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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU 

(ďalej len" Zmluva l ZoZDE") 

ZoZDE /NN- 1111126 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi 

DODÁVATEĽ 

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 

ODBERATEĽ 

.. 
mskomsered@azet.sk 

Komenského 113 926 01 Sereď 

Článok l. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom 4mluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberatel'ovi združené služby dodávky elektriny (ďalej len "združené služby"), 
t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite 
garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy- prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových 
služieb (ďalej len "distribučné služby") do odberného miesta (ďalej len "OM") Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu 
a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto zmluvy, ako aj za ostatné regulované položky a poplatky podľa cenníka služieb príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). 

Článok ll. TECHNICKÁ ~PECIFIKÁCIA OM ODBERATEĽA 

1. Technická špecifikácia jednotlivých OM je uvedená v Prílohe č.2 ZoZDE. 
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ť:lánok 111. PLATNOSŤ ZMLUVY 

ZoZDE /NN- 1111126 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2014 o oo,oo hod. Zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú do 31.12.2014 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje ria dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi 
druhej strane, že na ukončeni zmluvy netrvá v lehote najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že Odberateľom je 
verejný obstarávateľ, Zmluva sa stáva platnou a účinnou po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

ť:lánok IV. CENA ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY 

1. Odberateľ sa zaväzuje silovú elektrinu odobrať a zaplatiť Dodávateľovi za jej dodávku cenu vypočítanú podľa koeficientov jednotlivých taríf, ktoré 
ponúkol Dodávateľ ve-aukcii v rámci verejného obstarávania a sú podpísané v protokole ze-aukcie a sú uvedené (vrátene vzorcov pre výpočet 
ceny na základe PPXESKBLCAL-14, v deň podania objednávky na nákup elektriny) v rámcovej dohode s centrálnym verejným obstarávatel'om, 
nasledovne: 

. 
Platnosť ceny 

Produkt 1.1.2014-31.12.2014 

VT /1T NT 

Cena za 1 MWh (bez DPH) 

1. Jednota rif UT = PPXESKBLCAL-14 x 1,21 -

2. Dvojtarif CVT =_ PPXESKBLCAL-14 x 1,23 CNT = PPXESKBLCAL-14 x 1,08 

3· Priamotop PVT = PPXESKBLCAL-14 x 1,26 PNT = PPXESKBLCAL-14 x 1,20 

4· Verejné osvetlenie CVT = PPXESKBLCAL-14 x 0,96 -

2. Cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované zložky elektriny bude vypočítaná na základe platného cenníka v príslušnej PDS, schváleného 
úradom pre reguláciu sieťových odvetví a platného v čase odberu. Zmluvné strany si nemôžu dohodnúť inú cenu. Cenové rozhodnutia ÚRSO sú 
uverejnené na internetovej stránke www.urso.gov.sk alebo u príslušného prevádzkovatel'a PDS na www.zse.sk. www.sseod-sk alebo 
www.vsds.sk. 

3· V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú 
plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľ~ ich zaplatenie a odberatel' sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane 
zaplatiť. 

ť:lánok V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Platobné podmienky sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými v čase dodávky. 
ť:lánok Vl. TECHNICKÁ ASISTENCIA 

1. Odbe rate l' podpisom zmluvy o dodávke elektriny s RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. získa bezplatnú službu "Poistenie asistenčných služieb pre 
právnické osoby RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.". 

ť:lánok VIl. ZÁVEREť:NÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden. 

2. Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných vzostupnou číselnou 

radou. 

3· Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne 

nevýhodných podmienok. 

' 4. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia platnými VOP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia 

Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. 

5· Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prno hy: 

Prno ha 1: Všeobecná obchodné podmienky dodávky elektriny. 
Prno ha 2: Technická špecifikácia odberných miest Odberatel'a 

za Odberatel'a : 
V Seredi, dňa 

...................
Bc. Iveta Fraňo 

riaditel'ka 

Za Dodávatel'a : 
V Žiline, dňa 

Peter Kalman 
Prokurista spoločnosti 

-
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Priloha č.2 l Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa k ZoZDE č. NN/1111126 

Odberateľ: 

Číslo OM Názov OM. BIC k6d 

---------------------------------------' 3103046425 Materská škola 
' 

24ZZS3046425001 Y 
--- 3i03o_4_6_4_2_6--- ·:·----- M~t;;;ki -š-k::,-1~-----

24ZZS3046426000V ---------------r-----------------------
3103046507 • Materská škola 24ZZS3046507000V 

--- 3i0304_6_4_34--- .. ----- M~t~;~ki -ši""ai~----- 24ZZS3046434000Z 

Táto príloha nadobúda platnos ť dňa 01.01.2014 

Materská škola 

Adresa miesta spotreby 

Produkt 
RIGHT POWBR 

BNBRGY, 

s.r.o. 

Distribučná 

tarifa PDS 
Odber VT /MWh Odber NT /MWh Istič Počet fáz 

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Komenského 1136, 926 Ol Sereď : NORMAL : C2-X3 : 10,90 : 0,00 : so : 3 

------------- ~~d;á~~k~ -ii;-2-GEiO~- 926-äl-še_r_e_d:------------- -:--- ŇĎRMÄL---:--- -c-2--XJ--- -:--- -s-.-o-0----:----O.-OO----:--- -2-o-,-oO--- -:----- -; -----
--------------------------------------------------------~------------r------------r-----------T-----------,-----~------~------ ------Murgašova 9/1992, 926 Ol Sereď t NORMAL 1 C2-X3 1 ll, SO 1 O, OO 1 40 1 3 
--------------- -Ka""rn""e~""skéh~- 4 ~-92-6 -o-1- š~~~d· --------------- -;--- NORML--- .. --- -c-2--XJ---- .. --- iO~ 30--- •----O.-OO----<----- 25---- -:- -----------

Celkom 37' 70 O, OO MWh 




