Číslozmluvy

: 7 5':.

4/2ol8

ZMLUVA o DoDÁvKE ELEKTRINY
vrátane pľevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distľibúcie elektriny a súvisiacich
siet'ových služieb, uzavretá podl'a zákon a

o energetike a o zmene

a

doplnení niektoľých zákonov

Vyhlášky Únso č..Ż4l20l3Z.z.,ktorolsa ustanovujú pravidlá pre fungovanĺe vnútoľnéhotľhu s elektrinou

a $8
a

č.. 25lĺ20t2 Z.z,

pľavĺdlá pľe fungovanie vnútoľnéhotrhu

s

plynom v spojení s

$ 2ó9 ods.2

zákona č. 513/199l Zb. obchodný

zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov
medzi

MAGNA ENERGIA

a.s.

geneľálny ľiaditeľ

osoba opľávnená konat':

Martin ondko' predseda pľedstavenstva

Sídlo:

Nitrianska

lČo:

35743565

lč nprr:

sK2020230

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

sK22 n 00 0000 00262273 8682

Úaa; o zápise:

zapisanáv obchodnom ľegistri okľesný súd v Trnavę, oddiel: Sa, VloŽka číslo:l0626/T

7 555/

I

18,

a

92l 0l Piešťany

35

(d'alej len,,dodávate|"')
a

Mesto Tuľzovka

osoba opľávnená konat':

JUDr. Ľubomĺr Golis, primátoľ mesta

Sídlo:

JašíkovaL'78l,023 54 Turzovka

lčo:

003 1433 r

DIč:

20205s33r5

Bankové spojenie:

.

.Ť.ľ.

lł ĺt.': .ł.tLy.:.*.ź.'. { y.(:.ť':.?.. ĺ..1 :.1'

{!.il.

IBAI\:

df.! !.. !'ľ!.!...ľ!.ľł..!.rc..1...?!.ł.....

Úaa; o zápise:
(d'alej len,,odberatel"')

článok t.
Predmet zmluvy

1.

Predmętom tejto zmluvy j e záväzok dodávatęl'a po dobu účinnostitejto zmluvy:
a) dodávať ęlektrinu do odberných miest odbeľatel'a špecifikovaných v prílohe č. l tejto zmluvy (ďa|ej len ,,odbemé

miesto") za podmienok dohodnuých v súladę s Rámcovou dohodou o dodávkę elektrickej energie (ďalej len
,,ľámcová dohodď'),

za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných

podmienkach

vydávaných dodávatel'om, ktoých znenie platné a účinnév deň podpisu tejto zmluvy tvorí pľĺlohou č. 2 tejto zmluvy
(d'alej len,,VOP"),
b) pľevziať za odbeľateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovatel'oviodchýlok,

c)

zabezpeč,iťpre odberatęl'a distľibúciu elektriny a služby spojené s dodávkou e|ektriny (d'alej len ,,distribučné

služby")
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2.

Predmetom tejto zmluvy je tieŽ ztwäzok odbeľatel'a dodanú ęlektľinu odobľať a zaplatiť za dodávku elektľiny a
za distribučnéslužby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

článok II.

.
2.
1

Dodávka elektľĺny
Dňom začiatku dodávky elektľiny podl'a tejto zn|uvy je l.1 .2019
Zm|uvné strany sa dohodli na dodávkę elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberatel'a v
odbernom mięstę za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvoręná táto zmluva.

3'

Za elektrinu dodanú podl'a tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktoľá prešla meľad|om v odbernom mieste, v
mnoŽstve, ktoré dodávatel'ovi poskyto| prevádzkovatel'distribučnej sústavy (d'alej len ,,PDS").

článok III.
Zodpovednost' za odchýlku

1.
2.
3.

Dodávatel'má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaníodchýlok so zúčtovatel'omodchýlok - akciovou spoločnosťouOKTE'
Dodávatel'vyhlasuje, żepreberá zodpovednosť za odchýlku odberatel'a v plnom rozsahu.

EIC kód bilančnej skupiny dodávate|'a, ako subjektu zúčtovaniaodchýlky, je 24X-MAGNA-E-A--B.

Článok IV.
Cena

l.

