
11:_ Východoslovenská 
I'L i energetika a.s. 

DodávateT: 

Názov: 
Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

IČ DPH: 

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

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

Číslo zmluvy: 5100307741( 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31 

042 91 Košice 

Ing. Arpád Tóth, vedúci úseku Predaj 
Ing. Ladislav Plichta, vedúci odboru Priemyselní zákazníci 

36211222 

SK2020062319 
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V 
(ďalej len "dodávateľ") 

OdberateT: 

Obchodné meno: Obec Vojany 
Sídlo: Vojany O, 076 72 Vojany 

IČO: 00332127 
Zákaznícke číslo: 5100307741 (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 "odberatel'") 
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Čl. II 
Predmet zmluvy 

It#:_ Východoslovenská 
~ i energetika a.s. 

l. Predmetom zmluvy je dodávka. distribúcia a prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb, 
ktoré zabezpečuje dodávateľ, ako aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku odberateľa dodávateľom 

v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike 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 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a Obchodnými podmienkami pre zmluvy 
o združenej dodávke s ročným vyúčtovaním. Distribúciu elektriny zabezpečuje dodávateľ elektriny 
v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

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 odchýlku 
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 

l. Cena za dodávku elektriny: podľa produktu v zmysle prílohy č. 3. Cena produktu je uvedená 
v prílohe č. 2. 

2. Cenu za prenos. distribúciu a systémové služby bude dodávateľ účtovať odberateľovi podľa cien 
platného a účinného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 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 dňu podpisu tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 k tejto zm luve. 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. Cyklus fakturácie: ročný. 
5. Odberateľ uhradí v priebehu príslušného kalendárneho roka na účet dodávateľa podľa rozvrhu 

preddavkové platby za distribúciu, prenos a súvisiace služby, ako aj za predpokladané množstvo 
elektriny. 

6. Rozvrh preddavkových platieb: podľa prílohy č. 3. 
Výška preddavkových platieb je stanovená na základe spotreby v predchádzajúcom období, u nových 
odberateľov podľa predpokladanej spotreby. Stanovené preddavkové platby uhradí odberateľ na 
základe faktúry za opakované plnenie vystavenej dodávateľom a tieto dodávateľ zohľadní vo 
vyúčtovacej faktúre. ktorú vystaví raz ročne na základe skutočného odpočtu spotreby elektriny. Vo 
vyúčtovacej faktúre dodávateľ stanoví preddavkové platby na nasledujúce obdobie. Dodávateľ má právo 
upraviť výšku preddavkových platieb. Odberateľ má právo požiadať o zmenu výšky preddavkových 
platieb. 

7. Spôsob úhrady platieb je upravený v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 
8. Bankové spojenie dodávateľa: 

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 uskutočňuje vždy v súlade s platnými Obchodnými podmienkami pre zm luvy 
o združenej dodávke pre odberateľov s ročným vyúčtovaním. Obchodné podmienky platné ku dňu podpisu 
tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. l k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny 
obchodných podmienok nadobudnú nové obchodné podmienky dodávky platnosť dňom písomného 
oznámenia, najneskôr dňom ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa. Pôvodné obchodné 
podmienky týmto dňom strácajú platnosť. 
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l 1:_ Východoslovenská 
~; energetika a.s. 

Čl. v 
Doba platnosti zmluvy 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná od l. l. 2006. 
3. Cenník distribúcie sa mení v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Čl. VI 
Záverečné platnosti zmluvy 

l. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá strana dostane jedno vyhotovenie. 
2. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou 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 práv a povinností na prípadných právnych 
nástupcov majú obe zmluvné strany v lehote l 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 podmienky 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 
Meno a priezvisko: Ing. Arpád Tóth 
Funkcia: vedúci úseku Predaj 

Podpis: 

Za odberateľa: 
v t) ihj"o.o<l, 
Meno a priezvisko: .'/iFFif,/ !"ZttJé:i 

Funkcia: ::,71/K.•' .S"íll &MC 

. ~~ 
Podp1s: t:~ 

Pečiatka: 

Prílohy k tejto zmluve: 

dňa l. 12. 2005 
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Plichta 
Funkcia: vedúci odboru Priemyselní zákazníci 

Podpis: 

dňa I'!J ·-!.L ;r;cj' 

Meno a priezvisko: 
Funkcia: 

Podpis: 

l. Obchodné podmienky pre zmluvy o združenej dodávke pre odberateľov s ročným vyúčtovaním 
2. Cenník dodávky elektriny 
3. Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa 
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