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ZMLUVA o ZDRUŽENEJ DoDÁVKE ELEKTR|NY VRÁTANE PREVZAT|A

Názov:

sídlo:

zoDPoVEDNosTl zA oDoHÝLKU č. NNn233259

( d'alej len ,, Zmluva" )

uzatvoÍená v zmysle s 269 ods'2 Zákona č' 513/1991 zb' - obchodný zákonnik V znení neskorších píedpisov

uzalýorcná fiédzi

Komunal Energy, s.r.o.

M.R'Štďánika 3570/129' 010 01 Žilina

zastúpený: Peteí Kalman - prokurista spolďnosti

tÓo: 44742 479

lČ DPHI SK2.O224A11t49

Bank' spojenie: Tatíabanka a's. - 2921150600/1100

zapísanÝ ý, okresný súd Žilina, oddiel sío, vl' č' 52565/L

Kont.osoba: lng. Eugen Kelló' 0905/519012' euoen'kello@komunal-enerov.sk

Povolenie Úradu píé íeguláciu sieťových odvetvína predmet podnikaniaI elekřoenergetika V rozsahu

''dodáVka 
elektriny'': Č'201 0E 0383

dblej ako . DoDAVATEť "

zapÍsaný v:

a

BARDBYT, s.r.o.

Moyzesova 7 
' 
085 0'Í Bardejov

lng. Jaroshv Žák, riaditet

36476633

sK2020028549

VUB a's. Bardejov , č'ú.: 1578695958/0200

slovenské sporiteÍňa, a's' Bardejov, č'ú | 045í680105/0900

slovenská sporitelňa, a.s' Bardejov, č'Ú | 0451710490/0900

Dexia banka slovensko a.s' Bardejov 
' 
č.ú : 3644594004/5600

obchodnom registri okresnéhosúdu PÍešov, oddiel: sro, vložka čÍslo: 'l3185/P

Kont'osoba: JoŽďŠepitka' eneÍgetik, séoitka@bardbvt.sk

ďalej ako , oDBERATEL "

Čl. l
PREDMET ZMLUVY

1' Predmetom zm|Uvy ]e závázok DodáVatefa opakované poskýnúť odberatefovi zdÍužené služby dodáVky
elektriny (d'alej lén 

''zdluŽené 
služby'')' t' j' dodanie dohodnutého mnoŽstva silovej elektriny s prevzatím

zodpovednosti za odchýlku' a zabezpečenie distribúcié elektriny v kvalite garantovanej technickými
podmienkami pÍevádzkovania distíibučnej sústavy _ prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie
systémových služiéb (d'alej len 'dist bučné služby'') do odberného miesta (d'aléj len 'oM") odberatefa'
odbeÍatel sa zavázuje opakovane odoberať elektrinu a platjť Dodávatelovi cenu v zmysle tejto zmluvy, ako
ajza ostatné regulované poloŽky a poplatky podfa cenníka služieb príslušného prevádzkovateťa distribučnej

Názov:

sídlo:

zastúpený:

lčo:
lČ DPH:

Bank. spojenie:

2.

Ý^\

sústavy (d'alej len ',PDs'').
DodáVka silovéj eléktriny sa uskutočňuje podla Zákona o energetike č'25112012 z. z' a platných

',Všeobecných obchodných podmienok dodáVky elektÍiny. (d'alej len 'VoP")- VoP sú nédéliteřnou sÚčasťou
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4.

1.

zmluvy' odbeÍatef sa oboznámil s jch obsahom, ktoíému poÍoz!me é zavázuje sa ich dodíŽiavať.

DodáVka elektriny je splnená prechodom elektr]ny z distribučnej sústavy prevádzkovateťa distribučnej
sústavy, kU ktorejje odberné miesto dodávateŤa pr]pojené do odberného miesta odberatela t.j. prechodom
elektriňy cez odov'dávacie miesto, v ktoÍom sa zároveň uskutočňUje pÍechod Vlastníckych práV k dodanej
elektrine a nébezpečensfuo škody'

Dodávka elektrickej energie sa uskutočňUje z distÍibučnej siete príslušného PDs na základe 'Zmluvy 
o

pripojení"' ktorú odberatel uzatvoril s PDs v súlade s PÍevádzkovým poriadkom pííslušného PDs.

Čl' ll.
TEcHNlcKÁ ŠPEclFtKÁclA oM oDBERATEl]A

Špecifikácia odberných miest odberatefa je prílohou č' 2' tejto zmluvy'

Čl' tll.
PLATNosŤ zMLUVY

1' Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01'01'2013 o
oo'oo hod. a uzatvára sa na dobu uíčitú do 31'12'2013 do 24,00 hod'

Platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane' pokiaÍ ktorákofuek zo zmluvných stÍán
néoznámidÍuhaj zmluvnejstrane najmenej 3 kalendárne mesiace píéd uplynutím doby trvania Zmluvy' že na
jej predlženínetrvá

Čl. tV.
CENAzA DoDÁVKU slLoVEJ ELÉKTRINY

odberatet sa zavázuje silovú elektrinu odobÍať a zaplatiť Dodávatefovi za jej dodávku nasledovnÚ cenu:1.

