
Zmluva o združenej dodávke elektriny 
pre firmy a organizácie 

(ďalej ako "Zmluva"), uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona 
č. 25112012 Z.z. o energetike 

Dodávateľ 

Obchodné meno: 
Sídlo spoločnosti : 

Korešpondenčná adresa: 
Bankové spojenie: 

Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
VÚB, a.s., pobočka zahr. banky, 

IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 

44483767 
SK2022730457 

2022730457 

Zápis v registri: 

IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153, BIC: SUBA SKBX 

Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, vložka č. 1628/V 

Odberater 
Obchodné meno: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
Sídlo spoločnosti : M.R.Stefánika 875/200,093 01 Vranov nad 

Topľou 

Korešpondenčná adresa: M.R.Stefánika 875/200,093 01 Vranov nad 
Top!' ou 

č. účtu (IBAN): SK34090000000005607 49407 

Meno zástupcu: Mgr. Peter Novák 
E-mail: programove@kulturavranov.sk 

IČO: 35519088 
IČDPH: 

DIČ : 35519088/000 

Telefón: +42157 4881510 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávatera zabezpečiť Odberaterovi dodávku elektriny do jeho odberných 
miest (ďalej len "OM"), prevzatie zodpovednosti za odchýlku, distribučné a ostatné regulované služby v súlade so 
Zmluvou, Cenníkom elektriny a Obchodnými podmienkami. Odberateľ' sa zaväzuje od Dodávateľa elektrinu 
a ostatné služby prijať a zaplatiť za ne Dodávateľovi cenu určenú podra Cenníka elektriny pre firmy a organizácie. 

Okrem ceny za dodávku je odberateľ povinný platiť: 

a) stálu mesačnú platbu za odberné miesto podl'a Cenníka elektriny pre firmy a organizácie, cenu za regulované 
služby (prenos, distribúcia elektriny, systémové služby) a ostatné regulované položky, ktorých výška je 
určená podľa aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania elektriny; 

b) poplatky za služby podra cenníkov služieb príslušného Prevádzkovatera distribučnej sústavy (PDS) 
a Dodávateľa platných v čase poskytnutia súvisiacej služby, ak ich odberater svojím konaním spôsobil alebo 
vyžiadal; 

c) dane. poplatky, prípadne iné platby podra platných právnych predpisov. ako aj platných a účinných 
rozhodnutí orgánov štátnej správy 

Trvanie zmluvy 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dÍžke trvania 12 mesiacov. Zmluvné strany sú oprávnené takúto Zmluvu 
vypovedať bez udania dôvodu a bezodplatne. najneskôr však do uplynutia 12 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy 
(prvého uplynutia). Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola takáto výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. DÍžka trvania Zmluvy 
sa predlžuje za rovnakých podmienok o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberateľ 
nedoručí písomné oznámenie Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr 3 mesiace, najskôr však 6 
mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo pred uplynutím každej ďalšej predÍženej doby trvania 
Zmluvy. 

Platobné podmienky 
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Frekvencia platieb: mesačne 
Spôsob úhrady: bankový prevod Č. účtu (IBAN): 51<3409000000000560749407 
Splatnosť faktúr: 14 dní od dátumu vystavenia 

Ak nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje Dodávateľa k názoru, že došlo k zhoršeniu schopnosti Odberatera riadne 
a včas plniť svoje súčasné a budúce peňažné záväzky voči Dodávaterovi, a to: 
• Odberater je v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade nedošlo 

ani v lehote dodatočne určenej Dodávateľom, alebo 
• Odberatel' je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby voči spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. a k úhrade 

nedošlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnosťou, alebo 
• na majetok Odberatera bol podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, alebo sa začala likvidácia 

Odberatera. alebo sa začalo proti Odberaterovi exekučné konanie, alebo je v predÍžení (vykazuje záporné 
vlastné imanie). alebo 

• došlo k zhoršeniu ratingu Odberateľa priradeného renomovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa hodnotením 
bonity účastníkov trhu (index spoločnosti Creditreform horší ako 300, rating Standard & Poor's horší 
ako BBB- alebo rating spoločnosti Moody's horší ako Baa3), alebo 

• je evidovaný dlh Odberateľa voči Sociálnej poisťovni. zdravotnej poisťovní, alebo voči daňovému úradu, 
je Dodávateľ oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky. Týmto sa pre OM s mesačným fakturačným 
obdobím rozumie platenie preddavkovej platby, ktorej termín splatnosti je 15. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, a ktorá zodpovedá 100 % predpokladaného celkového mesačného plnenia podľa Zmluvy. Odberatel' je 
povinný uhradiť prvú preddavkovú platbu do 14 dní od dátumu doručenia výzvy Dodávatera v termíne splatnosti 
tejto preddavkovej platby. Splatnosť faktúr sa zároveň zmení na 14 dní od dátumu ich vystavenia. 

O Odberatel' si vyberá elektronický spôsob informovania o vyúčtovacej faktúre a elektronický spôsob 
doručovania vyúčtovacej faktúry. Odberatel' si môže na účel informovania o vyúčtovacej faktúre vybrať 
maximálne tri mailové adresy. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou papierovej faktúry. 

Mail1: programove@kulturavranov.sk 
Mail2: 
Mail3: 

Údaje o odbernom mieste (OM) 
Tvoria prílohu tejto zmluvy. 

Všeobecné podmienky 
Po ukončení doby viazanosti a počas trvania ďalšieho Zmluvného obdobia bude Odberatel'ovi fakturovaná cena 
podra aktuálneho Cenníka elektriny pre firmy a organizácie pokiaľ sa Odberater a Dodávateľ nedohodnú inak. Ak 
Odberater počas účinnosti Zmluvy splní podmienky na pridelenie regulovaných cien, Dodávater mu bude 
fakturovať ceny za dodávku elektriny podľa Cenníka elektriny pre malé podniky. Uplatňovanie regulovaných cien 
nemá vplyv na dohodnuté podmienky dÍžky trvania Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa podpisu Zmluvy je Odberater povinný poskytovať Dodávaterovi všetku 
potrebnú súčinnosť na to, aby Dodávateľ mohol riadne začať plniť svoju povinnosť dodávať elektrinu do OM 
Odberateľa v zmysle uzatvorenej Zmluvy a OP a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktorých následkom môže byť 
nevykonanie zmeny dodávatel'a alebo zmarenie procesu zmeny dodávatel'a. V prípade porušenia uvedenej 
povinnosti sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ má voči Odberaterovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške súčinu predpokladaného ročného odberu v MWh a 5 €, vynásobeného dfžkou trvania zmluvy, najmenej 
však 199 € (za každé OM). 

Zmena Zmluvy na základe dohody zmluvných strán je možná aj v inej ako písomnej forme, a to aj v prípade, 
ak bola Zmluva uzavretá v písomnej podobe. Zmluva môže byť zmenená aj na základe akceptácie Dodávatel'om 
ponúkaného produktu zo strany Odberatera majúcej za následok zmenu Zmluvy (ďalej aj ako .. Akceptácia"). 
Dodávate!' môže určiť akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti Akceptácie za predpokladu súladu 
s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Zákazníckej linke, písomne v Zákazníckych 
centrách, Akceptácia podávaná prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle Dodávatera, 
Akceptácia prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávatel'a). V prípade, ak k zmene Zmluvy dôjde 
inak než písomne, Dodávateľ potvrdi Odberatel'ovi zmenu Zmluvy písomne, a to bez zbytočného odkladu (ďalej 
aj ako "Potvrdenie"). Dohoda o zmene Zmluvy, ak sa uzatvára na základe Akceptácie Odberateľa v súlade 
s vyššie uvedeným, sa považuje za platne uzavretú Akceptáciou zo strany Odberatera. V prípade. ak k uzavretiu 
dohody o zmene Zmluvy došlo inak než v písomnej forme, takáto dohoda sa stane účinnou doručením 
Potvrdenia Odberaterovi, najneskôr však tretí pracovný deň po odoslaní písomného Potvrdenia na adresu 
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Odberatel'a naposledy oznámenú Odberatel'om. Písomná forma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy, ak Potvrdenie 
obsahuje naskenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľa. 

