Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

FO-5-3-01

Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie

č. ZEL/15/2017/BVS
(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení
§ 26 ods. 1, 8 a nasl. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Štatutárny zástupca:
Zápis v obchodnom registri:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44 483 767
2022730457
SK2022730457
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
SK48 8130 0000 0020 0614 0118
CITISKBA
Mgr. Miroslav Kulla, člen predstavenstva
Ing. Marián Suchý, člen predstavenstva
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, Vložka č. 1628/V

(ďalej len „Dodávateľ“)
a
2.

Odberateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Štatutárny zástupca:
Zápis v obchodnom registri:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
35 850 370
2020263432
SK2020263432
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SUBASKBX
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej len „Odberateľ“)
(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako
„zmluvná strana“)
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany dňa ………… uzatvorili Rámcovú dohodu na predmet dohody „Združená
dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“ (ďalej len „Rámcová
dohoda“), na základe ktorej uzatvárajú túto zmluvu.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak z povahy príloh k tejto zmluve vyplýva, že nahrádzajú
ktorúkoľvek z príloh Rámcovej dohody, sú pre zmluvné strany namiesto nahrádzaných príloh
Rámcovej dohody záväzné výlučne prílohy k tejto zmluve.
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3.

Výrazy, ktoré nie sú definované v tejto zmluve a ktoré sa začínajú veľkým počiatočným
písmenom, majú rovnaký význam ako je týmto výrazom priradený v Rámcovej dohode.
Článok 2.
Predmet zmluvy a dodacie podmienky
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období od 01.02.2018, 00:00 hod.
do 31.12.2018, 24:00 hod. zabezpečiť pre Odberateľa Združenú dodávku elektriny v kvalite
stanovenej príslušnými právnymi predpismi v mieste plnenia podľa príslušných ustanovení
Rámcovej dohody (ďalej len „Plnenie“).
Článok 3.
Cena
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi Plnenie za Cenu pozostávajúcu z ceny za
dodávku silovej elektriny a ceny za prevzatie zodpovednosti za odchýlku vo všetkých OM,
v zmysle ustanovení § 26 ods. 8 Zákona o energetike, ktorá bude počas trvania tejto zmluvy vo
výške 59,30 EUR (slovom päťdesiatdeväť eur tridsať centov) za 1 MWh bez DPH, bez
spotrebnej dane a bez Ostatných poplatkov pre obdobie podľa Článku 4. tejto zmluvy.
Článok 4.
Trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.02.2018 do 31.12.2018.
Článok 5.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť okamihom začiatku zmluvného obdobia podľa Článku 2. (Predmet zmluvy a dodacie
podmienky) tejto zmluvy; v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v
zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa
ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
resp. okamihom začiatku zmluvného obdobia podľa Článku 2. (Predmet zmluvy a dodacie
podmienky) tejto zmluvy, podľa toho, čo nastane neskôr.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Rámcovej dohody, Obchodného zákonníka a Zákona o energetike, pričom
ustanovenia Rámcovej dohody majú vždy prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Od tejto zmluvy je možné odstúpiť z dôvodov uvedených v Článku 12. (Zánik Rámcovej
dohody) odseku 12.3 Rámcovej dohody.

4.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných
strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán prevezme 1 (jeden) rovnopis.
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6.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená podľa ich skutočnej, vážnej
a slobodnej vôle, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto zmluvy sú
pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán pripájajú vlastnoručné podpisy.

V____________, dňa ________________.

V____________, dňa ________________.

Za Dodávateľa:
Východoslovenská energetika a.s.

Za Odberateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

____________________________
Mgr. Miroslav Kulla
člen predstavenstva

____________________________
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA
predseda predstavenstva

____________________________
Ing. Marián Suchý
člen predstavenstva

____________________________
Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva

