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Zmluva o združenej dodávke elektriny
(d'alej len "Zmluva")
uzavret6 v zmysle § 269 ods. 2 z6kona Č. 513/1991 Zb. Obchodn6ho z6konnika
v znenf neskor§fch predpisov

Čislo Zmluvy u Dodávatera: 5100821167C/2017
čislo Zmluvy u Odberatera:

Čl. I
Zmluvn6 strany
Dodávater
Obchodné meno:
Sidlo:
V zashipeni:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynsk6 31, 042 91 Kotice
Mgr. Jozef Buj66k, vedúci oddelenia SME
Ing.Andrej Lukačfn, predajca - SME

Zástupca na rokovanie: Ing.Andrej Lukačfn, predajca - SME
IČO:
Dlč:
id DPH:
Bankov6 spojenie:
IBAN / BIC
Zápis v registri:

44483767
2022730457
SK2022730457
ING Bank N.V, pob. zahra. banky, Bratislava,pobočka Kotice, 9000040409/7300
SK30 7300 0000 0090 0004 0409 / INGB SK BX
Obchodny register Okresn6ho súdu Ko§ice I oddiel Sa, vložka 1628N

(d'alej len "Dod6vatelm)
Odberater
Obchodn6 meno:
Sidlo:
V zasttipeni:

Spojená škola
Čaklov 249, 094 35 Čaklov
Ing.Stanislav Kr6r, riaditer

IČO:
Dlč:
Id DPH:
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zakaznicke čislo:

42076439

uvedené v Prflohe Č. 3
5100821167

(používajte pri komunikacii s Dodavaterom)

(d'alej len "Odberater)
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II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je závazok Dodávatera poskytnút Odberaterovi pinenia bližtie určené v 61. Ill
tejto Zmluvy (d'alej len "Plnenia"). Odberater sa zavAzuje od Dodávatera prijar Plnenia podra tejto
Zmluvy a zaplatit za ne Dodávaterovi cenu (dalej len "Cena") bližšie určenú v 61. IV tejto Zmluvy.
2. Dodávater a Odberater sa zavazujú pri pinení predmetu tejto Zmluvy dodržiavat platn6 právne predpisy
Slovenskej republiky a Prevádzkový poriadok prIslutnho prevádzkovatera distribučnej sústavy (d'alej
len "PDS"). Identifikačn6 údaje PDS sú uvedené v Prflohe č. 3 tejto Zmluvy.
3. baltie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávaterom vydaných Obchodných podmienkach
pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie alebo v Obchodných podmienkach pre
Zmluvy o združenej dodávke elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (d'alej len
"OP"), ktoré tvoria Prilohu č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa Odberater v zmysle platnej legislatívy považuje za
malý podnik, na zmluvný yeah sa aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke
elektriny pri poskytovani univerzálnej služby pre mal6 podniky. V ostatných pripadoch sa na zmluvný
vztah aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie.
4. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednost pred ustanoveniami OP. V prípade zmeny OP sa vzájomn6
práva a povinnosti riadia aktuálnym znením OP platným po zmene.

'di. III
Určenie pineni a dodacie podmienky
1. Dodávater sa zavazuje dodat Odberaterovi elektrinu za podmienok určených podra zvoleného produktu
na dodávku elektriny, ktorý je uvedený v Prilohe č. 2 tejto Zmluvy do odberných miest (dalej len "OM")
Odberatera uvedených v Prilohe č. 3 tejto Zmluvy a prevziar zodpovednost za odchýlku Odberatera.
2. Dodávater zabezpeči distribúciu, prenos elektriny a systémové služby do OM.
3. Dodávater zabezpeči ostatné súvisiace služby za poplatok, ktorý je uvedený v príslu§ných cennikoch
Dodávatera alebo PDS.
4. Množstvo Odberaterom objednanej elektriny je uvedené v Prilohe 6. 2 tejto Zmluvy.

či. IV
Určenie Ceny a platobných podmienok
Cena za Plnenia pozostáva z týchto položiek:
a) cena za dodávku elektriny, za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cena za elektrinu vyplývajúcu
zo Závazku odberu; jej výNKa je určen6 v Prilohe a. 2 tejto Zmluvy;
b) cena za regulované služby, a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a
ostatné regulovan6 položky, ktorých v9§ka je určen6 podra aktuálnych cenových rozhodnuti URSO
platných a ainných v čase dodania Plnení;
c) poplatky za služby podra cenníkov služieb príslu§n6ho PDS a Dodávatera platných v čase
poskytnutia súvisiacej služby;
d) dane, poplatky, pripadne in6 platby podra platných právnych predpisov, ako aj platných a ainných
rozhodnuti orgánov §tátnej správy.
2. Fakturačné obdobie vztahujúce sa k prislu§nému OM je uvedené v Prilohe 6. 3 tejto Zmluvy.
3. Odberater sa zav6zuje uhradit Dodávaterovi preddavkové platby na úhradu Ceny, a to v priebehu
príslutn6ho fakturačn6ho obdobia na Očet Dodávatera 4-krát pre OM s ročným fakturačným obdobím.
4. Výtka a dátum splatnosti preddavkových platieb sú uvedené:
a) v pisomnom oznámeni Odberaterovi zaslanom Dodávaterom po uzavretí Zmluvy na základe
predpokladanej spotreby alebo
b) vo faktúre za združentl dodávku elektriny vystavenej za predchádzajOce fakturačné obdobie na
základe spotreby v predchádzajúcom fakturačnom obdobi.
5. Dodávater po skončeni prislutn6ho fakturačného obdobia vystaví faktúru, v ktorej vyúčtuje Odberaterovi
k úhrade Cenu za Odberaterom prijaté Plnenia podra tejto Zmluvy. Vo faktúre budú zohradnené úhrady
preddavkových platieb vykonané Odberaterom v príslanom fakturačnom obdobi. Faktúra je splatná:
a) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s mesačným fakturačným obdobím;
b) do 14 &if od dátumu jej vystavenia pre OM s ročným fakturačným obdobím.
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Čl. V
Doba platnosti Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvara na dobu určitú do 31.12.2019.
2. Zmluva je platna citiom jej podpisu a Minna od 01.10.2017. De ainnosti Zmluvy je zaroverf datumom
začatia doclavky elektriny podia tejto Zmluvy.
Ak je Zmluva povinne zverejeiovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zakona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam (cralej aj ako "Zakon") predpokladom účinnosti Zmluvy je jej zverejnenie
sp6sobom predpokladaným Zakonom. Odberater sa týmto zavazuje zverejnif túto Zmluvu sp6sobom
predpokladaným Zakonom, inak zodpovecla za to, že tato Zmluva nenadobudne účinnost.

