______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201749
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS5203325000O

Adresa odberného miesta:

Hlavná /28, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1890

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

900 90

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/4161,00

NT: 14959,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201749

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201749

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS5203325000O

900 90 Dubová (PK), Hlavná /28

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office
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2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201743
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS52033210007

Adresa odberného miesta:

Hlavná /24, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1885

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/1932,00

NT: 6395,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

900 90

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou
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Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201743

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201743

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS52033210007

900 90 Dubová (PK), Hlavná /24

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201744
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS5203324000T

Adresa odberného miesta:

Hlavná /39, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1886

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

900 90

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/1731,00

NT: 829,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201744

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201744

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS5203324000T

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201740
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS5203327000E

Adresa odberného miesta:

Hlavná /24, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1879

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/4858,00

NT: 5189,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

900 90

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
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Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201740

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201740

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS5203327000E

900 90 Dubová (PK), Hlavná /24

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201729
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS52033220002

Adresa odberného miesta:

Hlavná /22, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1871

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/4956,00

NT: 3376,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

900 90

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201729

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS52033220002

900 90 Dubová (PK), Hlavná /22

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201752
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

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

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS52033310001

Adresa odberného miesta:

Hlavná /17, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1894

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC2

900 90

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

7157,00

/

NT:

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

75,3000

/

NT:

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201752

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201752

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS52033310001

900 90 Dubová (PK), Hlavná /17

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201754
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

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

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS6087911000O

Adresa odberného miesta:

Hlavná /123, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Hlavná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1897

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC2

900 90

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

306,00

/

NT:

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

75,3000

/

NT:

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201754

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201754

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS6087911000O

900 90 Dubová (PK), Hlavná /123

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Martina Mitrová, operátor front office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 201751
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Martina Mitrová, operátor front office

Odberateľ

3100050326

Obchodné meno:

Obec Dubová

IČO:

00304735

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

DIČ:

2020662083

Telefónny kontakt:
V zastúpení:

IČ DPH:
Číslo účtu:

6620112/0200

E-mail:

starosta@dubova.sk

Hlavná

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS5203326000J

Adresa odberného miesta:

Novosadská /2, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Novosadská
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

1893

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC5

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

/2094,00

NT: 7032,00

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

/78,9000

NT: 62,0000

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

900 90

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201751

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Inkaso

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Martina Mitrová, operátor front office ____

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 201751

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS5203326000J

900 90 Dubová (PK), Novosadská /2

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Martina Mitrová, operátor front office
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______________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obec Dubová
Hlavná /39
900 90 Dubová (PK)

Zákaznícka linka SPP 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Web: www.spp.sk
Dátum: 13.09.2012

Vec
Zaslanie návrhu zmluvy
Vážený zákazník,
ďakujeme za Váš záujem o produkt Elektrina Výhodne od SPP. Na základe našej predchádzajúcej komunikácie Vám
zasielame:
- návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny – 2 rovnopisy
- Splnomocnenia na realizáciu zmeny dodávateľa elektriny – 2 rovnopisy
- Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny – 1 rovnopis
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu, prípadné doplnenie údajov a následný podpis 1 rovnopisu zmluvy a 2
rovnopisov splnomocnení, ktoré prosíme zaslať v priloženej odpovednej obálke.
Na úspešnú zmenu dodávateľa k 1.1.2013 je nutné doručenie Vašich kompletných podkladov na našu adresu najneskôr do
20.10.2012.
Po podpise Zmluvy o dodávke elektriny zo strany spoločnosti SPP. Vám jeden originál zmluvy obratom zašleme na Vašu
korešpondenčnú adresu.
Ďakujeme Vám ešte raz za dôveru, ktorú nám preukazujete Vašou voľbou SPP za svojho dodávateľa energií.

Eva Jopek
vedúca útvaru front office

Za správnosť/Vypracoval: Katarína Dančová, operátor back office
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 202462
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

IČO:

35815256

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČ DPH:

SK7020000372

Bankové spojenie:
Telefónny kontakt:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2620225605/1100

0850 111 565

E-mail:

biznislinka@spp.sk

Zápis v registri:

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

V zastúpení:

DIČ:

2020259802

Katarína Dančová, operátor back office

Odberateľ

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

Ľudovít Ružička

Adresa sídla spoločnosti
Obec:

Dubová (PK)

Ulica:

PSČ:

900 90

Číslo súpisné/orientačné: /39

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne
cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy
o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:

24ZZS5203323000Y

Adresa odberného miesta:

Družstevná /31, 900 90 Dubová (PK)

Obec:

Dubová (PK)

Ulica: Družstevná
PSČ:

