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Vážený zákazník
Centrum voľného času Skalité
Skalité 603
023 14 Skalité

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

1600/ZS/2019

Žilina

Vybavuje/linka

07.01.2019

Vrabcová/0850 123 555

Vec: Účinná Zmluva o združenej dodávke elektriny
Vážený zákazník Centrum voľného času Skalité,
dovoľte, aby sme Vám oznámili, že Zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len "Zmluva") pre
odberné miesto EIC 2425572135470008, adresa: 5kalité 603 - O O, 023 14 5kalité, nadobudla
účinnosť.
V prílohe tohto listu Vám zasielame prílohy zmluvy, t.j. Technickú špecifikáciu odberného miesta a
Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúru. Číslo Zmluvy
a deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy, teda deň začatia dodávky elektriny do odberného miesta, je
uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu faktúra, v kto rej máte taktiež uvedené údaje potrebné k úhrade platieb (t.j. dátum úhrady prvej
preddavkovej platby, výšku preddavkovej platby, dátum splatnosti, periodicitu úhrady, bankové
spojenie na spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., atď.).
V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke pre podnikateľov
0850 123 555 v každý pracovný deň od 8.00 do 17.00 hodiny alebo emailom na podnikatelia@sse.sk.
S pozdravom

Ing. Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie
Predaj B2C zákazníkom
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Dohoda o platbách za odobratú,
ale z.atiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100454887 (ďalej len "Zmluva")

Odberateľ

130001750807

Poradové číslo faktúry:

Dátum vyhotovenia:
Spôsob úhrady preddavkov:

08.01.2019
Prevodný príkaz

Centrum voľného času Skalité
Skalité 598, 023 14 Skalité
IČO: 42222061
DIČ: 2023574344
Bankové spojenie: SK80 0200 0000 0030 4777 8956
Číslo zmluvného účtu: 1300097486

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7213547

Centrum voľného času Skalité
Skalité 603 - O O
023 14 Skalité
EIC: 24ZSS7213547000B
Číslo zmluvy: 9100454887
Produkt: DIR Normál
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Korešpondenčná adresa:

Centrum voľného času Skalité
Skalité 603
023 14 Skalité

Rozpis platieb
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100454887 uzatvorenej dňa 01.01.2019 a účinnej odo dňa 01.01.2019 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na
obdobie od 0,1.01.2019 do 31.12.2019 nasledovne:
Variabilný symbol
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900
7213547900

Dátum dodania

01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019

Dátum splatnosti
15.02.2019
15.03.2019
15.04.2019
15.05.2019
15.06.2019
15.07.2019
15.08.2019
15.09.2019
15.10.2019
15.11.2019
15.12.2019

Sadzba DPH

Základ dane(€)

Výška dane(€)

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50.00
50,00

Na úhradu(€)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 7213547900. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 10,628 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej
legislatívy pre rok 2019 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DIR Normál nasledovná:
Dodávka silovej elektriny: DIR Normál

Jednotka

Dodávka VT
Dodávka NT
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou

MWh
MWh
MWh

Distribúcia a regulované po latky: C7 dvojpásmová sadzba

Jednotka

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
kW
MWh

Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny
Tarifa za prevádzkovanie systému
Tarifa za systémové služby
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v €/MW
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu

Cena bez DPH(€)

78,3700
52,1800
1,3200

Cena bez DPH(€)

78,4900
12,4800
6,5008
25,9880
5,9434
1,7149
3,2700

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporí teľňa, a.s.
CID: SK85ZZZ70000000483

1111/1 0850 123 SSS
� +421 41 519 85 OS mimo SR

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 00042370 3090

m

www.sse.sk/kontakty

W

www.sse.sk/zakaznicke-centra
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Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100454887
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.