Ceĺa za dodávku elektriny je stanovená ako pevná cęna bęz sankcií za nedočerpané, resp. prekľočenémnožstvo
elektrickej eneľgie, tj. dodávatel'elektľiny sazaväzuje, že si nebude uplatňovať Žiadny dop|atok ceny nad rámec ceny
za dodávku, ako sú sankcię za nedočeľpanie, ľesp. prekočenie zmluvného množstva elektriny.

2.

Cęna za dodávku elektriny v jednotlivých taľifách je dohodnutá podl'a článku V., bod 3. ľámcovej dohody pre všetky

oM

uvedené v Prílohe č. 1 nasledovne:

a)

pre obdobie od l . l .2019 ďo 3l
pre pľodukt

pľe produkt

pre produkt
pre produkt

b)

1T
2T
VO
2P

.l2.20l9

JT/VT

0'06339 EUR/kwh

VT
NT
VO
VT
NT

0,06792 EUR/kwh
0,04924 EUR/KWh
0,04924 EUfukWh
0,06169 EUR/kWh
0,06169 EUR/kWh

pre obdobie od I 1.2020 do 31.12.2020
pre pľodukt

lT

pre produkt 2T

pre produkt

VO

pre produkt 2P

JTA/T

vT
NT
vo
VT
NT

0,05827 EUR/kWh
0,06244 EUR/kWh
0,04527 EUR/kWh
0,04527 EUR/kWh

0,05ó7l EUR/kwh
0,05671 EUR/kWh

V cęne za dodávku elektriny uvedenej v tomto bode je obsiahnutá đodávka elektriny aprevzatie zodpovednosti za
ođchýlku.
Mesačná platba za odberné miesto je dohodnutá v sume 0,00 €.
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3.

Ceny za distribučnéslužby sú fakturované vsúlade scenníkom distribúcie príslušnéhoPDS, vydaným na základe
platného a účinnéhocenového ľozhodnutia

Únso

pre príslušnéhoPDS. Dodávatel' je oprávnený k cene podl'a čl. IV.

bod 2. pľiúčtovaťza distribučné sluŽby ceny len vtakej výške, ktoré sú uvedené v platnom ľozhodnutĺ Úradu pre
reguláciu sieťouých odvetví ÚRSo) pľe obdobie trvania zmluvy. Cena za zabezpečenie distribúcie bude fakturovaná
ako samostatná poloŽka služby podl'a štátom uľčených regulatív v súlade s platnými právnymi pľedpismi v SR.

4.

Spoĺebná daň bude faktuľovaná ako samostatná poloŽka podl'a štátom uľčených regulatív, v súlade s platnými
právnymi predpismi v SR. Spotrebná daň je stanovená pod|'a zákona o spotrebnej dani z ęlęktriny, uhlia a zęmného
plynu.

5.

V prípade zneny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi
orgánmi S& ktoré sa ýkajú plnenia podl'a tejto dohody, má dodávatel'právo požadovať od odberatel'a ich zaplatenie
a odberatel' sazaväanjetieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrickú

eneľgiu sa zaväzýe odberatel' uhľadiťspôsobom podl'a dohody.

6.

Ceny zadistľibučnésluŽby a spotrebná daň budú fakturované vjednej faktúre, spolu s cenou Za dodávku elektriny.

7.

Dodávatet'bude účtovaťdaň z pridanej hodnoĘ (DPH) podl'a príslušných právnych pľeđpisovvo
v čase dodania pľedmetu

ýške sadzby

platnej

zákazĘ.

článok V.
Platobné podmienky

l.

Fakturačným obdobím pľe dodávku elektriny do odbeľných miest podl'a tejto zmluvy je obdobie uvedené v prílohe č.
I tejto zmluvy.

2.

odberatel' v odberných miestach s ľočnýmodpočtom (faktuľačnéobdobie

l

rok) sa zavdanje za dodávku silovej

elekľiny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a sluŽieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných
poplatkov pravidelne

lx

mesačne vo qýške 100% predpokladaného mesačnéhoodbeľu, so splatnosťou

v

15. deň

mesiaca dodávky. Vyúčtovaciafaktúľa, so zohl'adnením pravidelných mesačných platieb je splatná v 30. od dátumu
vystavenia faktúry.

odberatel'v odberných miestach

s

mesačným odpočtom (faktuľačnéobdobie

l mesiac) sazavdzuje za dodávku silovej

elektľiny uhrädzať faktúry za opakované dodanie tovaľu a sluŽieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distľibučných
poplatkov pravidelne

lx

mesačne vo výške 60% predpokladaného mesačnéhoodberu, so splatnosťou

v

15. deň

mesiaca dodávky. Vyúčtovaciafaktúľa,so zohl'adnením platieb za prís|ušnýmesiac je splatná v 30. deň od dátumu
vystavenia faktúry.

