
Zmluva číslo: 31755534/112015

ZMLUVA O DODÁVKE, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATí
ZODOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení Zákona o energetike (ďalej len "Zmluva")

I DODÁVATEĽ I ODBERATEĽ I
Názov: Názov:
Stredoslovenská energetika, a.s. GERIUM
Sídlo: Sídlo:
Pri Rajčianke 8591/4B Pri trati 47
01047 Žilina 821 06 Bratislava
V zastúpení: V zastúpení:
Mgr. Peter Palkech - Regionálny manažér pre biznis PhDr. . Miroslava Čembová - Riaditel'kazákazníkov
ICO: 36403008 ICO: 31755534
OIC: 2020106682 OIC: 2020957081
IC DPH: SK2020106682 IC DPH: nie ie platca DPH
Obchodný register Okresného súdu Žilina BSK, 57/2009/1 socoddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L
Císlo účtu: 702432/0200 Císlo účtu: 25832663/7500
IBAN: SK9102000000000000702432 IBAN: SK7275000000000025832663
SWIFT: SUBA SKBX SWIFT: CEKOSKBX

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom zabezpečenia plynulej a spoľahlivej dodávky a distribúcie elektriny pre Odberateľa, pričom obidve
zmluvné strany chápu záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy tak, že tieto majú zabezpečiť implementáciu postupov a vzájomných vzťahov pre
odvetvie elektroenergetiky v rozsahu vyplývajúcom z liberalizácie trhu s elektrinou.

Táto Zmluva zahŕňa distribučnú zmluvu a zmluvu o dodávke elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, pričom zodpovednosť za
odchýlku preberá Dodávateľ. Táto Zmluva nezahŕňa zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy.

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.12.2014 Rámcovú zmluvou o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len
"Rámcová zmluva"), na základe ktorej sa zaviazali uzatvoriť čiastkovú zmluvu, ktorou je táto Zmluva.

Článok l.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je:

a) záväzok SSE zabezpečiť Odberateľovi distribúciu elektriny v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním distribučnej
sústavy pre všetky odberné miesta uvedené v čl. V. tejto Zmluvy,

b) záväzok SSE opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté množstvo elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre
všetky odberné miesta uvedené v čl. V. Zoznam odberných 'miest tejto Zmluvy,

c) záväzok Odberateľa odobrať dohodnuté množstvo elektriny a platiť SSE cenu podľa tejto Zmluvy.

1.2. Pokiaľ v Zmluve (vrátane jej príloh) nie je dohodnuté inak, považuje sa za dohodnuté množstvo elektriny, množstvo elektriny, ktoré je
obojstranne písomne potvrdené obidvoma zmluvnými stranami pre obdobie platnosti Zmluvy.

1.3. Dodávka silovej elektriny a distribúcia elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona o energetike Č. 251/2012 Z. z. (ďalej len "Zákon").

1.4. Dodávka silovej elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené do
odberného miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv
kdodanej silovej elektrine a nebezpečenstvo škody.



Článok II.
Doba platnosti zmluvy

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2015 o 00.00 hod., uzatvára sa na dobu určitú
do 31.12.2015 do 24.00 hod. a platí pre všetky odberné miesta uvedené v čl. V. tejto Zmluvy.

Článok III.
Cena za predmet plnenia a dojednané množstvo elektriny

3.1. Ceny dodávky elektriny sú dohodnuté obidvoma zmluvnými stranami ako ceny dohodou podl'a zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách a platia na
obdobie uvedené v čl. II. tejto Zmluvy.

3.2. Cena za distribúciu elektriny a za poskytovanie ostatných služieb je bližšie špecifikovaná v platných rozhodnutiach Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.

3.3. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na nasledujúcich obchodných produktoch a tarifných cenách za dodávku elektriny:

1 T Normál
jednotarifná cena: 59,188 €/MWh

3.4. Ceny uvedené v čl. III bode 3.3. tejto Zmluvy sú bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu.
Všetky tieto poplatky budú fakturované podľa platných právnych predpisov.

3.5. Špecifikácia obchodných produktov:

1 T Normál - produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t.j. pondelok až nedeľa, 24 hodín
- spôsob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu

3.6. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od SSE na základe tejto Zmluvy od 1.1.2015 do 31.12.2015 (ďalej len "Zmluvné obdobie") vo
všetkých odberných miestach Odberateľa uvedených v čl. V tejto Zmluvy.

3.7. Celkovým zmluvne dohodnutým množstvom elektriny pre všetky odberné miesta podľa tejto Zmluvy, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať a
pre ktoré sú platné ceny uvedené v čl. III, bod 3.3. tejto Zmluvy, je:

108 MWh /2015

3.8. V pripade požiadavky Odberateľa na navýšenie počtu odberných miest počas trvania Zmluvného obdobia, SSE stanovi cenu dodávky
elektriny pre predmetné odberné miesto podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou. Toto neplatí v pripade navýšenia
počtu odberných miest o odberné miesta s predpokladanou úhrn nou ročnou spotrebou do 20 % celkového objednaného množstva elektriny
podľa článku III. bod 3.7. tejto Zmluvy.

3.9. Odberateľ sa zaväzuje počas Zmluvného obdobia skutočne odobrať minimálne 1 % zo záväzne objednaného množstva elektriny podľa čl. 3.7
Zmluvy. V prípade neodobratia minimálneho množstva, zisteného vyhodnotením dodávky podl'a bod 3.12. tejto Zmluvy,' má SSE právo za
neodobratú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a minimálnym množstvom uvedeným v prvej vete tohto odseku)
uplatniť zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá vo výške 0,- EUR za každú neodobratú MWh elektriny. Zmluvná pokuta bude fakturovaná
samostatnou faktúrou, vystavenou po vyhodnotení zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je predmetom DPH a je splatná do 14 dní odo dňa
vyhotovenia faktúry.

3.10. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 999 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. V pripade prekročenia dohodnutého
maximálneho množstva, zisteného vyhodnotením dodávky podl'a bodu 3.10. tejto Zmluvy, má SSE právo uplatniť cenovú prirážku k elektrine
odobratej nad rámec záväzne objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným
maximálnym množstvom). Cenová prirážka je dohodnutá na 0,- EUR/MWh a je zvýšením ceny elektriny odobratej nad dohodnutý rámec. Na
cenovú prirážku vystavi SSE daňový doklad o oprave základu dane (faktúru-ťarchopis), v ktorom uvedie čísla faktúr, ku ktorým sa ťarchopis
vzťahuje. Doklad o oprave základu dane bude vystavený v súlade s § 25 zákona o DPH Č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.

3.11. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy SSE je akýmkoľvek spôsobom informovaná o zmene Dodávateľa na dodávku elektriny do
odberných miest podľa tejto Zmluvy, bude Odberateľ platiť zálohové platby vo výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie
platnosti Zmluvy.

3.12. Dodávateľ je oprávnený vykonať vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za Zmluvné obdobie uvedené v bode 3.6. tejto Zmluvy. Toto
vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky odberné miesta uvedené v čl. V. tejto Zmluvy, vrátane aktualizácie podľa bod 3.8.
tejto Zmluvy k poslednému dňu Zmluvného obdobia. Vyhodnotenie vykoná dodávateľ najneskôr do 30 dní po ukončení zmluvného obdobia.

Článok IV.
Fakturácia a platobné podmíenky

4.1. Faktúry za odobratú elektrinu budú vystavované na každé odberné miesto samostatne.
4.2. Vystavovanie vyúčtovacich faktúr bude realizované:

a) v prípade mesačného odpočtu stavov meradla mesačne,
b) v prípade ročného odpočtu stavov meradla ročne.

4.3. Splatnosť faktúry je do 30 dni odo dňa jej vystavenia.
4.4. Odberateľ a SSE sa dohodli, že Odberateľ bude platiť preddavky za dodávku a distribúciu elektriny.
4.5. Celková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 85% ceny predpokladanej ročnej spotreby elektriny na príslušnom odbernom mieste.
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a) V prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby rozložené do jednej úhrady rovnakej výšky, splatnej k 15. kalendárnemu dňu
v mesiaci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

b) V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby rozložené do jedenástich úhrad rovnakej výšky (jedenkrát mesačne), a to do 15.
kalendárneho dňa v mesiaci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

c) Preddavkové platby budú platené Odberateľom za každé odberné miesto samostatne na základe Dohody o preddavkových platbách
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu, uzavretej pre každé odberné miesto samostatne (ďalej len Dohoda). Dohoda je pre
účely DPH riadnym daňovým dokladom, vystaveným v súlade s platným zákonom o DPH.

4.6. V prípade, že Odberatel' je v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov podľa Zmluvy, Dodávatel' má právo Odberatel'om uhradené platby
započítať najskôr na splatné úroky z omeškania, sankčné poplatky, zmluvné pokuty, poplatky a potom na splatnú istinu alebo jej časť, a to
bez ohľadu nato, že Odberateľ určí, ktorý peňažný záväzok si plní. Za písomné oznámenie započítania sa považuje aj oznámenie o
započítaní vzájomných peňažných pohľadávok vo vyúčtujúcej faktúre.