Odberateľ:
Centrum voľného času Skalité

Sídlo:
Pri Rajčianke 8591
010 47 Žilina

Sídlo/ Adresa trvalého bydliska:
Skalité 598
023 14 Skalité

IČO: 51865467

IČO: 42222061
Charakteristika odberného miesta

EIC kód odberného miesta: 2425572135470008
Číslô odberného miesta: 7213547

Adresa odberného miesta:
Skalité 603 - O O
023 14 Skalité

Napäťová úroveň: NN
Dist. sadzba: C7 - 2T, NT 20h priamo vyhrev.vykur.
Hlavný istič (A): 50
Celkový inštalovaný príkon (W): O
Počet fáz: Tri
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard
Distribučná sieť: SSE úroveň NN

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): O
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): O
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): 1
Maximálna rezervovaná kapacita (kW): O
Účinník: O
Trieda TDO: Bez TDO

Údaje o meraní dodávky
Typ merania: Profilové
Spôsob merania:
Číslo elektromera: 577
Počet taríf: Dvojtarif - priamovyhrevné
Mesiac fakturácie: December
Periodicita fakturácie: Ročná
Fakturačná konštanta: 1
Rozsah číselníka: 07
Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

Platnosť od: 01.01.2019
Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to,
že medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené údaje.
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STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

DODÁVATE[: Stredoslovenská energetika, a. s•• Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Tel.: 0850123 5551 fax: 041/519 2519 I IČO: 36 403 0081 DIČ: 20201066821 IČ DPH: SK2020106682
Zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Žílína, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 I SWIFT-BI(: SUBASKBX
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• l'Dlbje patrebllé �ypísaťpte odlit!tné miesta no oor,ij(avej hkltflllE' VN a NN pokiolje odbemé miesta � uďeným merorllam s meronim !lvrt'hodínallého {mnéha o,ýta,ru
s mesolným odpočtom.
V�b!Odberotefpaiiodaloptodulddodóvty.bwjnkjemoinépti,adŕťlcdistribume/sadzbenoodbemomm,estepodfop(alnehoCenníca.pdslušnýptodu/ctdtJtl<M:ymuptítlelf
Dodmmtef a omámi ho Odberatefmli w p,flahe ZmluvyJ)ohoda o platbách za odoll,afú. ale :mtioffff!VY1okfurowrKi ele/ctnnu-fakflirľ.
2J Podla 2ÓbJ<IO a Dfff t>letfrooiclaí folmJ,u moma � len so smmam Odbeiate/a V pripatle 5IÍhlaSU sa zasielanim elelcrranid:ej fait:tú,y llám "'*"1tú(ame iný spósalJ úhrady
faktúr amJe..pdralný pootuz rr.
.3J Pri INNte1lom � �jepat,ebné wiesr bankové spa,e,iie Odbt!mtel'aa daložň' vyp&,né tfoéMI Hondál intmo SEPA.
.fj Ph lM!derJam spôsobe !hady je pa(lebllé wiest' lxillcOflé 5j)Ojenie Odberalda
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Článok 3.

