
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi 
s ročným vyúčtovaním (ďalej len "zmluva") 

uzavretá v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

Číslo zmluvy: 5100137261C 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Názov: Východoslovenská energetika a.s. 

Sídlo: Mlynská 31 

042 91 Košice 

V zastúpení: Ing. Arpád Tóth, vedúci úseku Predaj  

Ing. Ladislav Plichta, vedúci odboru Priemyselní zákazníci  

IČO: 36211222 

IČ DPH: SK2020062319 

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V 

(ďalej len "dodávateľ)  

Odberateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Zákaznícke číslo:  

Materská škola 

Galaktická 9, 040 12 Košice 

35543167 

5100137261 (používajte pri komunikácii s dodávateľom)   

Odberné miesta: všetky údaje týkajúce sa odberných miest, najmä produkty a hodnota hlavného ističa, 

sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 

(ďalej len "odberateľ")  

 
 

Východoslovenská  

 energetika a.s. 

RWE Group 



Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodávka, d istr ibúcia a prenos elektr iny a poskytovanie systémových s lužieb, 

ktoré zabezpečuje dodávateľ, ako aj  prevzat ie zodpovednost i  za odchý lku odberateľa 

dodávateľom 

 súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z . o energet ike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákonom č. 276/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov, nariadením vlády SR 124/2005 Z.z., ktorým sa 

us tanovu j ú  p ra v id lá  p re  fungovan ie  t rhu  s  e l ek t r i nou  a  Obchodnými  podm ienkami  p re  

zmluvy  

 združenej dodávke s ročným vyúčtovaním. Dist r ibúciu elektr iny zabezpečuje dodávateľ elektr iny  
 sú lade s  Prevádzkovým por iadkom pr ís lušného p revádzkova teľa d is t r ibučnej  sús tavy .  

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku a distribúciu dohodnutého množstva elektriny do odberného 

miesta v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy, ako aj 

prenos a systémové služby. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje prevziať zodpovednosť za odch ýlku 

odberateľa. 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodávku, distribúciu a prenos elektriny, ako aj za systémové 

služby a za náklady systému.  

Čl. III 
Cena elektriny a služieb, spôsob platby vrátane preddavkových platieb  

1 .  Cena  za  dodávku  e l ek t r in y :  podľa  p roduk tu  v  zmys le  p r í l ohy  č .  3 .  Cena  p roduk tu  j e  

uvedená  v prílohe č. 2. 

2 .  Cenu za prenos, d istr ibúciu a systémové s lužby bude dodávateľ účtovať odberateľovi podľa c ien 

platného a účinného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie ťových odvetví, v zmysle cenníka 

príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke príslušného 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  

3 .  Cena za dodávku elektriny je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávky elektriny. Cenník dodávky 

platný ku dlhu podpisu tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade zmeny cenníka nový cenník dodávky elektriny nadobudne platnosť dňom 

písomného oznámenia, najneskôr dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa. Pôvodný 

cenník týmto dňom stráca platnosť.  

4 .  Cyk lus  fak tu rác ie:  ročný .  

5 .  Odberateľ uhradí v pr iebehu pr ís lušného kalendárneho roka na účet dodávateľa podľa rozvrhu 

preddavkové platby za distr ibúciu, prenos a  súvisiace s lužby, ako aj  za predpokladané množstvo 

elektriny. 

6 .  Rozvrh preddavkových plat ieb: podľa pr í lohy č. 3.  

Výška preddavkových platieb je stanovená na základe spotreby v predchádzajúcom období, u nových 

odberateľov podľa predpok ladanej spotreby. Stanovené preddavkové platby uhradí odberateľ na 

zák lade faktúry za opakované p lnenie vystavenej dodávateľom a t ieto dodávateľ zohľadní vo 

vyúčtovacej faktúre, ktorú vystaví raz ročne na základe skutočného odpočtu spotreby elektr iny. Vo 

vyúčtovacej faktúre dodávateľ stanoví preddavkové platby na nasledujúce obdobie. Dodávateľ má právo 

upraviť výšku preddavkových plat ieb. Odberateľ má právo pož iadať o zmenu výšky preddavkových 

platieb. 

