
Zmluva o združenej dodávke elektriny 419839 
pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

: : • - ■ ' ' - ~ r

DodávateF
Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH:
Bankové spojenie: Číslo účtu:
Telefónny kontakt: E-mail: iveta.rigerova@spp.sk 
Zápis v registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B
V zastúpení: Ing. Iveta Rigerová, manažér predaja

Odberateľ 3100022363 (Vaše Zákaznícke číslo)
Obchodné meno: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 
IČO: 00398411 DIČ: 2021248658 IČ DPH:
Bankové spojenie: Číslo účtu:
Telefónny kontakt: 038/5372814 E-mail: zsspekonom@stonline.sk
V zastúpení: Ing. Róbert Čaniga, PhD.

Adresa sídla spoločnosti
Obec: Topoľčany Ulica: Tovarnícka
PSČ: 955 29 Číslo súpisné/orientačné: 1632

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa 
distribúciu elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok 
Odberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so 
Zmluvou a platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa. Predpokladom na dodávku a 
distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy o 
pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa 

EIC odberného miesta:
Adresa odberného miesta: Tovarnícka 1632/63, 955 29 Topoľčany
Obec: Topoľčany Ulica: Tovarnícka
Číslo orientačné/súpisné: 1632 PSČ: 955 29
Zmluvný produkt dodávky elektriny: Dvojtarif 2014/4
Cena za dodávku elektriny (€/MWh): VT: 52,10 NT: 33,00
Predpokladaná ročná spotreba v kWh: VT: 7 900 NT: 2 100
Predpokladaný začiatok dodávky elektriny: 01.01.2015

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny

Spôsob doručovania faktúr: Poštou

Obdobie opakovanej dodávky elektriny: Mesačne 

Spôsob úhrady platieb: Bankový prevod
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Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre 

„odberateľov elektriny kategórie Podnikatelia - Maloodber pripojené k tejto zmluve (ďalej len „VOP“) a
Cenník Dodávateľa kategórie Podnikatelia - Maloodber (ďalej len Cenník) pripojený k tejto Zmluve. 
Dojednania tejto Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami vo VOP a/alebo dojednaniami v Cenníku. 
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VOP a 
Cenníkom a zaväzuje sa ich dodržiavať.

b) Dodávateľ je oprávnený vydať nové VOP a/alebo Cenník, pričom účinnosťou nových VOP zaniká 
platnosť pôvodných VOP, účinnosťou nového Cenníka Dodávateľa zaniká platnosť pôvodného 
Cenníka Dodávateľa. Dodávateľ upovedomí Odberateľa o nových VOP alebo o novom Cenníku 
najneskôr 30 dní vopred, a to zaslaním oznámenia na jeho poštovú alebo emailovú adresu, alebo 
iným vhodným spôsobom. Informácie o OP a Cenníku môže Odberateľ získať aj na ktoromkoľvek 
zákazníckom centre Dodávateľa, alebo Zákazníckej linke Dodávateľa 0850 111 565.

c) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli na automatickom 
predĺžení trvania tejto Zmluvy o ďalších 12 mesiacov za tých istých podmienok, ktoré budú platiť 
bezprostredne pred týmto predĺžením, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej 
strane svoj písomný nesúhlas s predĺžením trvania Zmluvy najneskôr dva mesiace pred uvedeným 
dátumom predĺženia trvania Zmluvy.

d) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak žiadna zo strán nedoručí druhej zmluvnej strane svoj písomný 
nesúhlas s ďalším predĺžením Zmluvy najneskôr dva mesiace pred týmto ďalším predĺžením, sa táto 
Zmluva opätovne predlžuje za tých istých podmienok, ktoré budú platiť bezprostredne pred týmto 
predĺžením, a mení sa pritom na Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s právom výpovede v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

e) Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť 
na to, aby sa Dodávateľ stal odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom 
elektriny na odbernom mieste podľa tejto Zmluvy, a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu 
zabrániť, najmä nezabráni priebehu a ukončeniu procesu zmeny Dodávateľa. Odberateľ sa zároveň 
zaväzuje, že nezmení Dodávateľa elektriny pred riadnym ukončením tejto Zmluvy. Ak Odberateľ poruší 
povinnosti uvedené v prvej vete alebo poruší povinnosť uvedenú v druhej vete tohto ustanovenia, má 
Dodávateľ voči Odberateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur za každé jedno 
odberné miesto; právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje pokutu, nie je týmto dotknuté. Odberateľ sa 
zaväzuje akceptovať aj neskorší ako predpokladaný začiatok dodávky elektriny v prípade, ak má 
Dodávateľ obchodné alebo technické prekážky elektrinu dodávať. Zmluvné strany sa dohodli, že táto 
Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi Dodávateľom a 
Odberateľom o podmienkach dodávok elektriny do odberných miest špecifikovaných v tejto Zmluve.

f) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ a jeden Odberateľ.

Dodávateľ Odberateľ

V Žilina, Dňa 14.11.2014 V Dňa /A

Ing. Iveta Rigerová, manažér predaja Róbert Čaniqa, PhD., riaditeľ školy
(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia (meno, priezvisko a podpis)
osoby konajúcej v mene dodávateľa)