3.
4.

Spôsob úhľady preddavkov a faktúr sa bude realizovať prevodným príkazom alebo inkasným príkazom.
Dodávatel' je opľávnený účtovaťodberatel'ovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 yo

z dlŽnej sumy za kaŽdý

deň omeškania.

5. Ak

sa odbeľatel' dostane đoomeškania s úhĺadoufaktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávatel' zašle

odberatelbvi písomnúupomienku. Náklady súvisiacę s upomienkou vo

ýške 2,00 Eur vyfakturuje

dodávateľ

odberatel'ovi vo fakture za faktuľačnéobdobie, v ktorom bola táto upomienkazas|aná.

6.

Prípad, keđyodbeľatel'ani v termíne 14 đnípo zaslaní upomienky neuhradí fakturu, je podstatným poľušenímzmluvy,
ktoré je dôvodom kpľerušeniu dodávĘ elektńny a distľibučnýchslužieb dohodnutýchtouto zmluvou. Dodávatel'môŽe

nazźlilaďę

Ęto skutočnosti požiadaťPDS

o odpojenie odbemého mięsta odberateľa od distribučnej siete.
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článok VI.
Tľvanĺe zmluvy

l.
2.

na dobu určitu od

Zmlwaieuzatvoręná

l.l.Ż0l9 do 3l.|2.2020

na ktoru je zmluva uzatvorená, môŽu zmluvné strany ukončiťtúto zm|uvu len na záklađe
Pľed uplynutĺm doby,
dohody, ktorá sa uskutočnípísomnou foľmou'
vzájomnej

3.

KaŽdázo zmluvných

strán

je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak

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

zmluvná stľanaje
b) bol podaný návľh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej stľane treťou osobou, pričom dotknutá
platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietĺutý
pre nedosüatok majetku, alebo
d) druhá zmluvná strana vstupila do likvidácie'

článok vII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné stľany sa dohodli, Že prtlva a povinnosti, ktoľé nie sú upravené rámcovou dohodou, touto zmluvou, VOP

a

Prevádzkoým poriadkom PDS, sa v zmysle $ 26l resp. $ 262 obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom'

2.

Túto zmluvu je moŽné meniť a dopĺĺaťiba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky
budú označenépoľadovými čĺslamia podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

3.

Táto zmluva ję neoddelitelhou súčasťounávľhu zmluvy. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so znením návrhu

zmluvy. V prípade rozporu mędzi znenim tejto zmluvy a zĺęnim návrhu zmluvy, sú rozhodujúce dojednania uvedené
v návrhu zmluvy.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosťnadobúda dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle odberatel'a.

5.

Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, kaŽdás platnosťou originálu, pričom odbeľatel'obdrŽíjeden
rovnopis a dodávatel' jeden rovnopis.

6.

Zmluvné strany vyhlasujű, Že túto zmluvu uzatváĺajű slobodne aváżne, Že ich zmluvná volhosť nie je obmedzená, Že
ustanovenia tejto zmluvy sú pľe nich zrozumite|'né a uľčité'Že zmluvu neuzatváľajú v omyle a následne po tom, čo si
túto zmluvu prečítalia porozumeli jej obsahu, ju naznak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V

V Piešťanoch, dňa l8.l2.2018
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MISTO TURZOVKA
0Ż3 54

25

T
6.

l

k zmluve o dodávke elektriny č,.:7574/2018

cIA oDBERNÝCH MIEST
a,r

Adresa odberného
miesta

EIc

Deň
kód

začiatku
dodávky

l

Kysucká cesta 0/KM,
023 54 Turzovka

24255721407t000D

01.01.20r9

2

R.Jašíka O/HE'
023 54 Tuľzovka

2425572t3997000R

01.01.20r9

3

R. Jďĺka 0/HB'
023 54 Turzovka

2425572139940005

0 I .01

4

cęsta O/HG, 023 54

242557213999000H

0t.0I.2019

24ZSS72 r 4069000G

0l

24255732448800AG

01.0r.2019

242557213993000A

01.01.2019

2425573072210004

0t.0I.2019

24255',t214066000V

01.01.2019

24255721399t000K

01.0t.2019

2425572t4065004G

01.01.2019

2425572140540001.