7 .  Spôsob úhrady platieb je upravený v prí lohe č. 3 k tej to zmluve.  

8 .  Bankové spo jen ie  dodávate ľa:  

Ľudová banka, a.s., pobočka Košice, 4350099416/3100  

9 .  Dodávateľ po skončení fakturačného obdobia vystaví faktúru za združenú dodávku elektriny splatnú 

podľa dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.  

Čl. IV 
Obchodné podmienky pre zmluvy o združenej dodávke  

Združená  dodávka  sa  us ku točňu je  vždy  v  sú l ade  s  p la tným i  Obchodnými  podmienkami  p r e  

zmluvy  o združenej dodávke pre odberateľov s ročným vyúčtovaním. Obchodné podmienky platné ku dr5u 

podpisu tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

zmeny obchodných podmienok nadobudnú nové obchodné podmienky dodávky platnosť dňom 

p ísomného oznámenia, najneskôr dňom ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa.  Pôvodné 

obchodné podmienky týmto dňom strácajú pla tnosť.  
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Čl. V 

Doba platnosti zmluvy 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurč i tú.  

2 .  Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a úč inná od 1. 1. 2006.  

3 .  Cenník distr ibúcie sa mení v sú lade s platnými právnymi predpismi.  

Čl. VI 

Záverečné platnosti zmluvy  

1.  Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

2.  Prí loha č. 3 je neoddel i teľnou časťou tejto zmluvy.  

3 .  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vydaním nového cenníka 

dodávky elektriny dôjde k zániku produktu dohodnutého v časti prílohy 

č.3, nový cenník zároveň stanoví nový produkt, ktorým sa doterajší 

produkt nahrádza.  

4.  V prípade zrušenia jednej zo zmluvných strán a prechodu ich prá v a 

povinností na prípadných právnych nástupcov majú obe zmluvné strany 

v lehote 1 mesiaca od zrušenia právo odstúpiť od zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.  

5.  Zmluvné strany berú na vedomie, že tieto dohodnuté podmie nky sa 

môžu meniť v súlade so zmenami v legislatíve SR.  

6.  Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a 

vážne, jej obsah, vrátane obsahu príloh, sú určité a zrozumiteľné, 

zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz toho zmluvu 

potvrdzujú svojimi podpismi.  

Za dodávateľa: 

V Košiciach dňa 1. 12. 2005 

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Tóth Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Plichta 

Funkcia: vedúci úseku Predaj Funkcia: vedúci odboru Priemyselní zákazníci  

Podpis: Podpis: 

Za odberateľa: 

V dňa 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: 

Funkcia: Funkcia: 

Podpis:  Podpis: 

Pečiatka: 

 

 



Príloha č. 3 k zmluve č. 5100137261C 
uzavretej medzi: 

Východoslovenská energetika a.s.  

Materská škola 

Časť: 94892 (číslo odberného miesta) 

Odberné miesto: Galaktická 11, 040 12 Košice 

Distribučná oblasť: Východoslovenská energetika a.s. 

Mesiac odpočtu: November 

Zmluvný účet odberateľa: 2220158014 (používajte ako variabilný symbol v platobnom styku) 

Platobný styk (čísla účtov odberateľa): 

- pre platby dodávateľovi: Dexia banka Slovensko, a.s. 0503365001/ 5600 - pre platby 

odberateľovi: Dexia banka Slovensko, a.s. 0503365001/5600 

Korešpondenčná adresa odberateľa: Materská škola 

Galaktická 9, 040 12 Košice  

Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačný cyklus Produkt: KLASIK 

MINI 

Hlavný istič pred elektromerom (resp. maximálna hodnota zaťaženia meracej súpravy): prúdová hodnota 

(A): 120 

Prípojka: 
Typ: 
Prierez (mm2): 

Vlastník: 

Dĺžka (m):  

Inštalované spotrebiče (kW): 
El. kúrenie priame: El. ohrev vody: Motory: 

El. kúrenie akumulačné: El. varenie: Osvetlenie: 

Ostatné spotrebiče:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100137261C 

(ďalej len „Dodatok") 
uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

Dodávateľ 

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s. 

