Zmluva O združenej dodávke elektriny 268013
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávatel.
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:
Zápis v registri:

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK7020000372

Tatra banka, a.s.
0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

DIČ:

2020259802

2620225605/1100

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka Č. 2479/B

V zastúpení:

Beáta Hatalová, vedúci zákazníckeho centra

Odberatel'

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

IČ DPH:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

L:udovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová PK

Ulica:

PSČ:

90090

Číslo súpisné/orientačné:

39/39

Predmet Zmluvy
Predmetom

Zmluvy je závazok Dodávatel'a

dodávať

Odberatel'ovi

elektrinu

a zabezpečiť

pre Odberatel'a

distribúciu

elektriny

vráta ne prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a závazok Odberatel'a uhradiť Dodávatel'ovi včas a riadne
cenu za dodávku
Dodávatel'a.
uzatvorenie

elektriny

Predpokladom

a distribučné
na dodávku

Zmluvy o pripojení odberného

služby

v súlade so Zmluvou

a distribúciu

elektriny

miesta do distribučnej

a platnými

do od berného

všeobecnými

miesta

obchodnými

špecifikovanom

podmienkami

v tejto

Zmluve

je

sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberatel'a

EIC odberného miesta:

24ZZS4000036151V

Adresa od berného miesta:

Novosadská 1487/30,90090

Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

Novosadská

Číslo orientačné/súpisné:

1487/30

PSČ:

900 90

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

(DMP4) Dvojtarif -20%

Predpokladaná

ročná spotreba v kWh:

1T /VT:

Predpokladaný

začiatok dodávky elektriny:

03.12.2013

Oslobodenie od spotrebnej

dane:

/1700,00

NT:

6300,00

1. Predaj s daňou

Označenie dokladu na oslobodenie od 50:
Podl'a účelu:

1. Predaj s daňou

Sposob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Sp6sob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Sp6sob úhrady platieb:

Inkaso

WWW.spp.sk

Zmluva o združenej dodávke elektriny 268013
pre odberatel/ov kategóríe Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddelitel'nou

súčasťou Zmluvy sú Obchodné podmienky

podniky pripojené
k tejto

zmluve,

k tejto zmluve (ďalej

ktorý vydal

Dodávatel'

v OP ajalebo

dojednaniami

poskytovania

univerzálnej

služby pre odberatel'ov

len "OP") a Cenník Dodávatel'a pre kategóriu
v súlade s predpismi

dojednaniami

v Cenníku.

o cenovej

Odberatel'

"Malé podniky"

elektriny

kategórie Malé

(ďalej len Cenník) pripojený

regulácii.

Dojednania

tejto

svojím podpisom

potvrdzuje,

že sa oboznámil

zmluvy

majú prednosť
s obsahom

pred
tejto

Zmluvy, vrátane OP a Cenníkom a zavazuje sa ich dodržiavať.
b) Dodávatel' je oprávnený

vyd ať nové OP ajalebo Cenník, pričom účinnosťou

nového Cenníka Dodávatel'a zaniká platnosť povodného
novom cenníku najneskor
www.spp.sk.

30 dní vopred,

alebo iným vhodným

a to zaslaním oznámenia

sposobom.

nových OP zaniká platnosť

povodných

OP, účinnosťou

Cenníka Dodávatel'a. Dodávatel' upovedomí Odberatel'a o nových OP alebo o

Informácie

na jeho emailovú adresu, prostredníctvom

o OP a Cenníku može Odberatel'

internetovej

získať aj na ktoromkol'vek

stránky

zákazníckom

centre Dodávatel'a, alebo Zákazníckej linke Dodávatel'a 0850 111 565.
c)Zmluva

sa uzatvára na dobu určitú

na obdobie

24 mesiacov odo dňa účinnosti

úČinnosť Zmluvy sa predíži o ďalších 12 mesiacov, a to za podmienok
nedoručí druhej zmluvnej

strane svoj písomný nesúhlas s takýmto

Zmluvy.