0r.0I.20r9

2425572142340008

01.01.2019

Pľedmierska

.2019

Turzovka
5

6
7

Kysucká cęsta O/KK,
023 54 Tuľzovka
Vyšný koniec 207,
023 54 Turzovka
Pod Brehom 0/HA,
023 54 Turzovka

Hlinené 26310'

8

023 54 Turzovka

9

cesta 0/KH, 023 54

.0 r

.2019

Dlhovanská

t0

Tuľzovka
okľuŽná O/GV'

023 54Turzovka

Kysucká cesta O/KG,
023 54 Tuľzovka

l2
l3

Hlinenská cesta 0/JS,
023 54 Turzovka
Tuľzovka 43,023 54
Turzovka

14

Kysucká cesta 398,
023 54 Turzovka

242SS72t39190003

01.01.20t9

l5

Hlinenská cesta O/KI,
023 54 Tuľzovka

24zss7Żl4067000Q

01.01.2019

l6

R.Jašíka 2/178'
023 54 Turzovka

24ZSS7 101749000M

01.0t.2019

l7

Stred 2/178,023 54

242557214152000D

0 I .01

242557303594000W

01.01.20t9

l8

Turzovka -

.2019

Turzovka
Urbarska 0,023 54

Turzovka

t9

Športová 0/BĄ
023 54 Turzovka

24255721381',l0009

0r.0r.2019

20

R.Jašíka 2/l78'
023 54Tuĺzovka

2425572t41540003

01.01.20t9

2425572142440002

0t.0t.20t 9

242SS72140010001

0t,0t.2019

242557307224000Q

0 I .01

2425572t3998000M

0r.01.2019

24255',t213996000W

01.0t.20t9

242557214077000K

01.01.2019

242557214070000r

01.01.2019

2t
22
23

24
25

Turzovka 178,
023 54 Turzovka

ZävodieDIHI.'023 54
Turzovka
Závodie 55ll,023 54
Turzovka
Kysucká cesta 0/HF,
023 54 Turzovka
Mięrová 0/HD,
023 54 Turzovka

26

MládeŽe 0iKT'
023 54 Turzovka

27

cesta 0/KL, 023 54

.2019

Hlinenská
Tuľzovka

PDS

Napäťová
úroveň

Ročné
zmluvné
množstvo

Produkt

Fakturačné
obdobie

lkwhl
Stľedoslovenská

NN

13394

VO

męslac

NN

s248

VO

rok

NN

38913

VO

meslac

NN

35865

VO

ľok

l8

vo

rok

NN

57300

2P

meslac

NN

138r3

VO

rok

NN

4216

VO

meslac

NN

8987

VO

rok

NN

14179

VO

rok

NN

15611

vo

rok

NN

2510

IT

rok

NN

60

IT

rok

NN

500

IT

rok

NN

34227

VO

mesrac

NN

31573

IT

rok

NN

35963

IT

meslac

NN

22498

VO

ľok

NN

3580

2T

rok

NN

2946

IT

rok

NN

24

IT

rok

NN

9724

VO

meslac

Stredoslovenská
distribučnĄ a.s'

NN

l 0485

VO

meslac

Stredoslovenská

NN

19719

vo

meslac

NN

26622

VO

rok

4885

VO

meslac

13211

VO

meslac

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a's.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská
distribučnrŁ a.s.
StredosIovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučná a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovęnská

distribučnĄ a.s.
Stľedoslovęnská

distribučnĄ a.s.
Stľedoslovęnská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s'
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Strędoslovenská

distribučnĄ a.s.

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĹ a.s.

NN

Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovęnská

distribučnĄ a.s.

NN

85

Stľanal/2

P.č.

Ż8

Adresa odberného
miesta
Skolská 0,023 54

Turzovka

29

R.Jašíka 2/l78'
023 54 Turzovka

30

cesta O/KJ, 023 54

Deň
začiatku
dodávky

EIC kód
39r50008

0t.0I.2019

2425572141530008

0L0l.2019

2425572t4068000L

0l .01 .201 9

2425572t3992000F

0r.01.2019

24ZSS72

0t.0l.2019

24ZSS72

r

PDS
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.
Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.

Turkovská
Turzovka

Stredoslovenská
distribučnĺĹa.s.