Číslo orientačné/súpisné:

2590

Zmluvný produkt dodávky elektriny:

DC2

Predpokladaná ročná spotreba v kWh:

1T/VT:

779,00

/

NT:

Cena za dodávky elektriny [€/MWh]:

1T/VT:

75,3000

/

NT:

Začiatok dodávky elektriny:

01.01.2013

Oslobodenie od spotrebnej dane:

1. Predaj s daňou

900 90

Označenie dokladu na oslobodenie od SD:
Podľa účelu:

1. Predaj s daňou
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Zmluva o združenej dodávke elektriny 202462

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Štruktúra a výška celkovej ceny elektriny
V cene za dodávku elektriny Dodávateľ účtuje:
A. Pevnú mesačnú platbu vo výške 3 EUR/mesiac.
B. Platbu za skutočne odobratú elektrinu v danej tarife, ktorá je uvedená v časti tejto Zmluvy týkajúcej sa špecifikácie odberného
miesta.
Okrem toho Dodávateľ fakturuje aj ceny za distribúciu vrátane prenosu elektriny a ceny ostatných služieb. Výšku cien regulovanej
časti združenej dodávky elektriny uplatní Dodávateľ podľa platných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené
podmienky na priznanie distribučných sadzieb. Ceny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnú daň
alebo inú aplikovateľnú daň.

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny
Spôsob doručovania faktúr:

Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny:

Mesačne

Spôsob úhrady platieb:

Bankový prevod

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok, ako aj s obsahom tejto Zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak Zmluva nadobudne účinnosť neskôr ako 70
dní pred začiatkom dodávky elektriny uvedenom v časti špecifikujúcej odberné miesto, zaväzuje sa Odberateľ akceptovať začiatok
dodávky elektriny v termíne, ktorý Dodávateľ uvedie v oznámení odoslanom Odberateľovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12
mesiacov, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán k 31. 12. 2013 písomnou výpoveďou doručenou druhej strane
najneskôr dva mesiace pred uvedeným dátumom.

c) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny do odberného miesta podľa tejto Zmluvy u príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nestornuje proces zmeny
Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň zaväzuje, že po začatí dodávok elektriny podľa tejto Zmluvy nebude mať iných dodávateľov elektriny
do odberného miesta uvedených v Zmluve, ani nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto Zmluvy spôsobom
dohodnutým v tejto Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Nedodržanie záväzkov uvedených v tomto bode sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v tomto bode, má Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na
náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny počas trvania Zmluvy, ktorej výšku si strany pre tento prípad dohodli vo výške 300
EUR za jedno odberné miesto. Dodávateľovi vzniká voči Odberateľovi nárok na náhradu škody za pripravenosť dodávky elektriny
počas trvania Zmluvy v uvedenej výške aj v prípade, ak Dodávateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v dôsledku iného
porušenia zmluvných povinností Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ
V

Odberateľ
Dňa ______________

Katarína Dančová, operátor back office ___

(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajúcej v mene dodávateľa)

V

Dňa ______________

________________________________
(meno, priezvisko)

Vybavuje: Katarína Dančová, operátor back office

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH skupiny: SK 7020000372,
Bankové spojenie: 2620225605/1100 TB

