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Číslo zmluvy: 7314/2018

fl
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlkn so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich

sieťových služieb, uzavretá podl‘a zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike

fl

o zmene a doplnení niektorých zákonov

a 8 Vyhlášky ÚRSO Č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujů pravidlá pre fungovanic vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s

269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení neskoršich predpisov
medzi:
MAGNA ENERGIA a.s.
Osoba oprávnená konať:

Manin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Sídlo:

Nitrianska 7555/18, 92] 01 Piešťany

IČO

35743565

»iČ

DPH:

SK2020230135

Bankové spojenie:

2622738682/1100

mAN:

SK22 1100000000262273 8682

Kód banky:

TATRSKBX

Údaj o zápise:

zapísaná v obchodnom registri Ckresný súd v Trnav; Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

(d‘alej len „dodávateľ“)
a
Obec Margecany
Osoba oprávnená konal‘:

Ing. Igor Petrik

Sídlo:

Obchodná 7, 055 01 Margecany

IČO/Dátam narodenia:

00329347

Bankové spojenie:

3457448001/5600

Kontaktná osoba:

Kaľavsk-ý Manin, mob: 0902 906 712, e-mail: manin.ka1avskymargecany.sk

IBAY:

SK2256000000003457448001

Kód banky:

KOMASK2X

(d‘alej len „odberateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy‘
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa podobu účinnosti tejto zmluvy:
a) dodávať elektdnu do odbemých miest odberatel‘a špecitikovaných v prílohe Č. I tejto zmluvy (ďalej len „odbemé
miesto“) za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode Č. 1W

—

04/2018/EL o združenej dodávke elektrickej

energie (ďalej len „Rámcová dohoda“), v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach vydávaných
dodávatel‘om, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvori prílohou Č. 2 tejto zmluvy (ďalej
len,,VOP“),
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúČtovateľovi odchýlok,

‘Š
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c) zabezpečif pt-e odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (d‘alej len „distribučně
služby“)
2.

Predmetom tejto zmluvy je tiež závázok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny a
za distribučně služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
Článok II.
Dodávka elektriny

I.

Dňom začiatku dodávky elektriny podFa tejto zmluvyje 1.1.2019

2.

Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elek-ti-iny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberateľa v
odbemom mieste za kalendámy rok predchádzajůci kalendámemu rok-u, v ktorom hala uzatvorená táto zmtuva,

3.

Za elek-Irinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá pt-eMa meradlom v odbemom mieste, v
množstve, ktoré dodávatefovi poskvrnI prevádzkovatel‘ distribučnej sústavy (ďalej len ..PDS‘).
Člúnok III,
Zodpovednosť za odchýlku

-

Dodávater má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok akciovou spoločnosťou OKTE.
-

2.

Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

3.

EIC kód bilančnej skupiny dodávateFa, ako subjektu zůčtovania odchýlky,je 24X-MAGNA-E-A--B.
Článok IV.
Cena

1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elek-triny, za dodávku elektriny (d‘alej len ‚.dohodnutá cena“) podľa tejto
zmluvy od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.12.2020, pričom dohodnuté ceny silovej elek-tt-iny
na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2020 sú:
pre produkt jr

JT/VT

63,20

EUR] MWh

preprodukt 2T

VT

61,50

EUR]MWh

NT

61,50

EUR] M\Vh

pre produkt VD

)TNT

53,00

EUR] Mwh

pt-e produkt VD

VT

53,00

EUR] MWh

NT

53,00

EUR] MWh

2.

Okrem ceny za lkWhje cena doplnená fixnou cenou za odbemé miesto vo výške O EUR /mesiac.

3.

Súčasťou faktúiy za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučně služby v cenách príslušného PDS,
platba za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pt-e obdobie dodávky Úradom pre
reguláciu sieťových odvetvi. Súčasfou faktúry tiež bude aj odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným
predpisom.

4.

Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH a spotrebnej dane.

5.

Dobu platnosti Nizkeho tarifu a Vysokého tariňi určuje PDS. V prfpadoch, kedyje aplikované pdebehové meranie,
doba platnosti Vysokého tarifuje len v pracovrých dňoch od 06:00 do 22:00 hod.

W
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ČánokV.
Platobné podmienky
Fakturačným obdobím pre dodávku eleklriny do odbemých miest podľa tejto zmluvyje obdobie uvedené v prulohe
Č. I tejto zmluv)‘.
2.

Odberatel‘ v odberných miestach s roČným odpoČtom (fakturačně obdobie I rok) sa zaväzuje za dodávku silovej
elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribuČných
poplatkov pravidelne Ix mesaČne vo výške 100% predpokladaného mesaČného odberu, so splatnosťou v 30. deň
mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohl‘adnením pravidelných mesaČných platieb je splatná v 30. deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúČtovaniu.
Odberateľ v odbemých miestach s mesaČným odpoČtom (fakturaČné obdobie I mesiac) sa zaväzuje za dodávku
si]ovej elektriny uhrádzaf faklúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, sporrebnej dane a
distribučných poplatkov pravidelne Ix mesaČne vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou
v 30. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra. so zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 30. deň
nasledujůceho mesiaca,

3.

DodávateF je oprávrwný úČtovať odberateľovi úroky‘ z omeškania platieb vo vške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

4.

Ak sa odberatel‘ dostane do omeškania s úhradou faktúry‘ o viac ako 0 dni od jej splatnosti, dodávateľ
zašle odberatel‘ovi písornnú upomienku, Náklady súvísiace s upomienkou vo ške 2,00 Eur vyfakturuje dodávatef
odberateFovi vo faktúre za fakturačně obdobie, v ktorom hola táto upomienka zaslaná.