Článok V.
Zoznam odberných miest

Napäťová
EIC kód odber. miesta Názov odberného miesta hladina Ulica Číslo PSČ Mesto

24ZZS50336830007 Domov dôchodcov- Gerium NN Smolnícka 3 82103 Bratislava

24ZZS60542220002 Domov dôchodcov- Gerium NN Pri trati 47 82106 Bratislava

Článok VI.
Technická špecifikácia odberného miesta

6.1. Technická špecifikácia odberného miesta/odberných miest uvedených v čl. IV je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Článok VII.
Určenie oprávnených osôb zmluvných strán na konanie vo veciach tejto zmluvy

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocnenci uvedení v tejto časti sú oprávnení v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa
predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Pokíaľ zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na
zmenu tejto Zmluvy, potom ide len o návrh na zmenu Zmluvy.

7.2. Pokiaľ to nie je v zmluve dohodnuté iným spôsobom, písomnou formou odovzdania dokumentov podl'a tejto Zmluvy sa rozumie doporučený
list. Keď je správa odovzdaná elektronickou formou (e-mail, fax) musí byť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania potvrdená
doporučeným listom. Termín doručenia e-mailu alebo faxu sa rozumie deň prijatia e-mailu alebo faxu, v pripade keď bola splnená podmienka
o ich následnom potvrdení. Vo všetkých ostatných pri pado ch sa terminom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou
poštou alebo deň osobného doručenia splnomocnencami druhej strany.

7.3. Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy

Na strane SSE: Mgr. Peter Palkech - Regionálny manažér pre biznis zákaznikov

Na strane Odberateľa: PhDr .. Miroslava Čembová, MPH - Riaditel'ka

7.4. Splnomocnenci pre rokovania

Na strane SSE: Mgr. Barbora Petríčková - Manažér pre biznis zákazníkov

Na strane Odberateľa: PhDr .. Miroslava Čembová, MPH - Riaditeľka

7.5. Splnomocnenci pre špecifikácie odberného(-ných) miesta (miest)

Na strane SSE: Mgr. Barbora Petričková - Manažér pre biznis zákazníkov

Na strane Odberateľa: Ing. Peter Stano - ekonóm

7.6. Komunikácia v pripade poruchy a plánovaných prerušeni v distribúcii elektriny

Na strane SSE:

Na strane Odberateľa: Ing. Peter Stano - ekonóm

Kontakty pre vvrozumievanie zadané zákaznikom prostredníctvom webovej aplikácie webkontakty majú prednosť pred nižšie uvedenými
kontaktnými údajmi

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail

ekonóm Ing. Peter Stano 02/40240113 stano@gerium.sk

0905473211
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7.7. Splnomocnenci pre vybavovanie požiadaviek zákazníka po uzatvorení zmluvy
Na strane SSE'

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail

Manažér pre biznis zákazníkov Mgr. Barbora Petríčková +421918686541 Barbora.petrickova@sse.sk

8 Z Id'7. m uvu oiednával
Funkcia Meno TelefónIfax E-mail

Manažér pre biznis zákazníkov Mgr. Barbora Petričková +421918686541 Barbora.petrickova@sse.sk

7 3 Podávanie reklamácií..
Funkcia Meno Telefón/fax E-mail

Erika Sahulová +421041 5193017 reklamacie. velkoodber@sse.sk

Článok VIII.
Záverečné ustanovenía

8.1.Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
a) Príloha č.1 - Rámcová zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzavretá dňa 10.12.2014.
b) Príloha Č. 2 - Technická špecifikácia odberného miesta- bude predložená na podpis najneskôr do 31.1.2015.
c) Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra.

8.2 Podpisom tejto Zmluvy Odberateľ poveruje Dodávateľa na konanie v oblasti distribúcie elektriny v distribučnej sústave PDS.
8.3 Podpisom tejto Zmluvy si Odberateľ uplatňuje svoje právo odmietnuť dodávku elektriny za ceny určené rozhodnutím ÚRSO pre malé podniky v

zmysle znenia § 3 písm. a) odsek 3 Zákona.
8.4 Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené, sa riadia Rámcovou zmluvou o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

uzavretou dňa 10.12.2014, Zákonom a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V pripade rozporu medzi Zmluvou a Rámcovou
zmluvou o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzavretou dňa 10.12.2014, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

8.5.V prípade väčšieho počtu odberných miest môže byť Príloha Č. 2 tejto Zmluvy poskytnutá na elektronickom médiu a musi byť obojstranne
podpísaná.

8.6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotoveni.
Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne.

8.7. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie
v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.

8.8. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné miesto(a) uvedené v tejto
Zmluve s tým, že neoddeliteľné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako
neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

Meno a funkcia'

Odberatel' ( I

M"" funkcia () ~ Jm- J
PhDr .. Míroslava Čembová, MPH Q-U ~

SSE

?Mgr. Peter Palkech ":

Regionálny manažér pre b nis zákazníkov

::'Utjf. ,('If venská energetika
akciova spoločnost

Žilina
253

Riaditel'ka

Dátum: Dátum:
Pri trati 47

82-\ 06 B l' a tis I a v
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