Zmluvné

strany sa dohodli,

platných v čase predíženia, ak ktorákol'vek
predížením trvania

že platnosť

za zmluvných strán

zmluvy aspoň dva mesiace pred okamihom

predíženia trvania zmluvy podl'a tohto bodu.
d) Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
podmienok
právnych

platných

že po uplynutí

v čase zmeny

predpisov,

na Zmluvu

predíženia
uzavretú

účinnosti

na neurčitú

pokial' žiadna za strán nedoručí druhej

zmluvnej

Zmluvy podl'a predchádzajúceho
dobu s právom

výpovede

strane svoj písomný

bodu sa Zmluva mení za

v zmysle všeobecne

závazných

nesúhlas s ďalším predížením zmluvy

aspoň dva mesiace pred zmenou trvania Zmluvy podl'a tohto bodu.
e) Zmluva nadobúda
skupiny

platnosť

Dodávatel'a

v predpokladanom

termíne

znemožní administráciu
Odberatel'

dňom

a začatím

pOdpísania oboma
fyzických

uvedenom

stranami

elektriny.

v časti špecifikujúcej

procesu zmeny dodávatel'a

sa zavazuje akceptovať

zmluvnými

dodávok

a účinnosť

Dodávatel'

odberné

zaradením

vynaloží

miesto.

V prípade

aj neskorší začiatok dodávky

oneskoreného

nestornuje

začatia dodávky elektriny

proces zmeny Dodávatel'a.

Zmluvy sposobom dohodnutým

miesta do bilančnej
na

začatie

doručenia

elektriny

v termíne,

o ktorom

distribučnej

Dodávatel'

dodávok

Zmluvy,

informuje

ktoré

dodávatel'a,
Odberatel'a.

úČinnosť dňom podpisu zmluvy.

f) Odberatel' sa zavazuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávatel'ovi všetku nevyhnutnú
tejto Zmluvy u príslušného prevádzkovatel'a

úsilie

alebo zastaví proces zmeny dodávatel'a zo strany predchádzajúceho

Ustanovenia podl'a bodu f) tohto článku Zmluvy nadobúdajú
stal odo dňa predpokladaného

od berného

maximálne

určeného touto Zmluvou Dodávatel'om
sústavy a zdrží sa akéhokol'vek

súčinnosť
elektriny

poruší povinnosti

miesta podl'a

úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najma

Odberatel' sa zároveň zavazuje, že nezmení Dodávatel'a elektriny

v tejto Zmluve a OP. Ak Odberatel'

k tomu, aby sa Dodávatel'
do odberného

pred riadnym zánikom tejto

uvedené v tomto článku, má Dodávatel' voči

Odberatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR; právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje pokutu, nie je tým to
dotknuté.
g) Táto Zmluva je vyhotovená

v dvoch exemplároch,

z ktorých jeden obdrží Dodávatel' a jeden Odberatel'.

Odberatel'
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Údaje nevyhnutné na administráciu zmeny Dodávatel'a:
Povodný Dodávatel': NoVÝ zákazník Termín viazanosti:

Dížka výpovednej lehoty:

~~~
Vybavuje:

Beáta Hatalová, vedúci zákazníckeho centra

~
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SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA
CENNÍK dodávky elektriny pre odberatel'ov kategórie Malé podniky, ev.

č.

EM/3/2GB

1. Všeobecné podmienky
Sadzby a podmienky dodávky elektriny uvedené v tomto cenníku majú platnosť od 15.9.2013 do 31.12.2014 a sú určené pre
Odberatel'ov z kategórie Malé podniky, ktorí uzavreli Zmluvu o združenej dodávke elektriny na dobu určitú po 15.9.2013. Malým
podnikom je pre účely tohto cenníka a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. sa rozumie Odberatel' s ročnou spotrebou elektriny za
predchádzajúci rok najviac 30 MWh.
2.

Podmienky pridelenia produktov dodávky elektriny a uplatnenie sadzby za dodávku a distribúciu
I kt·nny
ee
Produkt
(OMP1) Jednotarif -20%
(OMP4) Ovojtarif -20%
(OMP7) Vykurovanie -20%
(OMP10) Verejné osvetlenie -20%

Poois oroduktu
Jednotarifný produkt
Ovojtarifný produkt s dlžkou poskytovania NT
spravidla 8 hodín
Ovojtarifný produkt s dlžkou poskytovania NT
soravidla minimálne 16 hodín
Jednotarifný produkt určený pre odbery
vereiného osvetlenia

Priradené distribučné sadzby
Cl; C2; C3; C2-X3 (priradené TOO1)
C4; C5; C6; C2-X3 (priradené TOO2)
C7; C2-X3 (priradené TOm)
ClO; C2-X3 (priradené TOO8)

Platnosť vysokej tarify (ďalej len" VTl, nízkej tarify (ďalej len "NTl a podmienky ich pridelenia detailne definuje pl/slušný prevádzkovateľ
ktorej je dané odberné miesto pripojené. Podmienky na priradenie TDO (typových diagramov odberu) zverejňuje prlslušný PDS.

distribučnej

sústavy,

do

2.1.
Odberatel' elektriny si maže podl'a svojich odberových pomerov zvoliť produkt za dodávku podl'a podmienok uvedených v
tomto cenníku, pričom musí spíňať podmienky uvedené v tomto cenníku na pridelenie zvolenej sadzby. Splnenie podmienok dodávatel'
elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávatel'a elektriny, resp. príslušného POS vykonať kontrolu
dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby a v prípade neoprávnene získanej sadzby má dodávatel' elektriny právo
doúčtovať spotrebu elektriny v sadzbe, na ktorej pridelenie spíňa odberatel' elektriny podmienky v zmysle tohto cenníka.
2.2.
Príslušná sadzba dodávky sa uplatňuje najmenej jeden rok pre toho istého odberatel'a elektriny na tom istom OM. O zmenu
sadzby za dodávku u toho istého odberatel'a elektriny v tom istom OM možno požiadať najskor po uplynutí 12 mesiacov od poslednej
zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov mOže odberatel' požiadať o zmenu sadzby za dodávku skoro Za zmenu
odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. Sadzba za dodávku sa nikdy nemení automaticky podl'a výšky
ročnej spotreby alebo skutočnej spotreby za príslušné odpočtové obdobie.
3.

Výška, štruktúra a použitie ceny dodávky elektriny
3.1.
Cena za dodávku elektriny sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
- z ceny za 1 MWh odobratej elektriny, ak ide o jednotarifnú sadzbu, resp. z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnej tarife (NT
a VT), ak ide o dvojtarifnú sadzbu.
Mesačná platba za jedno OM je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej stanovenej výške. Neucelené časti
kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podl'a počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet dní v
kalendárnom roku, t. j. v roku 2013 ako 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý, aj začatý deň dodávky elektriny.
Oodávatel' uplatní cenu podl'a jednotlivej sadzby dodávky, a to pre každé odberné miesto samostatne. Meranie dodávky elektriny sa
vykonáva súvisle počas celého dňa v jednom pásme alebo je rozlíšené na pásmo VT a pásmo NT, ktorých využitie je určené príslušnou
sadzbou.
VyS a ceny za dodavku e Ie ktrin
3.2
Produkt
(OMP1) Jednotarif -20%
(OMP4) Ovojtarif -20%
(OMP7) Vvkurovanie -20%
(OMP10) Verejné osvetlenie -20%

Mesačná platba za
odberné miesto v €
0,6500
0,6500
0,6500
0,6500

Cena lT/VT
€/MWh
53,68
55,20
59,44
42,23

Cena NT
€/MWh
34,52
50,08

3.3
Ceny uvedené v tomto cenníku v sebe zahfňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj
ovplyvnitel'né náklady na dodávku elektriny. Celkovú cenu za dodávku elektriny tvorí okrem ceny za dodávku elektriny aj tarifa za
distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za
prevádzkovanie systému, odvod do Národného jadrového fondu a ostatné položky podl'a aktuálne platného cenového rozhodnutia
úradu, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného PDS, do ktorej
je odberné miesto odberatel'a pripojené. Uvedené platí v prípade, ak je dodávka elektriny dodávatel'om elektriny združenou dodávkou
elektriny, t. j. v prípade uzatvorenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje
univerzálna služba. K cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty, prípadne iné aplikovatel'né dane v zmysle všeobecne závazných
právnych predpisov.
3.4
Oodávatel' elektriny vyhotovuje vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny minimálne jedenkrát ročne. Ak odberatel' elektriny
neumožní prístup k určenému meradlu na účely odpočtu dodanej elektriny, spotreba elektriny sa vyúčtuje podl'a spotreby
predchádzajúceho porovnatel'ného obdobia alebo podl'a hodnot dohodnutých na príslušné obdobie. Určenie spotreby elektriny na
odbernom mieste vykoná príslušný POS v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. Ak sa spotreba určí iným sposobom ako fyzickým
odpočtom, maže odberatel' elektriny požiadať dodávatel'a elektriny o preverenie jeho správnosti.

