Číslo zmluvy: 2699/2011

Zmluva o dodávke elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich
sieťových služieb, uzavretá v zmysle ustanovení § 8 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi:
MAGNA E.A. s.r.o.
Osoba oprávnená konať:

Ing. Lukáš Moravčík, konateľ
Martin Ondko, konateľ
v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Sídlo:

Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany

IČO:

35743565

DIČ DPH:

SK2020230135

Bank. spojenie:

2622738682/1100

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16570/T
(ďalej len „dodávateľ“)
a
Ministerstvo Zahraničných Vecí SR
Osoba oprávnená konať:

Ing.Radoslav Kasander ,

Sídlo:

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Korešpodenčná adresa:

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

IČO/Rodné číslo

00699021

DIČ DPH:

2020879344

Bank. spojenie:
Kontaktná osoba:

Pavol Ščepka , 59782873 pavol.scepka@mzv.sk

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu , oddiel , vložka č.
(ďalej len „odberateľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy ( ďalej len
„odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach
vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2
tejto zmluvy (ďalej len „VOP“),
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len
„distribučné služby“).

2.

Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny
a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok II.
Dodávka elektriny
1.

Dňom začiatku dodávky elektriny podľa tejto zmluvy je 01.01.2012.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby
odberateľa v odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola
uzatvorená táto zmluva.

3.

Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste,
v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
Článok III.
Zodpovednosť za odchýlku

1.

Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní
spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

odchýlok

so

zúčtovateľom

odchýlok

2.

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

3.

EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky, je 24X-MAGNA-E-A--B.

–

akciovou

Článok IV.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len „dohodnutá cena“)
podľa tejto zmluvy, od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.12.2013 (ďalej len „deň skončenia ")
platnosti dohodnutej ceny“), pričom dohodnuté ceny

31.12.2012

31.12.2012

41274

-

pre obdobie od začiatku dodávky do 31.12.2013 sú:
Dvoj tarif = VT: 0.06801 EUR/kWh a NT: 0.06801 EUR/kWh,

2.

Okrem ceny za 1kWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške 0 EUR /mesiac.

3.

Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách príslušného
PDS, schválených pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

4.

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

5.

Dobu platnosti Nízkeho tarifu a Vysokého tarifu určuje PDS.
V prípadoch, kedy je aplikované priebehové meranie, doba platnosti Vysokého tarifu je len v pracovných
dňoch od 06:00 do 22:00 hod.
Článok V.
Platobné podmienky

1.

Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie

uvedené

v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.

Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje za
dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej
dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne, vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu,
so splatnosťou 30 dní od
je splatná 30 dní od vystavenia.

vystavenia.

Vyúčtovacia

faktúra,

so

zohľadnením

platieb

za

príslušný

mesiac

3.

Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

4.

Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle
odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur, vyfakturuje
dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

5.

Prípad, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným
porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých
touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta
odberateľa od distribučnej siete.
Článok VI.
Trvanie zmluvy

1.

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do 31.12.2013.

2.

Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, môžu zmluvné strany ukončiť túto zmluvu len na základe
vzájomnej dohody, ktorá sa uskutoční písomnou formou.

3.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, aj v prípade ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá
zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto
Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.

zmluvou,

VOP

a

2. Túto zmluvu možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky
budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej
dňom zverejnenia v Centrálnom registry zmlúv.

podpísania

obidvomi zmluvnými

stranami a

účinnosť nadobúda

4.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú
v omyle, a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým
jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch, ......................

V .............................., .......................

dodávateľ

odberateľ