či. VI
Osobitn6 ustanovenia
1. Odberater vyhlasuje, že je oprávnený uživaf OM (je vlastnikom, najomcom a pod.) v rozsahu potrebnom
na uskutočnenie doclavky elektriny podra tejto Zmluvy a podpisom tejto Zmluvy nezasahuje do pray ani
neobmedzuje prava tretieho subjektu k OM (dalej ako "Vyhlasenie"). Ak sa preukáže Vyhlasenie
Odberatera ako nepravdivé, m6že Doclavater odstúpif od Zmluvy a Odberater je povinný uhradif
Doclavaterovi §kodu, ktora vznikla Doclavaterovi v súvislosti s nepravdivým Vyhlasenfm, ako aj s
odstúpeninn od Zmluvy z tohto d6vodu.
2. Ak nastala skutočnost, ktora opravtiuje Doclavatera k nazoru, že dotlo k zhorteniu schopnosti
Odberatera riadne a včas pinif svoje súčasná a budúce pe6ažna zavazky voči Doclavaterovi, a to:
- Odberater je v ometkanf s tbradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade
nedotlo ani v lehote dodatočne určenej Doclavaterom, alebo
- Odberater je v ometkaní s thradou akejkorvek platby voči spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. a k
úhrade nedotlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnostou, alebo
- na majetok Odberatera bol podaný navrh na konkurz alebo re§trukturalizaciu, alebo sa začala
likvidacia Odberatera, alebo sa začalo proti Odberaterovi exekučná konanie, alebo je v preclfženf
(vykazuje zaporné vlastné imanie), alebo
- dotio k zhor§eniu ratingu Odberatera priradeného renomovanou spoločnostou zaoberajúcou sa
hodnotenim bonity účastníkov trhu (index spoločnosti Creditreform horgf ako 300, rating Standard &
Poor's hor§f ako BBB- alebo rating spoločnosti Moody's hortf ako Baa3), alebo
- je evidovaný dlh Odberatera voči Sociálnej poisfovni, zdravotnej poistovni, alebo voči darlovému
úradu,
je Dodávater oprávnený jednostranne zmenif platobn6 podmienky. Týmto sa pre OM s mesačným
fakturačným obdobírn rozumie platenie preddavkovej platby, ktorej tannin splatnosti je 15. Oa
prisluthého kalenclarneho mesiaca, a ktora zodpovecla 100 % predpokladanáho celkového mesačného
pinenia podra Zmluvy. Odberater je povinný uhradif prvú preddavkovú platbu do 14 dnf od clátunnu
doručenia výzvy Dodavatera v termíne splatnosti tejto preddavkovej platby. Splatnost faktúr sa zarovef)
zmenf na 14 dní od datumu ich vystavenia.

či. VII
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovent v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zo Zmluvných strati.
Súčastou tejto Zmluvy sú
a) Prfloha Č. 1 - OP
b) Prfloha Č. 2 - Dohoda o cene a podmienkach produktu;
c) Priloha Č. 3 - Odaje týkajOce sa odberných miest Odberatera.
3. Zmluvu a jej prflohy je možné menif nasledovne:
a) Zmluvu je možné menif dohodou, formou dodatku k Zmluve prijatom oboma zmluvnými stranami;
b) Prflohu Č. 1 sp6sobom stanoveným v OP;
c) Prflohu Č. 2 a 3 dohodou prijatou oboma zmluvnými stranami, ak nie je v OP uvedené inak.
4. Odberater berie na vedomie, že v prípade intervencie ttatu alebo ttatom poverenej organizacie, ktora
by mala vplyv na cenu elektriny, je Doclavater oprávnený jednostranne zmenif cenu elektriny po dobu
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5.

trvania tejto intervencie.
Zmluvn6 strany prehlasujú, že táto Zmluva je uzatvoren6 slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu
Priloh, ktoré sú súčastou Zmluvy, je určitý a zrozumiterny, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na
dókaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Dodavatera:

V V..—IN.Qs1

dha:

`Z

Meno a priezvisko: Mgr

Meno a priezvisko: Ing.Andrej Lukačin

Funkcia: vedúci odd

Funkcia: p dajc

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:

Za Odberatera:

14_ Q.2,ot4-

V

Oa:

Meno a priezvisko: Ing.Stanislav Krár

Meno a priezvisko:

Funkcia: riaditer

Funkcia:

Podpis

Pečiatka:

,
ta

Podpis

SPOJENA tKOLA
094 33 dAKLOV 249
okr. Vranov nod TooTou
2
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