Zmluva NN č.9500000188 o združenej dodávke elektriny

Zmluva NN č. 9500000188 o združenej dodávke elektriny
Zmluvné strany:

Obchodné meno:

V-Elektra Slovakia, a.s.

Sídlo:

Moyzesova 17, 036 01 Martin

Webové sídlo:

www.v-elektra.sk

Zastúpená:

Ing. Igor Zumrik, predseda predstavenstva, Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva,

IČO:

36421693

DIČ:

2021864900, platca DPH

IČ DPH:

SK2021864900

Registrácia:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10862/L

Licencia:

Povolenie č. 2006E 0208

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2926876953/1100 (IBAN: SK70 1100 0000 0029 2687 6953, SWIFT: TATRSKBX)

Identifikačné údaje pracovníka dojednávajúceho túto zmluvu:
Meno a priezvisko:
ČOP:
na strane jednej, ďalej len ako "dodávateľ"
a
Obchodné meno:

Obec Žitná-Radiša

Sídlo:

Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša

Zastúpená:

Ing. Rudolf Botka

IČO:

00311383

DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

Spoločnosť zapísaná v OR vedeném v Neurčené

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu:

6127192/0200 (IBAN: SK1902000000000006127192, SWIFT: SUBASKBX)

na strane druhej, ďalej len ako "odberatel"
Uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dodávke elektriny

podľa §26 odsek (9) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon
o energetike“)
1. Predmet zmluvy

1.

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje odberateľovi za podmienok dohodnutých nižšie v tejto zmluve:
a) dodávať elektrinu v zjednanom množstve,
b) zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa vrátane súvisiacich služieb.

2.

Touto zmluvou dodávateľ preberá za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v plnej výške pri splnení záväzku odberateľa uvedeného
v bode 4. K registrácii tejto zmluvy k preneseniu zodpovednosti za odchýlku je splnomocnený dodávateľ. V prípade, že budú
zúčtovateľom odchýlok vznesené pripomienky, zaväzujú sa ich obidve zmluvné strany riešiť v súčinnosti a bez zbytočného odkladu.

3.

Touto zmluvou sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace (systémové)
služby, a to za podmienok, vo výške a spôsobom dohodnutým ďalej v tejto zmluve, stanovených vo Všeobecných obchodných
podmienkach a cenníku dodávateľa a podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO.

4.

Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy nebude mať viac zmluvných dodávateľov elektriny do predmetného
odberného miesta.

5.

Ďalšie podrobnosti o dodávke elektriny, jej plánovania, merania dodávok a distribúciu upravujú Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti V-Elektra Slovakia a.s. pre združenú dodávku elektriny (ďalej len VOP) vydané dodávateľom a zverejnené na jeho webovej
adrese.

1.

Dodávka elektriny do nižšie uvedených odberných miest podľa tejto zmluvy je dohodnutá od 01.06.2017 00:00 hodín – termín začatia
dodávky elektriny, nie však skôr ako dôjde k zmene dodávateľa elektriny (§24 Vyhlášky 24/2013 Z.z.).

2.

Odberateľ prehlasuje, že je vlastníkom, alebo nájomcom alebo oprávneným užívateľom nižšie uvedených odberných miest napojených
z distribučnej sústavy. Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny podľa nasledovnej tabuľky:

2. Termín začatia dodávky, odberné miesto, predpokladaný odber, cena
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Názov/Adresa OM

Radiša 9003, 956 42 Žitná Radiša

EIC kód:

24ZZS4205878000D

Distribučná sadzba

C2-X3-S

Hlavný istič / A

25

Hlavný istič/F

3

Produkt

VIP_SVETLO

Spotreba VT / kWh

12 324

Spotreba NT/ kWh

X

Platba za VT Eur/MWh

34,00

Platba za NT Eur/MWh 0,00

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

Názov/Adresa OM

Žitná 101, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_C01

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

EIC kód:

24ZZS4205876000N

25

Hlavný istič/F

3

Spotreba VT / kWh

214

Spotreba NT/ kWh

X

Platba za VT Eur/MWh

36,99

Platba za NT Eur/MWh 0,00

Názov/Adresa OM

Radiša 139, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_C01

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

EIC kód:

24ZZS6134290000F

25

Hlavný istič/F

3

Spotreba VT / kWh

31

Spotreba NT/ kWh

X

Platba za VT Eur/MWh

36,99

Platba za NT Eur/MWh 0,00

Názov/Adresa OM

Radiša 66, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3-S

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_SVETLO

Spotreba VT / kWh
Platba za VT Eur/MWh

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

Názov/Adresa OM

Radiša 411/3, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3-S

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_SVETLO

Spotreba VT / kWh
Platba za VT Eur/MWh

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

EIC kód:

24ZZS40000418871

25

Hlavný istič/F

3

3 590

Spotreba NT/ kWh

X

34,00

Platba za NT Eur/MWh 0,00

EIC kód:

24ZZS4000041881D

25

Hlavný istič/F

3

4 724

Spotreba NT/ kWh

X

34,00

Platba za NT Eur/MWh 0,00

Názov/Adresa OM

Radiša 105, 956 42 Žitná Radiša

EIC kód:

24ZZS4000041862H

Distribučná sadzba

C2-X3-S

Hlavný istič / A

6

Hlavný istič/F

3

Produkt

VIP_SVETLO

Spotreba VT / kWh

631

Spotreba NT/ kWh

X

Platba za VT Eur/MWh

34,00

Platba za NT Eur/MWh 0,00

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

Názov/Adresa OM

Žitná 105, 956 42 Žitná Radiša

EIC kód:

24ZZS42058790008

Distribučná sadzba

C2-X3-2T

Hlavný istič / A

75

Hlavný istič/F

3

Produkt

VIP_C25

Spotreba VT / kWh

3 669

Spotreba NT/ kWh

14 487

Platba za VT Eur/MWh

36,90

Platba za NT Eur/MWh 37,90

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

Názov/Adresa OM

Žitná 1, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3-2T

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_C25

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

EIC kód:

24ZZS4205875000S

35

Hlavný istič/F

3

Spotreba VT / kWh

1 413

Spotreba NT/ kWh

1 843

Platba za VT Eur/MWh

36,90

Platba za NT Eur/MWh 37,90

Názov/Adresa OM

Žitná 4, 956 42 Žitná Radiša

Distribučná sadzba

C2-X3-2T

Hlavný istič / A

Produkt

VIP_C25

Platba za OM Eur/mesiac 0,00

EIC kód:

24ZZS4205877000I

50

Hlavný istič/F

3

Spotreba VT / kWh

5 573

Spotreba NT/ kWh

27 704

Platba za VT Eur/MWh

36,90

Platba za NT Eur/MWh 37,90

Táto cena je nemenná po dobu trvania zmluvy, okrem produktu VARIABIL, kde takto dohodnutú cenu je možné jednostranne meniť pri
zmene cenníka, za predpokladu, že cenník je zverejnený na webovom sídle dodávateľa.
Jednotarifná cena je platná v celom rozsahu odberu pre všetky hodiny a dni v roku. Pri dvojarifnej cene rozdelenie pásma VT a NT
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zodpovedá nastaveniu prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
3.

Cena za silovú elektrinu je bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny.

4.

Odberateľ nie je limitovaný tolerančným pásmom.

5.

Cena za distribúciu a systémové služby sa riadi VOP.

6.

Ďalšie informácie o cene elektriny, vrátane jej štruktúry sú uverejňované na webovom sídle dodávateľa.

7.

Platobné a fakturačné podmienky sa riadia VOP.
3. Platnosť a účinnosť

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

2.

Tato zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa podpisu do 31.05.2018 24:00 hod. Platnosť tejto zmluvy sa automaticky predlžuje na
dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane tri
kalendárne mesiace pred ukončením platnosti tejto zmluvy, že na jej ďalšom trvaní nemá záujem.

3.

Odberateľ má možnosť v prípade neplnenia zmluvných povinností zo strany dodávateľa vypovedať túto zmluvu. Dĺžka výpovednej lehoty
a podmienky, za akých je možné túto zmluvu vypovedať sú upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (napr. § 17 zák. č.
251/2012 Z.z.) a vo VOP.
4. Ďalšie ustanovenia

1.

Zmeny zmluvných podmienok, vrátane ceny, budú oznamované odberateľovi ich uverejnením na webovom sídle spoločnosti.

2.

Oznam o lehotách a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie (§18 zák. 251/2012) a o dodávateľovi poslednej
inštancie sú uvedené vo VOP. Podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny sú upravené vo VOP.

3.