Prędmierska

3l

cesta0/G2,023 54
Turzovka

32

cęsta 0/GU' 023 54

Stredoslovenská

distľibučnĄa.s.

Predmięrská

Turzovka

r

3990000P

Stredoslovenská

distribučnĄ a.s.

MAüllAłNERGlĄ a's.
Nitrĺanska 7555ĺ8
g21O
1 P'íešťany'
lČo 35 743 565 ł@

Ročné
zmluvné

Napäťová
úroveň

množstvo

NN
NN

Produkt

Fakturačné
obdobie

1430

IT

rok

3770
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Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektriny so zabezpečenímiei distribúcie
a s tým súvisiacich stužieb spoločnosťouMAGNA ENERGlA a.s.' ako dodávateľom.
3.

t. tivodné ustanovenia
l.7. TÍeto všeobecnéobchodné podmienky upravujú vztahy
medzi spoločnosťou MAONA ENERG|A a.s., so sídlom Nitrianska
7555/'18,921 01 Piéšťany(Magna) ako dodávateľom elektriny
a odberateľmi (odberatel), pri dodávke elektriny, na ktorej sa
odberateľ s dodávąteľom dohodti Zmluvou o dodávke elektriny'
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýtku, so zabezpečenÍm

distribúcie elektriny

a

súvisiacich sieťových služieb a sú

neoddeliteľnou prílohou týchto zmll3v (Zm(uvd).

l.2. obchodné podmÍenky dÍstribučnýchslužÍeb sa

riadia

Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(PDS)' uvedeného v Zmluve, ptatnými v čase účinnosti zmluvy,

elektrinu. V týchtoprípadoch nemá Magna ani odberateľ nárok na
náhradu škody ani ušléhozisku, s výnimkou prípadov, ked'škoda
a ušlý zisk vznikli zavinením PDS.

3.2.lnÍormócÍu PDS o pkÉnovanom obmedzení, alebo prerušení
distribučných stužieb v súlade so Zákonom o energetike, Magna
bezodkladne poskytne odberateľovi.

ie oprávnenú obmedzÍt alebo

prerušíťdodávku

alebo prerušenie dĺstribučných sLužieb' ak odberateľ v zmysle
$ 46 ods. i písm' a) body 2. a 3. Zákona o energetike odoberá

zaviizuie na zôklade Zmluvy:

dodávať elektrinu do odberného miesta odberateľa v množstve
a čase podľa potrieb odberateľa,
2) prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa v odbernom
mieste,
3) zabezpečiťu PDS pre odberateľa distribučnésl'uŽby'

1)

2.2. odberateľsa zavłizuje na zđkladeZmluvy:
1) zapLatiť za dodávku elektriny cenu podľa pl'atobných podmienok dohodnutých v Zmluve.
2) zapl'atiť za distribučné služby cenu podĽa cenníka prevádzkovateťa distribučnej sústavy platného v čase dodávky podľa
pl'atobných podmienok dohodnutých v Zmluve'
2.3. o db e rateľ, ktor ého odber né mÍesto je p ri p o e n é d o s ú stavy
na napätove| úrovni vn a VVn, sa zaväzuie najneskôr do siedmeho
j

dňa mesiaca predchádzaiúceho mesiaca, V ktorom má dôjsť
zmene rezervovanej kapacity' objednat si rezervovanú kapacitu
(v kW) na obdobie 1, 3, alebo ]2 mesiacov. obiednávku rezervovanej kapacity s uvedením ElC kódu odberného miesta, adresy
a obdobia jei ptatnosti zašle odberateť na adresu Magny poštou,
mai[om, atebo faxom' V prípade nedoručenia novej objednávky sa
k

s rezervanou kapacitou v predchádzajúcom období'

ustanoveniach Prevádzkového poriadku. Počas takéhoto
prerušenia alebo obmedzenia nie je Magna povinná dodávat

e[ektriny a distribučných stužieb do odberných miest 0dberateľa
a za tým účelomvo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie

elektriny a zabezpečenie
distribučných služieb elektriny

považuje objednaná rezervovaná kapacita za

PDs ie opróvnený obmedzil alebo prerušĺťdistribúciu
v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch stanovených v $ 31 ods.
i písm. e) zákona č. z51/Żo1z Z.z. o energetike a v príslušných

3.1.

