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ZMLUVAODODÁVKEELEKT~

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich

siet'ových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a §8 Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou

a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Osoba oprávnená konať:

Sídlo:

IČO:

IČDPH:

Bankové spojenie:

mAN:

Údaj o zápise:

(ďalej len "dodávatel"')

a

Osoba oprávnená konať:

Sídlo:

IČO:

mč:
Bankové spojenie:

mAN:

Údaj o zápise:

(ďalej len "odberatel"')

MAGNA ENERGIA a.s.

Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Nitrianska 7555/18, 921 O l Piešťany

35743565

SK2020230 135

Tatra banka, a.s.

SK22 1100 0000 0026 2273 8682

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Kultúrne a spoločenské stredisko

Darina Bajáková, riaditeľka

Jašíkova 179/, 023 54 Turzovka

00145254

2020550389

..~W!!/J...k7.d.({)...6/!1!w~a, ~.
S/<,8.j.j~~Q.Q?v..o.~qľr..f~0~...Wf

Článok l.

Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:

a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č, 1 tejto zmluvy (ďalej len "odberné

miesto") za podmienok dohodnutých v súlade s Rámcovou dohodou o dodávke elektrickej energie (ďalej len

"rámcová dohoda"), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2 tejto zmluvy

(ďalej len"VOP"),

b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,

c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len "distribučné

služby")
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2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny a

za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok II.

Dodávka elektriny

l. Dňom začiatku dodávky elektriny podľa tejto zmluvy je 1.1.2019

2. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberateľa v

odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva.

3. Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, v

množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len "PDS").

Článok III.

Zodpovednosť za odchýlku

l. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok - akciovou spoločnosťou aKTE.

2. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky, je 24X-MAGNA-E-A--B.

Článok IV.

Cena

1. Cena za dodávku elektriny je stanovená ako pevná cena bez sankcií za nedočerpané, resp. prekročené množstvo

elektrickej energie, t.j. dodávateľ elektriny sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať žiadny doplatok ceny nad rámec ceny

za dodávku, ako sú sankcie za nedočerpanie, resp. prekročenie zmluvného množstva elektriny.

2. Cena za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách je dohodnutá podľa článku V., bod 3. rámcovej dohody pre všetky

OM uvedené v Prílohe č. l nasledovne:

a) pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

pre produkt IT JT/VT 0,06339 EUR/kWh

pre produkt 2T VT 0,06792 EUR/kWh

NT 0,04924 EUR/kWh

pre produkt VO VO 0,04924 EUR/kWh

pre produkt 2P VT 0,06169 EUR/kWh

NT 0,06169 EUR/kWh

b) pre obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

pre produkt IT JT/VT 0,05827 EUR/kWh

pre produkt 2T VT 0,06244 EUR/kWh

NT 0,04527 EUR/kWh

pre produkt VO VO 0,04527 EUR/kWh

pre produkt 2P VT 0,05671 EUR/kWh

NT 0,05671 EUR/kWh

V cene za dodávku elektriny uvedenej v tomto bode je obsiahnutá dodávka elektriny a prevzatie zodpovednosti za
odchýlku.

Mesačná platba za odberné miesto je dohodnutá v sume 0,00 E.
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3. Ceny za distribučné služby sú fakturované v súlade s cenníkom distribúcie príslušného PDS, vydaným na základe

platného a účinného cenového rozhodnutia ÚRSO pre príslušného PDS. Dodávatel' je oprávnený k cene podl'a čl. IV.

bod 2. priúčtovať za distribučné služby ceny len v takej výške, ktoré sú uvedené v platnom rozhodnutí Úradu pre

reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre obdobie trvania zmluvy. Cena za zabezpečenie distribúcie bude fakturovaná

ako samostatná položka služby podl'a štátom určených regulatív v súlade s platnými právnymi predpismi v SR.

4. Spotrebná daň bude fakturovaná ako samostatná položka podl'a štátom určených regulatív, v súlade s platnými

právnymi predpismi v SR. Spotrebná daň je stanovená podl'a zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného

plynu.

5. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi

orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podl'a tejto dohody, má dodávatel' právo požadovať od odberatel'a ich zaplatenie

a odberatel' sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrickú

energiu sa zaväzuje odberatel' uhradiť spôsobom podl'a dohody.

6. Ceny za distribučné služby a spotrebná daň budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou za dodávku elektriny.

7. Dodávatel' bude účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa príslušných právnych predpisov vo výške sadzby platnej

v čase dodania predmetu zákazky.

Článok V.

Platobné podmienky

l. Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie uvedené v prílohe č.

1 tejto zmluvy.

2. Odberatel' v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie l rok) sa zaväzuje za dodávku silovej

elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných

poplatkov pravidelne Ix mesačne vo výške 100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň

mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohl'adnením pravidelných mesačných platieb je splatná v 30. od dátumu

vystavenia faktúry.

Odberatel' v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie l mesiac) sa zaväzuje za dodávku silovej

elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných

poplatkov pravidelne Ix mesačne vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň

mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohl'adnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 30. deň od dátumu

vystavenia faktúry.

3. Spôsob úhrady preddavkov a faktúr sa bude realizovať prevodným príkazom alebo inkasným príkazom.

4. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberatel'ovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý

deň omeškania.

5. Ak sa odberatel' dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle

odberatel'ovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur vyfakturuje dodávatel'

odberatel'ovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

6. Prípad, kedy odberatel' ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmluvy,

ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávatel' môže

na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odbemého miesta odberatel'a od distribučnej siete.
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Článok VI.

Trvanie zmluvy

l. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2020

2. Pred uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená, môžu zmluvné strany ukončiť túto zmluvu len na základe

vzájomnej dohody, ktorá sa uskutoční písomnou formou.

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je

platobne neschopná alebo v úpadku, alebo

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý

pre nedostatok majetku, alebo

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

Článok VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené rámcovou dohodou, touto zmluvou, VOP a

Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonnika spravujú týmto zákonom.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky
•budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

3. Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so znením návrhu

zmluvy. V prípade rozporu medzi znením tejto zmluvy a znením návrhu zmluvy, sú rozhodujúce dojednania uvedené

v návrhu zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá s platnosťou originálu, pričom odberateľ obdrží jeden

rovnopis a dodávateľ jeden rovnopis.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že

ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si

túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 18.12.2018 V &~71.4 ,dňa }II/ j(}/,g

Martin Ondko, predseda predstavenstva Darina Bajáková, riaditeľka

023 54 ľU~ZOVK'::'.

Spravca
Textový rámček

Spravca
Textový rámček



,------- ~

ŕ\ ~

Príloha č. l k zmluve o dodávke elektriny č.: 7580/2018

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

Deň
Ročné

P.Č.
Adresa odberného

EIC kód začiatku PDS
Napäťová zmluvné

Produkt
Fakturačné

miesta dodávky
úroveň množstvo obdobie

[kWh]

l
R. Jašíka OILK,

24ZSS7214091 000 1 01.01.2019 Stredo slovenská
NN 21372 IT rok023 54 Turzovka distribučná, a.s.

l-

~/ti--
/J~~

dodávateľ
•.

odberateľ

.
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