Produkt

Platnosť ceny 1.'l.2013 _ 3í.í2.20í3
VT/íT l NT

cena za 1 MWh bez DPH

NORMAL
Jednota fiý pÍodukt uÉený pÍezákaz.ikov, klorých spotreba
elektriny p€b]eha píevažne počas dňa okrem víkendova
ktorí némajÚ eLekl cké vykurcvanie alebo elektÍickýohrcV

DEFENT, plánovaný pomer W/NT: 60/40%
DvoiialiÍný prcdukt Určený pÍe zákaznikov, ktoďch spot€ba
e'ekÍ'ry pÉb'ena pocas o1á ajvkeldov spotteba sa me'ia
v dýÓch táÍjíách Wa NT s Dlatnosťou NTmin 8hodindenne

coMPACT, plánovaný pomér VT/NT: 60/40%
ovoilaí]íný produkt píe zákaznikov s píiamovýhÍevnýň
vyku@vaním. Doba plátrostiNT je mlnlmálne l6 hodin denne
s blokovanim olÉmovýllevnvch sooÚebičov v čase VT'

PANOR
Jednola Íný pÍodukt !óenývýhÍadne pÉ potíeby veíejného

2' V prípade' že sa skutočný pomér tarifov V pÍiebehu účinnosti zmluvy výrazne zmení a bude sa od plánovanej

hodnoty dohodnutej v zmluve odlišovať o viac ako 10olo je DodáVatef oprávnený prehodnotiť a upíaviť ceny
jednotlivých tarifov' o zmene ceny informuje Dodávatel odberatela písomnou formou'

3' cena za distribÚciu' prenos a ostatné regulované zloŽky elektÍiny bude vypočitaná na základe pIatného

cenníka v príslušnei PDs' schváleného Úradom pre reguláciu sietbvých odveNl a platného v čase odberu.
zmluvné strany si ňemóžu dohodnúť inú cenu' cenove ÍozhodnL]tia lJRSo sú uveÍejnené na intéínetovej
stÍánke w\^^V'urso'qov'sk alebo u píislušného prevádzkovateťa PDs na www'zse.sk' !444!sse!Lgk alebo
www.vsds.sk.

4. V prípade zmeny Íegulovaných poplatkov alebo zavédénia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými

štátnymi organňi šn' ktore sa týkajú plnenia podla tejto zmluvy' má Dodávatef pÍáVo požadovať od

odberatela ich zaplatenie a odberateÍ sa zavázuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť'

P LAToBNÉl'PVdDM lEN KY

Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany DodáVateťa (víátane DPH) pÍe odbeÍatela
bude skutočný ódber elektriny, zistený na základe údajov nameraných a zaslaných príslušnou PDs
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DodáVatefovi- Dodávatet odošle faktúÍ! so započítanírn uhÍadených záloh najneskór 15' kalendárny deň po

skončen í ía kturačného obdobia' splatnosť faktúry je 14. kalendárnych dnÍodo dňa jej vysiavenia'

Na úhradU dodávky združených služieb sa odberaler zaVáz!]e plat]ť DodáVateťovijednu preddavkovÚ platbu
(zálohu) k15' ka|endáÍnemu dňu vmesiaci. Výška záioh je stanovená s ohladom na predpokladanú

spotrebu na pÍíslušné obdobie, prislÚchajÚce distÍibučné poplatky a dane podla platnej legislatívy
a predstavuie 1o0 o/o predpokladanej rnesačnej spotreby odberateía. Záloho\^ý predpis Dodávatef
odberatelovivystavía zašle do 5 dní po zač atku dodávky elektriny'

1.

4.

2.

3.

Čl. Vl.
áVEREČNÉ USTANoVENlA

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch' z nich každá zm|uvná strana dostane jeden. Táto Zmluva
nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán'

zmluvné strany sú povinné Vykonať Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve vo foíme písomných dodatkov
očíslovaných Vzostupnou číselnou íadou'
Zmluvné strany vyhlasuiÚ' Že Zrnluvu uzay@|Í po jéj dókladnom prečítaní, slobodne' na základe vlastnej VÓle'

Vážne a nie v tiesni' aniza zjavne nevýhodných podmienok'

ostatné Vzťahy touto ZmluVoU neupíavené sa riadia Zákonom o energetiké, VoP a Všeobecnými
ustanoveniamj obchodného zákonnika'

NeoddeIitelnou súčasťou tejto Zmluvy sú jei prílohy:

PrÍloha 1: Všeobecné obchodné podmienky dodáVky elektíiny'
Príloha 2: Technická špeciíikácia odberných miest odberatefa

Za Odberatela :

V Bardejove, dňa 28'9'2012

za Dodávatela :

v ziline' dřÉ 2a'9'2012

* ler qy s.ro.

Peter Kalman
prokuíista

t'/,
-\
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