3.3. Magna

2. Dodávka
2.7. Magna sa

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky
elektriny a Distribučných služieb

zhodnú

elektrinu do d anú pod(b Zmluvy je p ova žova n á e [e ktri n a,
ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, v mnoŽstve podľa
údajov' ktoré Magne poskytol PDS, Definovanie náhradných
hodnôt pri poruchách merania sa riadi prevádzkovým poriad-

2.4. Za

kom PDS,

2.5. Magna zabezpečídistríbučnéslužby do odberného miesta
odberateľa v súlade s pl'atnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi a prevádzkovým poriadkom PDS' v kvalite podľa
technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy. Pre

0dberateľa zabezpećí dohodnutú rezervovanú kapacitu. Náktady
súvisiace s prekročením rezervovanej kapacity a nedodržaním

technických podmienok odberu vyúčtujeMagna Odberateľovi
v súlade s platným cenníkom PDS' Podmienky prípadnej zmeny
rezervovanej kapacity nemajú vplyv na objem a podmienky
dodávky sitovej eIektriny,

2.6. odberatetsa zaväzuie poskytnút súčinnosťpri špecifikácii

technických podmienok v jednottivých odberných miestach
dodávky. Zaväzuje sa tiež informovať o zmenách, ktoré majú
vplyv na jeho odber elektriny v danom odbernom mieste.

Za riadny technický stąv odberného zariadenÍa a ieho
prevádzkovanie v súlade s prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj
za dodržiavanie bezpečnosti technických zariadení zodpovedá

2.7.

odberateť.

elektrinu v rozpore so Zmluvou. 7a odberv rozpore so Zmtuvou sa
považuje aj prípad' ked'|e odberateĽv omeškaní s úhradou faktúry
atebo iej časti. Prerušenie dodávky nastane ak si odberateľnesp[nit dohodnutú povinnosť ani v dodatočnej tehote, ktorú stanovi[a
Magna v písom nejvýzve odberateĽovi, a ktorá nemôŽe byť kratšia

ako 7 dní. Magna v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté

škody ani uštý zisk odberateľa' Dodávka elektriny a distribučné

sl'užby budú opätovne obnovené bezodkladne po tom, ako
0dberateľ preukázateľne zapLatí dtžnúčiastku, s ktorou je

v

omeškaní. Náktady súvisiace s opätovným pripojením

odberného miesta uhradí odberateľ, V cene stanovenej PDS'

3.4 V prípade technÍckých porúch distrÍbuč,ných služíeb
s prerušenÍm dodávky etektriny sa odberateľ obráti so žiadostou
o odstránenie vady priamo na PDS. o poruchách a výpadkoch

informu|e odberateľ ai Magnu, pričom okrem identifikačných
údajov o odbernom mieste uvedie charakteristiku poruchy a čas
jej nahtásenia PDS.

4. Reklamácie
odberateľie oprávnený písomne relĺlornouoť dodávku
elektriny a iné vady, ku ktoým došl'o pri realizácii Zm[uvy'

4.7,

4.2. Magna prešetríreklamôcÍu a výsledok prešetrenÍa

písomne oznámi odberateľovi v lehote do 14 dní od doručenĺa
reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaĄuje súčinnosť
PDS, atebo inei tretej strany, môŽe Magna predl'žiťlehotu na
vybavenie reklamácie o d'al'ších naiviac 14 dní.

Platobné podmienky a fakturácia
5.l. Vo faktúre za dodávku elektriny Magna fakturuie
5.

poskytnuté distribučnéstužby.

aj

5.2. Pre odberateľov s roč,ným odpočtom vystavuje Magna
faktúry za opakované dodanie tovaru a stužieb na základe
histórie spotreby, a to 12 krát za rok s ]3-tou vyúčtovacou
faktúrou za ceLý rok so zohľadnením mesačných faktúr. Výška
mesačnej faktúry je vypočítaná ako 1/12-ina ročnej spotreby
predchádzajúceho roka, pokiaľ sa odberateľ nedohodne
s Magnou inak' 0 výške záĺ'ohovej platby ĺnformuje Magna
odberateľa doručenímkal'kutačného listu v prvých dňoch dodávky
elektriny podľa zm[uvy, resp. v prvých dňoch kalendárneho roka.

