmluvy v
súlade s § 47a odsek 2 Ob čianskeho zákonníka nadobúdajú ú činnosť d ň om pod ľa prvej vety tohto článku.
2.2. Platnos ť zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokia ľ niektorá zmluvná strana písomne
neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 2 mesiace pred ukon čením platnosti Zmluvy, že s pred ĺžením platnosti
Zmiuvy na dobu 12 mesiacov nesúhiasí.
2.3. Príloha č . 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému pred ĺženiu platnosti. Automatické predlženie platnosti Zmluvy
nastane len po dojednaní Prílohy č . 1.
Č iánok 3.
Špecifi kácia cenníkových položiek
3.1. Špecifikácia cenn ĺ kových položiek pre príslušný kalendárny rok platnosti Zmluvy je uvedená v Prílohe č . 1 tejto Zmluvy.
Č lánok 4.
Špecifikácia odberného miesta pre dodávku elektriny
4.1. Č ísio odberného miesta ( Č OM): 7218705
4.2. EIC: 24ZSS7218705000S
4.3. Názov: Materská škola Budat ĺ n
4.4. Ulica: Cesta k vodojemu MŠ MOP
4.5. Obec/PS Č : Žilina / 010 03
4.6. Celkový inštaiovaný príkon odberného miesta (W): 11160
4.7. Periodicita fakturácie: Ro čne

Č lánok 5.
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distribúciu eiektriny
ldentifikácia a špecifikácia odberného miesta, ktorá poskytuje všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny
5.1.
je nedelite ľnou sú časťou tejto Zmluvy
5.2. Technický popis meracej súpravy je uvedený v zázname o meracom zariadení
Č lánok 6.
Cena a späsob platby
6.1. Odberate ľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplati ť Dodávatelovi za jej dodávku cenu podla tejto Zmluvy. Cena za
dodávku elektrinyje dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou pod ľa Zákona č .18/1996 z. z. o cenách a
platí pre obdobie uvedené v Prílohe č . 1 tejto Zmluvy. Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe č . 1 je cenou silovej
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávatel v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky ( ďalej len SR). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systémové služby, náklady
systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odberate ľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a ú činnými rozhodnutiami
Úradu pre reguláciu sie ťových odvetví Slovenskej republiky ( ďalej len URSO) pre príslušného PDS, ku ktorej je
odberné miesto Odberate ľa pripojené. Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej
elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní
príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú pinenia pod ľa tejto Zmluvy, má Dodávatel právo požadova ť od
Odberate ľa ich zaplatenie a Odberatel sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplati ť . Dodávatel má právo
požadovať od Odberate ľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú ma ť vplyv na cenu a ktoré budú uložené
rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávate ľ nebude m6cť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu
za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberate ľ uhradi ť sp6sobom pod ľa Zmluvy.
6.2.

Späsob úhrady faktúr: Hotovosť/prevodný pr ĺkaz

Späsob úhrady preddavkov: lnkasný príkaz

Č lánok 7.
Závere čné ustanovenia
Nedelitelnou sú časťou tejto Zmluvy sú:
a) Príloha č . 1 - cena za dodávku elektriny a špecifikácia cenníkových položiek pre príslušný kalendárny rok
platnosti Zmluvy
b) ldentifikácia a špecifikácia odberného miesta
c) Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ro čnou spotrebou elektriny do 500 MWh
d) Záznam o meracom zariadení, v ktorom je uvedená špecifikácia meracieho zariadenia, merania a ur čeného
m erad la
e) Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra
7.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnos ťou origináiu, z ktorých každá zmluvná strana
dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny a dopinky Zmluvy je možné vykona ť len písomne.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej d6kladnom pre čĺtaní, slobodne, na základe
7.3.
vlastnej v6le, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.
7.4. Nadobudnutím ú činnosti tejto Zmluvy stráca platnos ť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné
miesto uvedené v tejto Zmluve s tým, že nedelite ľné sú časti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku d ň u podpisu
Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako nedelite ľná sú časť Zmluvy.
7.5. Ostatné vz ťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom, OP a všeobecnými ustanoveniami obchodného
zákonníka

7.1.

Č lánok 8.
Zvláštne dojednania
8.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.
•, :Dodávate ľ:
•
,.t.
meno a funkcia: lng. ustav Dur,ry
Manažér predaja B2C
Dátum:

Odberatel:
meno a funkcia:
Dátum:

* Bankové spojenie a ú čty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Peň ažný ústav:

pred číslie ú čtu

kád banky

čislo ú čtu
202476883
6618321014

Tatra banka, a.s.
Slov.sporite ľň a, a.s.

2621150449

VÚB banka, a.s.

702432
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Poverený zástupca Odberateľa /na základe poverenia
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UniCreditBank
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

č len skupiny

eDF

Cena za dodávku elektriny

Príloha č . 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
pre odberné miesto č . 7218705 na obdobie 01.01.2013 do 31.12.2013 (dalej len Príloha)
Odberatel:

100:
Názov:
Sídlo:

37905121
Materská škola Budatín
Cesta k vodojemu MŠ MOP

010 03 Žilina
SSE (dodávatel):

I ČO:
Názov:
Sidlo:

36403008
Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Raj č ianke 8591/4B
010 47 Žilina
l. Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto Prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatim zodpovednosti za odchýlku stanovené na
základe cenovej ponuky č íslo 00321796/2013/1 podpísanej zmluvnými stranami d ň a 28.11.2012. Odberatel sa zaväzuje
odoberat elektrinu výhradne od SSE po čas celej doby platnosti tejto Prílohy. Vz ťahy a podmienky pre zaistenie dodávky
elektriny sú stanovené v Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto č . 7218705 (dalej len Zmluva) a v
platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ro čnou spotrebou elektriny do 500
MWh.
11. Špecifikácia objemu dodávky
Zmluvne dohodnuté množstvo elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto Prílohe je:
- MWh pre rok 2013
111. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny

Č íslo odberného miesta (EIC kád ) : 24Z5572187050005
Názov odberného miesta : Materská škola Budatín
Produkt dodávky : 1 T Normál
Cena za dodávku (EURIMWh bez DPH a spotrebnej dane)
Rok 2013 - VT: 65.46 ; NT: 0.00

lV. Charakteristika produktov
1 T Normál -

Jednotarifný produkt
Platnost

Táto Príloha je platná

od 01.01.2013 do 31.12.2013

Za SSE:

Za odberatela:

Meno: lng. Gustáv Durný

Meno:

funkcia : Manažér predaja B2C

funkcia:

,

MATERSKA SKOL..A
Cesta k vodojemu 386/4
ZILINA

Z002/200813

