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ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
PRE MALOODBER PODNIKATEĽOV
A INE SUBJEKTY

~

/zoo~

Východoslovenská
energetika a.s.

č.692919

l. ZMLUVNÉ STRANY
Dodávate l':
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO : 36211222
IČ DPH: SK2020062319
Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, vložka 1203N
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Bratislava, pobočka Košice, číslo účtu : 4350099416/3100
Odberateľ :

Obec Vojany
Vojany 1
076 72 Vojany
IČO: 00332127
Korešpondenčná

!Č DPH:

adresa

Tcl: 056-639523t1

odberateľa :

F _.,,.

(.AA.

Obec Vojany, Vojany O, 076 72 Vojany

Miesto spotreby: Vojany 94, 076 72 Vojany
Odberné miesto (kód): 620914
ll. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodávka elektriny zo siete dodávateľa do miesta spotreby odberatel'a v súlade so
Zákonom č.?0/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
zákonom 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlášky MHSR č. 267/1999 Z.z. a dojednanými obchodno- technickými podmienkami dodávky elektriny.
111. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Zákaznícke číslo:

51003077 41 (používajte pri komunikácii s dodávateľom)

Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú
Odber slúži pre: Dlhodobý odber
Cena elektriny je stanovená sadzbou C1 Opodľa aktuálneho platného cenového výmeru
Cyklus fakturácie: dvanásťmesačný
Počet preddávkových platieb: 4-krát za fakturačný cyklus
Zmluvne dohodnutá preddavková platba (záloha): 3.000,00 SKK
Výška preddavkovej platby závisí od očakávanej spotreby, vychádzajúcej z používaných elektrických
spotrebičov alebo od spotreby v predchádzajúcom fakturačnom období. Dodávateľ má právo upraviť
počet a výšku preddavkových platieb.
Zmluvný účet odberatel'a: 2280001787 (používajte ako variabilný symbol v platobnom styku)
Platobný styk
Pre P.!.illQ.v dodávatel'ovi:
Príkaz na úhradu - Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 0000000003024622/0200
Pre P.!.illQy odberateľovi:
Príkaz na úhradu - vrátenie- Všeobecná úverová banka, a.s., č.ú.: 0000000003024622/0200

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom pripojenia k odberu elektriny uvedeným v Správe o meracom
zariadení.
Ak je odberate ľ v omeškaní so zaplatením faktúry alebo zálohy, môže dodávate!' účtovať odberateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IČO: 36211222 IČ DPH: SK2020062319, č.účtu: 4350099416/3100, Obchodny register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
Tel: 056-6782801-2
e-mail: info@vse.sk
Fax: 055-6101706
www.vse.sk
VSE 002-F
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ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
PRE MALOODBER PODNIKATEĽOV
A INE SUBJEKTY
č.692919

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE
Hlavný istič pred elektromerom- typ: FAG- C
Prípojka - typ: Závesný kábel
prierez (mm2): AYKYZ 16
Povolený celkový rezervovaný príkon: 0,00 kW

prúdová hodnota (A): 25A
vlastník: Odberatel'
dÍžka (m): 1O

Súpis inštalovaných spotrebičov (kW):
El.ohrev vody El.kúrenie -

Motory
Osvetlenie( verejné)
Ostatné

El. varenie

8,0

V. OSTATNÉ DOJEDNANIA
Náklady na spotrebovanú elektrinu fakturovať za všetky odberné miesta (len za uvedené odberné miesto )na
ktoré sú/je medzi zmluvnými stranami uzavreté(á) zmluvy(a) o dodávke elektriny pre maloodber podnikateľov
a iné subjekty.
Dodávateľ nezodpovedá za náhradu škody, prípadne ušlý zisk pri prerušení dodávky elektriny alebo znížení
jej kvality v prípade, že odberné miesto je napájené cez zariadenie, ktoré nie je vlastníctvom dodávateľa a na
tomto zariadení došlo k prerušeniu dodávky elektriny.

Táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane Obchodno-tecnických podmienok dodávky
ako aj obsahu ostatných príloh, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť zmluvy, sú určité a zrozumitel'né, zmluvné
strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

Sečovce , dňa

30.11.2004

Sečovce, dňa

30.11.2004

Za dodávateľa (oprávnený zástupca) :
Meno a priezvisko:
Peter Biják
vedúci odboru obchodu región KE-RV-MI-SE

Za odberatel'a (oprávnený zástupca):
Meno a priezvisko:
štefan Czinke

Podpis:

Podpis: ~...-<-J

Pečiatka

Pečiatka

Prílohy:

~-=)""

Obchodno-technické podmienky dodávky elektriny pre regulovaných
odberate ľov kategórií C a O
Správa o meracom zariadení
Rozpis preddavkových platieb
Cenník elektrickej energie pre podnikateľov a iné subjekty s výnimkou domácností

IČO: 36211222 IČ DPH: SK2020062319, č.účtu: 4350099416/3100, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
Tel: 056-6782801-2
e-mail: info@vse.sk
Fax: 055-6101706
www.vse.sk
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Váš list čís l o l zo d · a':
Naše číslo:
Vybavuje:
Telefón l e-mail:
Miesto l Dátum:

•

o

o
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·í·

Obec Vpjany
Vojany b

l l 2004
HoTanová Anna
i
056-6722050 l info(@vse.sk
Sečovc e l 2 9.12.20Ó4

-~-~Jojany

l

o

Oznámenie o pripojení k odberu

Vážený zákazník,
srdečne Vás vítame v našej zásobovanej oblasti. Oznamujeme Vám, že Vaše odberné
miesto s adresou Vojany 94, 076 72 Vojany bolo dňa 21.12 .2004 pripojené k odberu
elektriny.
Zároveň

Vám oznamujeme nasledovné údaje o dodávke elektriny:

Číslo zmluvného účtu
Číslo Vašej zmluvy

Vaše zákaznícke číslo
Číslo elektromera
Typ elektromera
Stav registra elektromera VT
NT
Sadzba
Meraci transformator prúdu s násobitel'om
Typ ovládacieho prvku

: 2280001787
: 692919
: 5100307741 (uvádzajte vždy pri kontakte s nami)
: 7552817
: ET-426---5/30--400
:3

:O
: C10
: 0,00000

V zmysle uzavretej zmluvy je rozpis preddávkových platieb (záloh) na najbližšie
obdobie nasledovný:

fakturačné

Ad resa odberneho miesta: Voianv 94 076 72 Voianv
Dátum:

·Čiastka(v SKK):

_2ľ.:02.20_05 -~----... 1_ _ " ..
3.000,00

l

l

. .+--·-

- --- - - -- ---

.. - -- - - - ---------

~m:
l
Čiastka(v SKK):

Mlynská 31
042 91 Košice
T +421 (O) 56-6782801
F +421 (O) 55-6101706
I www.vse.sk

Všeobecné obchodno-technické podmienky dodávky elektriny sú prílohou Zmluvy
o dodávke elektriny.
V prípade nejasnosti uvedených údajov neváhajte kontaktovať ktoréhokol'vek
pracovníka Kontaktného miesta zákazníka (KMZ).
Ďakujeme za Vašu dôveru .
S pozdravom

Východoslovenská
energetika a. s.

l

Bankové spojenie
Ľu d ová banka. a .s.
pobočka Košice
Č.ú: 4 35 009941 6131 0!
S poloč nosť je za písaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice
oddiel Sa. vložka 1203.

IČO: 36 211 222
IČ DPH: Sk202006231'

Ing. Arpád Tóth
vedúci úseku Priemyselní zákazníci a podnikatelia
Východoslovenská energetika a .s.

~

RWE

GROUP