Záverečné ustanovenia 
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhot oveniach po jednom pre každú zo zmluvných strán. Ďalšie vzájomné práva a 
povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných podmienkach pre Zmluvy o združenej dodávke 
elektriny pre firmy a organizácie alebo Obchodných podmienkach pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny 
pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (ďalej len .. OP"), kt oré tvoria prOohu tejto Zmluvy. Ak sa 
Odberatel' v zmysle platnej legislatívy považuje za malý podnik, na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné 
podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky. 
V ostatných prípadoch sa na zmluvný vzťah aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke 
elektriny pre firmy a organizácie. 

Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná odo dňa začiatku dodávky. Deň účinnosti Zmluvy je zároveň 
začiatkom Zmluvného obdobia podľa tejto Zmluvy. 

Ak je Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (ďalej aj ako .. Zákon"), predpokladom účinnosti Zmluvy je jej zverejnenie spôsobom 
predpokladaným Zákonom. Odberater sa týmto zaväzuje zverejniť túto Zmluvu spôsobom predpokladaným 
Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu príloh, ktoré 
sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumiteľný, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Zmluvu 
potvrdzujú svojimi podpismi. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy sú údaje o odberných miestach, Cenník 
elektr iny pre firmy a organizácie a Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a 
organizácie. 

ZA ODBERATEĽA: ZA DODÁVATEĽA: 
vu-- Vflc-toove kl ,l. dňa ·10 . U. .toL( V l<ošiciach dňa 10.12.2021 

~ 'ft;rGfL llof/,;Jj . . . . . . .. . . .. . .l. . . 
Meno, priezvisko, podpis 

/ ./ -
. ...... ·- . 

Ing. Martin Petrašovič 
vedúci odboru 

Riešenia pre zákaznO<ov 

ID predajcu: 208001 

Meno predajcu: Jana Vasilišinová 

Údaje o odberných miestach (OM) 

EIC kód*: 24ZVS0000014138U 
Adresa OM: M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Toprou 
Dohodnutý druh sadzby: Klas Mini (mesačný) 
Začiatok dodávky od: 01.01.2022 
EIC kód*: 24ZVS00000142410 
Adresa OM: M. R. Štefánika 875,093 01 Vranov nad Toprou 
Dohodnutý druh sadzby: Klas Mini (mesačný) 
Začiatok dodávky od: 01.01.2022 
EIC kód*: 24ZVS0000014270U 
Adresa OM: M. R. štefánika 875,093 01 Vranov nad Topl'ou 
Dohodnutý druh sadzby: Klas Mini (mesačný) 
Začiatok dodávky od: 01.01.2022 
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Predpokladaný ročný odber:10000 kWh 
Rezervovaná kapacita**: 100 
Fakturačné obdobie: mesiac 

Predpokladaný ročný odber:8000 kWh 
Rezervovaná kapacita**: 200 
Fakturačné obdobie: mesiac 

Predpokladaný ročný odber:1000 kWh 
Rezervovaná kapacita**: 63 
Fakturačné obdobie: mesiac 
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EIC kód*: 24ZVS0000014177K 
Adresa OM: M. R. Stefánika 875,093 01 Vranov nad Toprou 
Dohodnutý druh sadzby: l<las Mini (mesačný) 
Začiatok dodávky od: 01.01.2022 
EIC kód*: 
Adresa OM: 
Dohodnutý druh sadzby: 
Začiatok dodávky od: 
• Nájdete ne faktúre za elekt rinu pri údajod'l o vašom OM. 
• • Rezefvovaná kapad ta podra pravidtel PDS v A alebo kW. 
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Predpokladaný ročný odber:60000 kWh 
Rezervovaná kapacita**: 200 
Fakturačné obdobie: mesiac 

Predpokladaný ročný odber· 
Rezervovaná kapacita**: 
Fakturačné obdobie: rok 
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