Článok 1.
Predmet zmluvy

1.1. ZmÍt!Wlll sa zavázuíe Dooávate1' clodávat' Odberate/'ovi efelctrinu vymedzenú
množstvom a časovým priebehom výtDnu.. zabezpečit' ďlStribúciu eletctríny da
odberného m·esta Odbe,irter'a vrátane súvisíacich 5lužleb a p,evziilť za Odbe
rateľa � 22 odchýllru (d'a eJ len .Doctávka Nlctrmy"J. Podmenkou
pre dooňaníe temľ T.IG!tia OooMy e!e,ctriny je splnene techniclcých a oo
cho<lných podmieoolc pripojerna a obchodných poclmieool( Dodávirt:el'a Dodáv
ku eleľc:triny nemomo začať sic&. ako dôjde it rnootffi určeného eradfa zo
5lJilf1Y prevádzkovateľa distríoulnej SÚSlavy (d'a eJ fen ..POS"l. Odlleratel' eíelc
triny sa zav.i2lJ;e zap alil'Dodávaterovi cen za Dodävlrueelelriny.
12 Clcc!ávka elektriny ilude uskutcčňova<Tá podr.J ZMJna č. 25112012 Z z
o energetike a o zmene ii doplnení n elrtOfých zálaJnov (ďalej Jen ;lá«ir.
o energetľlce1 a pl� .,Obchodným µodmle'!OI( dodáYlcy efettnny pre zá
kazn>iov s celluMJu ročnou spotrebou ele<triny do 500 HWl;ľ (ďaleJ len .oP"}.
Tle.to OP Od::ierater obdržal p,-i podpise ZmllNy. ooaznámil sa s ich oosanom.
ktorému poro� a zaväzu1e sa ich dooržfavat".
1.3. Dodávka ef&tnny Je �á prechodom e!elctr·ny z dstríbučnej sústavy prís
lušného POS. lru ktore ie odberné miesto Odberateľa priP'!l!ené. do odberného
miesta Odberatera. t�. prechodom elektriny cez odovzrlávade mesto, v kto
rom sa zároveň uslcLtoffafe p,echod vlastníckych p,áv 1:: <iodaneJ eselc:trine
a rrebe2pečenstvo šlmdy.
1.4. Pokiaľ v tejto Zm uve rfe je uvedené inalc. distľ • u e ehmy zabezpečí
Doclávoteľ pre Clóbera1el'a v rozsahu a za, pod,n enok uvedených v platncm
a oolWICffl p,evádzkovor:; poriil<iéu POS (ďa ei len .,Prevá(!zlcový poriaoo("J.
fctofý bol schvá ený Ora<iom pre r�iu sieťovým odvetví Slovenskej re
publiky (ďate; lm
Prevádzl<ový pooa<lol< v pl.rtoom a úlimom zneľ
je sp,avídla Z11l're1""f'IÝ na� sídle PDS.
1.5 Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a írrlormác· o dów
doch výmeny určeného meradla usti!rwwje 5 40 odsek 8 Zákona o energe
tiia'. t. J. IJfl p/áOOVilJ1e! výmene určeného me,,11!Ja bude te,mín oznámený
pkcmne a.speň 15 dní vop,eó. t neplatí. ale Odheratel' súhlasf s neskorším
tennínom omámema výmeny u-leného meradla; pri neplánovanej výmene ur
čeného meradla bude termín oznámený bezodieladne. Oíivooy výmeny urče
ného meradla. náhradný spôsob určenia ll'll1CŽ5tVil dodanej e'elttnny v pr'pade
poruchy tll'čeného mendl.a alebo imo mčeného tel' u odpočtu sú upave
né v P,evá<fzmvom poriadlru pris, ušného POS.
16 DoctivatEľ posledne, inštancie Je povinný dodávať elelctrirn.: odberateľom
elektriny. l::torí sú pripoJerrí I< :sústave a letmých dodávateľ strat1f spôsobilosť
docáv.« elektrinu pod a 5 1B odsek 6 Záltooa o energetike a ebo ale dôjde
I< zasta,r.,n u procesu zmeny dooáv.rteľa efN:tnny a zárove:ii lru dňu preruše
nia dodávok elektriny nemaJÚ zabezpečenú doclávltu iný"ll spôscócm. ()ad;j.
ViJteľ µoslednej 111Šlil<1C1e Je povinný dodáviJt' e elmlnu najYiac počas troch
mesiacov. Oadávlta poslednej inštancie začfrra dňom nasled\Jjúdm po dn�
v lrtaom pävodný <iodávate• strat1 spôsobí osť dooáva1' e,eictrinu Skutoč
oost". že dodávateľ elektriny stmil spôsocirosr dodávať eletmnu podľa§ 18
odsek. 6 Zákona o er,erget fce aleba air. dôjde k zast.Neniu procesu zmeny ao
dávalefa elektriny ii zároveň odberateľ elelttnny ku dňu prerušenia dooávuk
elelttJiny ner.-á zabezpečenú dodávlru iným spósobom. 021lá · odberateľovi
bezod!dadne prevádzkovateľ sústavy. do �ei je ocfbefatel' e ectriny pnJ>O!e
rrý a to v mzsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z z. lictatou sa ustanovujú
p,ravíd!á pre fungovanie vnútorného trhu 5,eJe!ctrioou a prav,dlá µre fungaua
ne vnútomé'io trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďa eJ len J>ravidl2
trhu"}. lmormác,a lronCDvým odberateľom eleicuíny o zaó.rtku dodávky po
slednej inštancie obsahuje poučerne o dôvodoch VZJil dodávky poslednej
inštancie. oobe iei trvania a možnostiach iei utoočenia. Dodávatefom pes ed
nej mtancie je držiteľ pow enia na dadMu. ele,ruiny. lttorý dodáva elektrinu
koncovým odberatel'om elelctnny, lctorého ro.zl'lo<ľlutím určí Oraó pre reg.i ácíu
sieťových odveM Režim dodávky pasfed'TeJ inštancie ie uoravený v 5 18 Zá
lmna o energetilce a v 5 36 Ptavid.el trhu.