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 

V zastúpení: Mgr. Miroslav Kulla, riaditeľ divízie Obchod 

Ing. Tomáš Lčirincz, vedúci odboru Predaj hromadným 
segmentom 

Zástupca na rokovanie: Irena Čuláková, predajca 

IČO: 36211222 

DIČ: 2020062319 

IČ DPH: SK2020062319 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,  

vložka 1203/V 

(ďalej len „Dodávateľ) 

Odberateľ 

Obchodné meno: Materská škola 

Sídlo: Galaktická 9, 040 12 Košice 

V zastúpení: 

Zástupca na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 

b) technických: 

IČO: 35543167 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: uvedené v Prílohe č. 3 

Zápis v registri: 

Zákaznícke číslo: 5100137261 

(používajte pri komunikácii s Dodávateľom) 

(ďalej len „Odberateľ) 

 

 

 

RWEGROUP  



 

1 . Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach 
Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100137261C (ďalej len „Zmluva), ktorú 
medzi sebou uzavreli a predmetom Zmluvy je združená dodávka elektriny do 
odberného miesta Odberateľa s prideleným EIC kódom: 24ZVS0000063843L.  

1.1. Ods. 3 v čl. IV sa mení a dopĺňa v nasledovnom znení: 

,,Odberateľ sa zaväzuje uhradiť' Dodávateľovi preddavkové platby na úhradu Ceny, a to v priebehu príslušného 
fakturačného obdobia na účet Dodávateľa: 

a) 1-krát pre OM s mesačným fakturačným obdobím, pričom výška platby splatnej k 15. dňu v mesiaci je 
100 %; 

b) pre OM s ročným fakturačným obdobím je počet určený v Prílohe č.3." 

1.2. Ods. 5 v čl. IV sa mení a dopĺňa v nasledovnom znení: 

„Dodávateľ po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví faktúru, v ktorej 
vyúčtuje Odberateľovi k úhrade Cenu za Odberateľom prijaté Plnenia podľa tejto 
Zmluvy. Vo faktúre budú zohľadnené úhrady preddavkových platieb vykonané 
Odberateľom v príslušnom fakturačnom období. Faktúra je splatná: 

a) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s mesačným fakturačným obdobím; 

b) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s ročným fakturačným obdobím." 

1.3. Doterajšia Príloha č. 3 k Zmluve v častiach dotýkajúcich sa odberných miest 
uvedených v prílohe tohto Dodatku nazvanom „Príloha č. 3 k Zmluve o združenej 
dodávke elektriny č. 5100137261C" sa mení a dopĺňa v znení tejto prílohy k Dodatku. 
Ostané ustanovenia Prílohy č. 3 k Zmluve dotýkajúce sa dodávky do ďalších 
odberných miest ostávajú bez zmeny. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť' dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť' od 01.04.2013. 



3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 
dostane jedno vyhotovenie. 

Za Dodávateľa: 

V Košiciach dňa 08.03.2013 

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kulla Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lčirincz 

Funkcia: riaditeľ divízie Obchod Funkcia: vedúci odboru Predaj hromadným 
segmentom 

Podpis: Podpis: 

 

Pečiatka: 

Za Odberateľa: 

V 

Meno a priezvisko:  Funkcia:

  

P o d p i s :  
Pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dňa 
8.4.2013, 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100137261C  

Údaje tikajúce sa odberných miest Odberateľa  

 

Odberateľ:   Materská škola 

Číslo odberného miesta: 94892 

EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000063843L 

Adresa odberného miesta: Galaktická 11, 040 12 Košice 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

Obchodné meno:  Východoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 

IČO:   35699361 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka 1411/V 

Zmluvny účet Odberateľa: 22900581 68 (používajte ako variabilný symbol v platobnom styku) 

Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 

Pre platby Dodávateľovi: Prima banka Slovensko, a.s., 0503365001/5600  
Pre platby Odberateľovi: Prima banka Slovensko, a.s., 0503365001/5600 

Korešpondenčná adresa Odberateľa: Galaktická 9, 040 12 Košice 

Fakturačné obdobie: mesačné 

Produkt: KLASIK M 

Napäťová hladina: NN 

Rezervovaná kapacita: 120 A 

Táto príloha je platná od: 01.04.2013 

 

 

 


