ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY VRÁTANE PREVZATIA
ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. NN/ ....... .
( ďalej len .. Zmluva" )
uzatvorená v zmysle§ 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi
DODÁVATEĽ

Názov: KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina
Zastúpený: Peter Kalman - prokurista

spoločnosti

IČO: 44 742 479
IČ DPH : SK2022811549
Číslo povolenia URSO: 2008E 0307

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. - 2921150600 l 11 OO
Zapísaný v: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl. č. 52565/L

ODBERATEĽ

Názov: Správa majetku, s. r. o., Sereď
Sídlo: Námestie republiky 1176/1O, 926 01
Zastúpený: Tibor

Sereď

Krajčovič , konateľ spoločnosti

IČO: 46 439 773
IČ DPH/DIČ: SK2820006002; 2820006002

Bankové spojenie: SLSP, Č.ú.: 5022197572/0900
Zapísaný v: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vl.

č.

28462/T

Čl.l
PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi 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 .
Odberate ľ 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").

2. Dodávka silovej elektriny sa uskutočňuje podľa Zákona o energetike c. 251 /2012 Z. z. a platných
"Všeobecných obchodných podmienok dodávky elektriny" (ďalej len "VOP"). VOP sú nedeliteľnou súčasťou
zmluvy, Odberateľ sa oboznámil s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
ku ktorej je odberné miesto dodávateľa pripojené do odberného miesta odberateľa t.j. prechodom elektriny cez
odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a
nebezpečenstvo škody.
4. Dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe "Zmluvy o
pripojení", ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.
Čl. ll.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OM ODBERATEĽA

1. Špecifikácia odberných miest Odberateľa je prílohou č. 2. tejto zmluvy.
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Cl. 111.

PlATNOSŤ ZMLUVY

Základné údaje:
Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky: 01 .01.2013, 00:00 hod.
Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2013, 24:00 hod.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01 .2013 o
00,00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2013 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 12
mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou
lehotou dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy.

Cl. IV.
CENA ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY
1. Odberateľ sa zaväzuje silovú elektrinu odobrať a zaplati ť Dodávateľovi za jej dodávku cenu vypočítanú podľa
koeficientov jednotlivých taríf, ktoré ponúkol Dodávateľ ve-aukcii v rámci verejného obstarávania a sú
podpísané v protokole z e-aukcie a sú uvedené (vrátene vzorcov pre výpočet ceny na základe
PPXESKBLCAL-13 v deň podania objednávky na nákup elektriny) v rámcovej dohode s centrálnym verejným
obstarávateľom, nasledovne:
Platnosť ceny

1.1.2013-31.12.2013

Produkt

l

VT/1T

NT

Cena za 1 MWh (bez DPH)

1. Jednotarif

2.

CJT = PPXESKBLCAL-13 x 1,13

1---

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 prevádzkovateľa PDS na www.zse.sk. www.sse-d-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
Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť.
Cl. V.
PlATOBNÉ PODMIENKY
2.

Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa
bude skutočný odber elektriny, zistený na základe údajov nameraných a zaslaných príslušnou PDS
Dodávateľovi. Dodávateľ odošle faktúru so započítaním uhradených záloh najneskôr 15. kalendárny deň po
skončení fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 30. kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

3.

Na úhradu dodávky združených služieb sa Odberateľ zaväzuje platiť Dodávateľovi jednu preddavkovú platbu
(zálohu) k 5. kalendárnemu dňu v mesiaci. Výška záloh je stanovená s ohľadom na predpokladanú spotrebu
na príslušné obdobie, prislúchajúce distribučné poplatky a dane podľa platnej legislatívy a predstavuje 85 %
predpokladanej mesačnej spotreby odberateľa . Zálohový predpis Dodávateľ Odberateľovi vystaví a zašle do 5
dní po začiatku dodávky elektriny.

Cl. VIl.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden. Táto Zmluva
nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.
2.

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

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

riadia Zákonom o energetike, VOP a všeobecnými

Príloha 1: Všeobecná obchodné podmienky dodávky elektriny.
Príloha 2: Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa

Za Odberatera :
V Seredi, dňa 30.11. 2012

Za Dodávatera :
V Žiline, dňa 30. 11. 2012

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 117 /lO
926 Ol
ed
!CO: 46 439 77

~~

U Komunal Energy, s.r.o.

IC: \t8;t~i002

······· ········· ... ...... ..................

Peter Ka lman
prokurista spoločnosti

f:

M. R. štefánika 3570/129
010 01 Žilina

®

IČO: 44 742 479, DIČ: 20228111)40

Komunal

~
-
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Prnoha č.2/ Technická špecifikácia odberných miest Odberatera k zmluve o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č. NN/
lodberater:

lspráva majetku, s.r.o.,

Sereď

l

l

ClsloOM

Názov OM

EIC kód

Adresa miesta spotreby

PSC

Mesto/O
bec

Produkt

3103053705

budova býv. základnej školy Správa majetku Sereď, s.r.o .

24ZZS30537050005

Garbiarská 56

926 01

Sereď

Normal

tarifa

Odber
VT/MWh

štadión Správa majetku

s.r.o.

24ZZS608641 5000A

$portová 8

926 01

Sereď

Normal

7,700

31 03055766

štadión Správa majetku Sereď, s.r.o.

24ZZS305576000M

$portová 8

926 01

Sereď

Norma l

19,000

štadión Správa majetku Sereď, s.r.o.

24ZZS3046839000J

Horný Čepei'\ 126

926 01

Sereď

Normal

7,600

Norm al

0,310

3103050826

klub dôchodcov Správa majetku

Sereď,

s.r.o.

24ZZS3058260005

Jesenského 24

926 01

Sereď

3103047417

klub dOchodcov Správa maj etku

Sereď,

s.r.o.

24ZZS30474170000

Nám.Siobody 28

926 01

Sereď

Normal

0,600

M.R.Stefánika 1

926 01

Sereď

Normal

9,000

3103046807

kancelárske priestory+ telocvičňa Správa m~~)(u Sereď, s.r.o.

Táto príloha nadobúda

platnosť dňa

01.01.2013

24ZZS3046807000A -

----

Odber
NT/MWh

Istič

0,00

MWh

4 ,000

3106086415

3103046839

Sereď,

Distribučná

Celkom

48,21