.úRso"J.

Článok 2.

Doba platnosti zmluvy

2.1. Zmluva nadobooa p atnost' dňom _lej podpisu oboma zmluvnými stranamí
a úlinnost" dňom začatia Dodávky elektriny o 00.00 hoci a u:zatvánl sa na
<lotru i.ďtú do dňa skončenia jej viazanosti do 24 00 hod.
2.2. Platncsť Zmluvy sa predlžuJe o dobu 12 mesiacov. a to i!J opalcovane. po,cial'
·elctcfá zml\Mlá strana p'scmne neoznám druhej zmlUV11eJ strane naimerreJ
2 mesiace pred ul<nnčenim platnosti Zmluvy. že So p-redfŽfflim pla!nosti Zmlu
vy na dobu 12 mesiaaw nesťihlasí
23. Pnlllha č. 1 it tejto ZmlllV'l' rrenadlieha automat1dcému p,ed[ženíu platnosti.

Podpis d peČIJtkd:

n

t Jľl' � i•

31 Všetky lllformác,e potrebné pre distribúciu efelctríny ilko i!J technidcý ll(l?lS
meraceJ súpr.Ny sú uvederré v Prílohe č. 3 - Technidcá špecrfl� odberného
· esta. ktorá. e neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4.

Cena a spôsob platby

4.1 Odoerater sa zavazuie elektrinu oooberať a zaplatJť Dodávatel'OIIÍ za jej Do
dávku cl!'1tl poora tef!O Zmlu-vy Cena za Dodávku ereldJíny je oohodnvtá
zmMl'lým1 strana · al<o cerl.il dohoooo poc'a likooa č. 18/1996 Z. z o ce
nách ii piati pre obcloóie uvedené v P!'.ílohe č. l tejto Zmluvy. Cena p<e tú
to Zmklw uvedená v Prílohe [ 1 je cenou siloveJ ele!ctriny vratane prevz.itia
20�zaoddlýll<U.kt0téstarTovufeDocláwtervsúladesp,ávnympo
naé� Slovenskej. republ,lc:y (d"a eJ 'en „SR'l Ceny regulovimýc pop!Jtkov za
d,stribúou. prenos, systémové. sklžby. prevádztovarue systému a ostatné po
piJtlcy sa zaväzuJe Odtierateľ uhradiť vo výške stanclllenei platnýmí ii úlinnýr02Íl00nutiam URSO. Regu ované paplatky budú fakturavané v 1� falc
tÚfe. spclu s cenou si!evej elelctnny. V prípi!de zmeny regulovaných�
afebo zaveden a niových poplatkov. alebo nových daru prís.lušným1 � or
gánmi SR. ictoré sa týkaj· p!nerua podľa tejto Zmluvy. má Oocláv2ter pravo po
iadovat" od Odberateľa ich zaplatenie ii Odberateľ sa zavazuie tieto poplatky
alebo dane zap!Jtlt'. Dooávillef má praw pcíadovat' od Odber.rlel'a aj zapl.il:e
n,e zvýšeným náldadav. ktoré budú maťvµyv na cenu a ittmé bwú �
rozhoo utia · štrn,ydi orgäoov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť avplyv
nrť Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodamí elektrinu sa zaväzuje Od
berateľ uhradiť s;rosobom pa<1ra Zmluvy.
4.2 V pfÍ'pil<ie predfženia platnosti Zmluvy podl'a čí 2. bod 22. Zm 1J11Y sa Odbera
teľ zavitzuJe elel<trinu odoberat' a zaplillit' Oodávatel'ovi za Jej Dodávku cenu
určenú platným a úďmým Cenní)(om <iodávty elektriny pre podnikate''ov ii or
ga 'zácie na p1islušný kalendárny re*, pokiaľ sa zmknmé stra"I nedooadnú
inak. Cenu za clodávitu elelctnny i.t:enú platným a účinným Cenníkom oodávky
elektriny pre podn1i<ateľov a Ofganizácie na príslmrrý kalenďámy roir oznámi
OCldávater Odberatel'ovi v Dohode o µlatllách za OOCJbratú. ale mar nevyfak
turova.-ú elektrinu - talctúra pre príslušný kalendárny rok.
4.3 Dodávateľ je povinný dodržiilVil!' štandady kvality dodávky elektriny v,.na
ne 1ch vyhoonomvilnía poora osobitného právneho predpisu - VyhlMky URSO
č. 236/2016 Z. z. tctDrou sa l15tanoWJÚ štandardy tcvality prenosu elektnny.
<i stritl!.ície elektriny a dodávky elektriny
Článok 5.