5.3. U odberateľov elektriny pre domócnostÍ si Magna vyhra-

dzuje právo nahradiť mesačnéfaktúry za opakované dodanie

tovaru a sl'užĺeb vystavením jedného daňového doktadu pre
kalendárny rok, so stanovením výšky a termínov splatnosti
mesačných ptatieb. Na pÍsomnú žiadosťodberateľa Magna toto
právo nevyužije.

MAGNAENERG|Aa.s.,Nitrianska7555,/18'921

0-l

Pieštany,Slovenskoii'L,j,' .'l '],' i ] le,.lľl

ĺt

Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava' Oddie[: Sa' vLoŽka 10676/Í
WWW,ma8naea.sk, e-mai[: matna@ma8naea.sk, te[.: +421337720 731, fax: +4213377zo73Ż, hot line: +42194B 330 530
lČo: 35 743 565 , DlČ:2o2o23o'l35, lČ pre DPH: sK2o2o23o135
TATRA BANKA a. s', čĹsto úćtu:2622738682/1100, lBAN: 5K22 1100 0000 0026 2273 a6a2

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektriny so zabezpečenímjej distribúcie
a s tým súvisiacich stužieb spoločnosťou MAGNA ENERG!A a.s., ako dodávateľom.
5.4. Pre odberatelbv

s

mesačným odpočtom sú zálohové

faktúry vyhotovované v termínoch dohodnutých v zmluve' pričom
vyúčtovacĺafaktúra sa vzťahuje vždy na mesačnéobdobie.

7.8. odstúpenÍe od Zmluvy, alebo iei ukončenie z ĺnéhodôvodu

sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vypl'ýva|úcich
z porušenia Zmluvy Vrátane oprávnenia na náhradu škody

a ostatných ustanovení, ktoré podta Zm[uvy, alebo vzhľadom na
5.5. Splotnoď zúlohových faktúr ie spravÍdla v iS'-ty deň
svoju povahu majú trvať a j po ukončeníZm[uvy,
mesiaca dodávky. Vyúčtovacie faktúry sú splatné v ŻO.-ty deň
nasledujúceho meę[aca (roka). Ak pripadne deň splatnosti na deň
7,9.V prÍpade zmeny technických podmienok odberu elektriny
pracovného pokoiá al'ebo sviatok, faktúra ie spl'atná v najbl'ižší na strane odberateĽa, alebo zmeny akýchkotVek skutočností
pracovný deň.
obsiahnutých v zm[uve, oznámi odberateľ bezodkladne nové
skutočnosti Magne tak, aby bolo možnézmeniť zmluvu
5.6. Úhradou sa rozumÍe pripísanie sumy na účetMagny a v prípade potreby aj dosiahnúť realizáciu takýchto zmien u PDS,
uvedený v Zmluve. Na poŽiadanie odberateľa reatizuje Magna
ptatobný styk aj inkasom, ktoré ie podmienené udelením súhlasu
Odberateľa jeho banke a oznámeniu tejto skutočnosti Magne.
8. Záväzok mlčan]ivosti a ochrana

Ak odberąteľ neuhĺadí faktúru do 70 dní po ĺehote splat_
nosti, zašle Magna odberateľovi upomienku' Náklady súvisiace
s upomienkou vo výške 2'- EUR vyfakturuje Magna odberatellovi
vo fakturačnom období, v ktorom bo[a upomienka zaslaná.

osobných údajov

5.7.

5. Náhrada

6.l.

Ak

škody

niektorú zo zmluvných strán porušípovinnostÍ

vyptývajúce zo Zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na

náhradu preukázateľne spôsobenej škody okrem prípadov, ked'
škody boti spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky
elektriny a distribučných s[užieb v sú[ade so Zákonom o energetike'

6,2. odberateľ zodpovedđza

škodu

8.7. lnformôcÍe a skutočnosti, ktoré zmluvné strany získali
alebo o ktorých sa dozvedeli pri uzavretí alebo plnení Zmluvy
alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú charakter

obchodného tajomstva. Zmluvné strany

zaväzuiú

dotknutel osoby.

spôsoben(l

neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike a príslušným i všeobecne záv äzný mi p rávnym i pred pism i.

sa

neposkytovať dôverné informácie získanév rámci vzájomnej
spotupráce, tretím osobám' Magna sa zaväzuje, Že jej oprávnené
osoby, ktoré pri výkone svoje| práce prichádzajú do styku s osobnými údaimi odberateľa, budú zachovávat mlčanlivosť o nich
podľa Zákona o ochrane osobných údajov' a nevyužijú ich pre
osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu

9.