Dodávateľ vo vyúčtovaní dodávky elektriny uvedie aj informáciu o štandarde kvality a jej vyhodnocovanie.

4.

Oznámenie termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, o náhradnom spôsobe určenia
množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu, o neoprávnenom odbere
elektriny o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie alebo dodávky elektriny sú uvedené vo VOP.

5.

Písomnosti, ktoré sa týkajú tejto zmluvy sa zasielajú buď:
a) elektronickou poštou na adresu:
dodávateľ: sales@v-elektra.com
odberateľ: starosta@zitna-radisa.sk
b) alebo doporučenou poštovou zásielkou na adresy:
dodávateľ: V-Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 Martin
odberateľ: Obec Žitná-Radiša, Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša
Ďalšia úprava o doručovaní je obsiahnutá vo VOP.

6.

Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácii je uvedený vo VOP, rovnako ako aj spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných
prostriedkov na urovnávanie sporov.

7.

Získavanie informácii o cene elektriny, jej štruktúre, VOP a cenníku, je možné na webovom sídle dodávateľa, telefonicky alebo na
požiadanie aj písomne.

8.

Dodávateľ má právo požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo
obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny, ak odberateľ podstatne porušuje túto zmluvu vrátane VOP a to aj po doručení
predchádzajúceho písomného upozornenia. Podrobnosti, vrátane lehôt, sú upravené vo VOP.

9.

Zmluvné strany určujú pre účely ďalších rokovaní nasledovné kontaktné osoby:

V-Elektra Slovakia, a.s.

Zmluvné vzťahy

Fakturácie a platby
Technické otázky

Meno

Telefón/fax

E-mail

Ing. Igor Zumrik, predseda
predstavenstva

+421 43 4260111

i.zumrik@v-elektra.com

Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda
predstavenstva

l.bekeni@v-elektra.com

Renáta Kubisová

+421 43 4260112

r.kubisova@v-elektra.com

Ing. Igor Zumrik, predseda
predstavenstva

+421 434 260 111

i.zumrik@v-elektra.com

Fax

+421 434 260 117

Obec Žitná-Radiša

Meno
Zmluvné vzťahy

Ing. Rudolf Botka

Telefón/fax

E-mail
starosta@zitna-radisa.sk

Fakturácie a platby
Technické otázky
Fax
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5. Záverečné ustanovenia

1.

Tento zmluvný vzťah, pokiaľ v tejto zmluve a vo VOP nie je stanovené inak, sa riadi ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi
predpismi najmä zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a platných vykonávacích predpisov k tomuto
zákonu, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO, Dispečerským poriadkom.

2.

Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky a cenníky, ktoré sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa. Odberateľ
podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že sa s nimi podrobne oboznámil, sú mu dobre známe, že im porozumel a že sú pre neho
prijateľné a zaväzuje sa nimi riadiť.

3.

Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli na tom, že v prípade, ak počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy, dôjde k zmene
VOP a cenníka, a k ich zverejneniu na webovom sídle dodávateľa, budú sa tieto zmenené obchodné podmienky a ceny vzťahovať aj na
tento záväzkový vzťah, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, alebo sa stanú neplatnými, zaväzujú sa zmluvné strany
v primeranom čase dotknuté ustanovenia tejto zmluvy nahradiť novými, tak aby tieto boli vypracované v súlade s novou právnou
úpravou a rešpektovali pôvodný účel, ktorý mali pri ich koncipovaní, pričom ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostanú aj naďalej v ich
nezmenenej platnosti.

5.

Každá zo zmluvných strán môže preniesť práva tejto zmluvy ako celok na právneho nástupcu len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
Tento súhlas nemôže byť odoprený, ak právny nástupca preberie právne záväzné povinnosti tejto zmluvy a ponúka dostatočné záruky
na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.

7.

Zmluvné strany prehlasujú, že k tejto zmluve pristúpili po vzájomnom vážnom, zrozumitelnom a presnom rokovaní a že jej obsah
zodpovedá skutočnému stavu veci a je výrazom ich slobodnej a omylu prostej vôle, a že ju neuzatvárajú za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok ani pod nátlakom, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

V Martine, dňa: 06.12.2016

V ……………………………….dňa: ………………

V-Elektra Slovakia, a.s.

Obec Žitná-Radiša

Ing. Igor Zumrik, v. r. predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Botka, v. r.

Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva
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