Záverečné ustanovenia

w

5.1 Neoddeľte ·nou súčasťou tejto Zm'uvy
a) Príloha č. 1- (ee,a za doclávlcu efektnny.
bJ Pl'iooač. 2 -Obchodnépomímtydodávkyelekttrinypre �scelklMJu
rolnou spa!ll!bou elelctrffly do 500 HWh v ich plztnom a úlínnam znení,
c) Príloha[. 3 - Tec ·wšpec· lcácia�m·esta.
cl} Príloha [ 4 · Clonoda: o patbách za odobratú. ale zatiaľ nevyralctu,'ovanú
elektrinu - faktúra
Príloliy č 2. 3 a 4 budú Ck!berateľovi zaslané tlezodldadne pa dm�
tia úlinnostl Zmluvy. Čísfo Zmluvy a d.fulm naóabudnutia účímostJ Zmluvy
bude uvedený v Prilore c 4 - Dohodil o platbách za adobratú. ale za1iaľ nevyfakturO\lilflÚ e elttrinu - falctúra.
5.2 Táto Zmluva Je vyhotovená v dvoch vyhotovernach s plJ!nosťou Of1g1náfu,
z lctorýth každá zm!uvná straria dosta a po jednom vynatavení. Všetky zmeny
ii doµ nky Z7:fuvy je možné vykonať len písamne
5.3 Zmluvoé strany tjmto pre'Tlasujú, že túta Zm wu �ú po jej d&ladnam
prečítaní. s!obodne. llil základe vlastnej vôle. váme a nie v tíesm. ill1Í za zjavne
nevýhcrdných podrmenoic.
S 4. Nadobudrlutím účmností tejto Zmluvy str.iG platnosť pre<lchádzajúca zmluva
na dodávlru efekmny p,-e adhemé m'esto uvedené v tejto Zmluve. s tým. že
tie neoddelrtel'né s.úl:asti predchádzai<JC:er zmlu,iy. ktoré nebaľ l(u dňu podpi
su Zm uvy zmenené. zostávajú v platností ako neoddeľrteľrrá súčasť Zmluvy.
SS Ostatné vzťahy tOU1o Zmluvoo 11eupravl'flé sa riadia Zálumom o erierget>
lce. OP a všeobecným· ustanover11arm Obchomého záKonníka ZmfUllii sa n.Kli
právnym ?ll'ÍaOOlm SR.
Článok 6.

Zllláštne dojednania

6.1 Zml<Mlé strany dohod zvláštne <fosednania, tejto Zmluvy v rozsailu.. ako je
uvedené v pn1ohe teito Zmfuvy
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