5.

Prípad, kedy odberatef ani v termine 14 dni po zaslaní upomienky neuhradí fakiúns, je podstatným porušením
zmluvy, ktoré je dávodom k prewšeniu dodávky elektriny a distribuČných služieb dohodnutých touto zmluvou.
Dodávatel‘ móže na základe tejto sk-utoČnosti požiadať PDS o odpojeníe odbemého miesta odberateľa od distribučnej
slete.

ČIánokVL
Tnanie zmluvy
1.

Zmluvaje uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2020
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Člúnok VII.
Spoločué a zúvercčné ustanovenia
I.

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nic sů upraveně touto zmtuvou, VOP a Prevádzkovým
podadkom PDS, sav zmyse

2.

261 resp.

262 Obchodněho zákonnika spravujú týmto ákonom.

Túto vnluni je možné meniť a dopfňať iba pisomn5i dodatkami po sůhlase oboch zmluvných strán. Všetky
dodatky budú omačené poradovými čislami a podpisaně osobami oprávnenýrni konať vo veciach tejto zmluvy.

3.

Táto 2mluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania obidvomi zmtuvnýnii stranami a účinnost‘ nadobúda dňorn
začiatku dodávky eleklriny v zmysle či. 11. bod I. tejto zmluvv.

4.

Táto zm!uvaje 3hotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvnů strana obdrží pojcdnom z nich.

5.

Zmluvně strany yhiasujú, že táto zmiuvu uzaivárajú siobodne a vážne, že ich zmluvná voFnosť nic je obmedzená.
že ustanovenia tejto zrnlun sú pre nich nozumiteFné a určité. že zmiuvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom,
čo si túto zmiuvu prečitali a poroziimeli jej obsahuju na znak súhlasu s ceiýmjej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch. dňa 26.10.18

V

dha

J
dodávateľ

2018

Príloha Č. I k zmluve o dodávkc doktriny Č.: 7314/2018

ŠPECWWÁCIA ODBERNÝCH MIEST
V

rP.č.

Mresa ndberného
miesta

Olše 75, Margecanv.
55Q J\rgCflV
Školská 1352. 055
01 Margecany
Školská 2. 055 01
j
Margecany
Olše 74. Margecanv.
055 01 Margecany
Obchodná 7, 055 Ot
D
Margecany
Požiamicka 11, 055
Úl Margecaiy
Školsků2, 05501
Margccany
Purtizánska 30. 055
01 Margecany
Obchodná6. 05501
Margecany
Olše 9014,
Margccasw, 05501
10
Margecany
011e 9018,
Margecanv. 05501
II
Margecany
Margecany 0,05501
‘
Margccany
Školská 2. 05501
Margecany
9019. 055
Obchodná
01 Margecany
Obchodná 8,05501
ID
Margecasiy
Rolová FIuta 900],
Margecanv. 05501
16
Margecasy
OYšc 9019,
Margccanv, 05501
17
Margecas
• Požiarpjcka 11, 055
01 Margccy
Obchodná 7,05501
Margecany
Jamá 584/57,05501
Margecany
.

7

7
•

7

•7
.

7

Napit‘nvú
úroveň

Ročně
zmljvně
množsho
IkWhl

Produkt

Fakturačně
nbdobie

XN

1260

IT

rok

3000

IT

rok

NN

9100

2F

Incsiac

NN

987

IT

rok

NN

14550

IT

rncsiac

NN

3

lT

rok

NN

466

IT

rok

NN

2160

IT

mcsiac

1230

IT

rok

NN

7760

\TO

rok

NN

ISSO

2T

rok

NN

1490

IT

rok

NN

2070

2T

rok

NN

10500

VO

rnesiac

NN

1980

IT

rok

EtC kód

zoěiatku
dodávky

24ZV50000665319X

01,01.2019

24ZV50000730689Q

01.01.2019

241V50000050883U

01.01.2019

24ZVS00006653201

01.01.2019

24ZV80000050806B

01.01.2019

24ZV50000050715E

01.01.2019

24ZV50000696215C

01.01.2019

241V800000504160

01.01.2019

74ZVS00000507706

01.01.2019

24ZVS000005ll789

01.01.2019

2115000051975

01,01.2019

24ZV500007134852

01.01.2019

24Z\‘500000508613

01.01.2019

24ZV80000050360J

01.01.2019

24ZVS00000SOSIOK

01.01.2019

24Z\‘500000512882

01.01.2019

Východoslovenská
distribučná. as,

NN

2000

1/O

rok

24ZVS00000512005

01.01.2019

Východoslo‘enská
distribuČná. es.

NN

2260

VO

nsesiec

241V50000050697R

01.01.2019

XN

681

IT

rok

24ZVS0000039879P

01.01.2019

3380

IT

rnesiac

24ZVS0000626654S

01.01.2019

38

IT

rok

Východos!oenská
is1ňbĽčná, as.
disiribuiná. es.
\Nchodoslovcnská
distňbučná. as.
Východoslovenská
distribučná. es.
Východoslovenská
distribučná, a..
Východoslovenská
distribumná, as.
Východosloenská
distribučoá, as.
Východoslovenská
distňbučná, as.
Východoslovenská
distribLjčná. as.
-

dislrihučná. es.

distribučná, os.
Východoslovenská
distribučnů, es,
Východoslovenská
distribučuá, as.
Východoslovenská
distribučná, as.
VýchodosIocnská
distribučná, as.

Východosloenská
distňbučná. es.
Východoslovenská
distribučná, as,
Východoslovenská
distribuČná, as.

NN
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