Zmluva o združenej dodávke elektriny 202462

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Osobitné dojednania k Zmluve
1. S cieľom zabezpečiť budúce pohľadávky Dodávateľa za dodávky elektriny sa týmto Odberateľ zaväzuje zriadiť neodvolateľnú bankovú
záruku v prospech Dodávateľa, zabezpečujúcu povinnosť Odberateľa hradiť Dodávateľovi záväzky plynúce z tohto zmluvného vzťahu.
Dodávateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa bankovej záruky o plnenie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení bankovej záruky počas trvania Zmluvy vo výške 0,0000 EUR s možnosťou prehodnotenia jej
výšky po 6 mesiacoch odo dňa vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM podľa tejto Zmluvy.
3. Odberateľ je povinný preukázať sa zriadenou bankovou zárukou určenou podľa bodu 1. a 6. tohto článku. V prípade, ak Dodávateľ
využije svoje právo na uspokojenie svojej pohľadávky bankovou zárukou, Odberateľ je povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo
dňa odoslania výzvy Dodávateľa poskytovateľovi bankovej záruky, bankovú záruku obnoviť alebo znovu zriadiť, a to v pôvodnom rozsahu.
4. Dodávateľ je oprávnený v prípade akejkoľvek neuhradenej faktúry po lehote splatnosti požiadať poskytovateľa bankovej záruky o okamžité
uspokojenie splatnej pohľadávky veriteľa tak, aby uhradil pohľadávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti na účet
uvedený v písomnej výzve na zaplatenie. Odberateľ sa zároveň zaväzuje zriadiť bankovú záruku tak, aby každá žiadosť Dodávateľa
na úhradu bola vyrovnaná na Dodávateľovu (veriteľovu) prvú písomnú výzvu a bez námietok v požadovanej sume bez obmedzenia výšky.
Ak Odberateľ nedodrží lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry, Dodávateľ je oprávnený požiadať o jej úhradu poskytovateľa bankovej
záruky, s čím Odberateľ výslovne súhlasí.
5. Dodávateľ nadobúda nárok na požiadanie o plnenie záväzku momentom, kedy zaznamená pohľadávku po lehote splatnosti čo i len
jeden deň. Pohľadávka sa považuje za neuhradenú, ak platba nie je v zmluvne dohodnutej lehote pripísaná na príslušný účet Dodávateľa
s uvedením oznámeného variabilného symbolu. V prípade, že Odberateľ pri platbe pohľadávky neumožní identifikáciu zaslanej platby,
pohľadávka sa pre potreby plnenia bankovej záruky považuje za neuhradenú.
6. Odberateľ ako povinná osoba sa zaväzuje najneskôr ku dňu účinnosti Zmluvy predložiť Dodávateľovi ako osobe oprávnenej originál
neodvolateľnej bankovej záruky s cieľom zabezpečiť ručenie za akékoľvek záväzky Odberateľa v akomkoľvek čase a rozsahu počas
účinnosti Zmluvy, a to zriadením bankovej záruky v bonitnej banke v prospech Dodávateľa ako oprávnenej osoby za týchto
podmienok:
Banková záruka sa zriaďuje v prospech Dodávateľa za týchto podmienok:
a) záruka musí obsahovať prehlásenie s označením povinnej a oprávnenej osoby,
b) záruka musí byť vystavená v eurách vo výške 0,0000 EUR a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
c) v záruke musí byť uvedené, že je platná a účinná dňom vzniku povinnosti Dodávateľa dodávať elektrinu do príslušných OM
dohodnutých v Zmluve o dodávke elektriny uzatvorenej s povinnou osobou a bude trvať do dvoch mesiacov po ukončení
platnosti tejto Zmluvy,
d) v záruke musí byť uvedené, že sa vystavuje na náklady povinnej osoby s cieľom zabezpečiť akékoľvek pohľadávky oprávnenej
osoby,
e) v záruke musí byť uvedené, že záruka bude oprávnenej osobe vyplatená bankou bez námietok najneskôr do 5 pracovných
dní potom, ako bude banke zo strany oprávnenej osoby doručená písomná výzva na zaplatenie,
f) v záruke musí byť uvedené, že výzva na zaplatenie bude obsahovať prehlásenie oprávnenej osoby, že povinná osoba si nesplnila
záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, pričom k písomnej výzve na zaplatenie bude priložená kópia
nezaplatenej faktúry vystavenej oprávnenou osobou,
g) v záruke musí byť uvedené, že oprávnená osoba má právo uplatniť si záruku v plnej výške v prípade naplnenia podmienok,
t. j., ak povinná osoba neuhradí akúkoľvek faktúru za dodávky elektriny v lehote splatnosti.
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Splnomocnenie

Splnomocniteľ
Obchodné meno:

Obec Dubová

Sídlo:

900 90 Dubová (PK), Hlavná /39

IČO:

00304735

V zastúpení (meno, funkcia):

Ľudovít Ružička

Splnomocnenec
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO:

35815256

Zápis v registri:

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

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca na všetky právne úkony nevyhnutné na
realizáciu zmeny dodávateľa elektriny vrátane právnych úkonov smerujúcich k vypovedaniu a ukončeniu
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Splnomocniteľom ako odberateľom elektriny a spoločnosťou
ZSE Energia, a.s. ako dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikovaného odberného miesta
Splnomocniteľa. Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca aj na konanie vo veci uzatvorenia alebo zmeny
Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
Identifikácia odberných miest:
EIC kód

Adresa odberného miesta

24ZZS5203323000Y

900 90 Dubová (PK), Družstevná /31

Splnomocnenec bude konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov
alebo splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť (ďalej substitučný
splnomocnenec).
Toto splnomocnenie je platné odo dňa jeho podpisu splnomocniteľom do dňa zmeny dodávateľa.

Splnomocniteľ:
V ____________________

Dňa ____________

____________________________
(meno, podpis splnomocniteľa)

Svojim podpisom splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

Vybavuje: Katarína Dančová, operátor back office
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