Vyššiamoc

9.7. Zmluvné stÍany sú zbavené zodpovednosti za neplnenie
povinností vyptýva|úcich zo Zmluvy v prÍpade, ak toto neplnenie
je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior)
v zmysle príslušnýchustanovení 0bchodného zákonníka v jeho

Ukončenie a zánik Zmtuvy
platnom znení (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie,
7.l. Zmluva sa uzatrlúra spravÍdlo nq dobu určÍtli,pričom záp[ava, poŽiare, teroristický útok, atdl). Na základe požiadavky
v zmluve uvedené ceny platia od dohodnutého dňa dodávky do
druhe| strany dotknutá strana predložídoktad o existencii
7.

konca kalendárneho roku' v ktorom k začiatku dodávky došlo.
7.Z. Podľa vývoia cÍen na trhu s elektrÍnou ponúkne Magna

0dberateĽovi cenu silovej elektriny pre nasledu|úci rok V termíne

60 dní pred ukončením kalendárneho roka tak' aby odberateľ

mohol v zákonom stanovených termínoch využiťsvoje právo na
zmenu dodávateľa elektriny qa d'atšie obdobie. Po odsúhlasení

cien distribučných stužieb Uradom pre regu[áciu

sieťových

odvetví Magna oznámi odberateľovi aj ceny distribúcie pre
nas[edujúci rok.

7,3. V prípade, že cena pre dodávku elektrÍny domácnostiam,
oznámená podľa bodu 7,2', alebo zmluvne dohodnutá cena,
presahuje maximálnu cenu schválenú pre prístušnéobdobie
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Magna cenu zníźina

cenu stanovenú URSo-m' alebo na cenu nižšiu.
7.4.

Ktorôkol\lek zo zmluvných strán môže Zmluvu vypovedať

bez uvedenia dôvodu ku koncu katendárneho roka. Výpoved'musí
byť druhej zmluvnej strane doručená najmenej 40 kalendárnych
dní pred uplynutím kalendárneho roka.
7.5. Zmluva môže byť ukončenó na základe vzóiomnei dohody
zmluvných strán, ktorá sa uskutočnípísomnou formou.

7.6. Kqždó

zo zmluvných strún ie oprôvnenđ od

Zmluvy

odstúpit v súlade s ustanoveniami zákona ć. 513/1991 Z.
0bchodný zákonník.
7.7.

Pri odstúpeníod Zmluvy zostávajú zachované z

z.

nej

vyptývaiúce práva a povinnosti do dňa účinnostiodstúpenia.
Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnostiodstúpenia od Zmluvy.

okol,ností vyLučujúcich zodpovednosť, ktorý vydaiú prísLušné
úrady, alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu.

9.2, Zmluvne dohodnuté termíny sa predl:źujúo dobu trvania
okoIností vyIučujúcich zodpovednosť/vis maior.

1o. Záverečné ustanovenia
7o.7. Zmluva nadobúda platnosť a vznÍká dňom iei podpísania
obidvomi zmluvnými stranami. Začiatok poskytovania služieb

nastáva v dohodnutý deň' vždy o 00.00 hod. a končív deň zániku
zmtuvy o 24.00 hod.

7o.2. Zmluvu možno meníl alebo aopíňať výlučne písomnými

dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán,

7o.3. Spory, ktoré vznÍknúmedzÍ zmluvnýmŕ stranamí na
zákĺ'ade Zm[uvy, sa prednostne budú riešiť dohodou zmluvných

strán. Ktorákoľvek strana Ie oprávnená predl'oŽit spor na

vyriešenie miestne príslušnémusúdu Slovenskej republ'iky.

a ínépodania, ktoré sa majú
podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovat za riadne
7o.4. Všetky oznđmenio, výzvy

podané, ak budú doručenédruhej zmluvnej strane osobne, alebo
poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmtuve.

7o.5, žiadna zo zmluvných strún nemôže postúpil, atebo
previesť svoje práva a povinnosti vypLývajúce z tejto Zmtuvy ako
celok, a[ebo ich časťbez predchádzajúceho písomnéhooznámenia druhej zmluvnej strane.
10.6, Tieto obchodné podmienky

sú účÍnnédňom

1.

l.

2;016

V Piešťanoch dňa 09.11. 2015
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