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Podnikatelia a organizácie
Špeciálni zákazníci
NN ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení Zákona o energetike pre odberné miesto: 7139657 (ďalej len "Zmluva")

Odberatel'
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Osiková 26
01007 Žilina

SSE
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 00647713
DIČ: 2020638939
IČ DPH:
Banka: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Číslo účtu: 5600007110 1 5600
Miesto podnikania: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre

dospelých
OSIKOVA26
01007 ŽiLINA

Faktúry zasielať: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb
Osiková 3294
01007 Žilina

Telefón: 0415682723 Fax: O
e-mail: aliskova@vuc.zilina.sk
OKEČ:Cinnosti socialnej pomoci s ubytovanim

Článok 1.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok SSE opakovane dodávať Odberatel'ovi silovú elektrinu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku, zabezpečiť Odberatel'ovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové
služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy (ďalej len "Dodávka elektríny'j.Záväzkom Odberateľa je
opakovane odoberať elektrinu a zaplatiť SSE za Dodávku elektriny cenu podľa tejto Zmluvy.

1.2. Dodávka silovej elektriny bude uskutočňovaná podl'a Zákona o energetike Č. 656/2004 Z. z. (ďalej len "Zákon") a
platných "Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500
MWh" (ďalej len "OP"). Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise Zmluvy a oboznámil sa s ich obsahom, ktorému
porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3. Dodávka silovej elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika -
Distribúcia, a.s., ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené (ďalej len "PDS") 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.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí SSE pre Odberatel'a v rozsahu a za podmienok
uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky. Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je
spravidla zverejnený na internetovej stránke PDS. Odkaz na prevádzkový poriadok PDS uverejňuje SSE na svojej
internetovej stránke www.sse.sk

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L
8anka*:

Obchodný zástupca: Ing. Gustáv Durný
Adresa pracoviska: Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina

Telefón: 044/5556610
Fax: 044/5556688
e-mail: durny@sse.sk

Článok 2.
Doba platnosti zmluvy

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 26.11.2011 o 00.00 hod. a
uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2011 do 24.00 hod

2.2. Platnosť zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana písomne
neoznámi druhej zmluvnej strane v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti Zmluvy, že s predlžením platnosti Zmluvy
na dobu 12 mesiacov nesúhlasí,

2.3. Príloha Č. 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predlženiu platnosti. Automatické predlženie platnosti Zmluvy
nastane len po dojednaní Prílohy Č. 1.

Článok 3.
Špecifikácia cenníkových položiek

3.1. Špecifikácia cenníkových položiek pre príslušný kalendárny rok platnosti Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

Článok 4.
Špecifikácia odberného miesta pre dodávku elektriny

4.1. Číslo odberného miesta (ČOM): 7139657
4.2. EIC: 24ZSS7139657000G
4.3. Názov: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
4.4. Ulica: Osiková 261 1 9
4.5. Obec/PSČ: Žilina 1 01007
4.6. Celkový inštalovaný príkon odberného miesta (W): 3000
4.7. Periodicita fakturácie: Ročne
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Služobný príkaz - príloha k zmluve č.

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
01047 Žilina

Telefón: 0850 111 468(domácnosti)
0850 123555(podnikatelia)

Fax:
e-mail: tzc@sse.sk

podnikatelia@sse.sk

Určené meradlo:

Číslo elmera:
Typ elektromera:
Napätie [kV]:
Prúdový rozsah [A]:
Rozsah číselníka:
Konštanta xs:
Fakturačný násobiteľ:
Rok výroby, rok ciachu:
Dátum posledného odpočtu:
Stav číselníka VT:
Stav číselníka NT:
Číslo sadzbového spínača:
Značka sadzbového spínača:
Kód HDO:
Číslo MTP:
Typ MTP:
Prevod:
Číslo plombovacích klieští:
Veľkosť hlavného ist iča [A]:

Poznámka

002775075
ZE 310.DU

0.4
5/100
6
1
1.00
2010 2010
25.11.2011
1753

25.0

7139657 - 2

Odberatel':
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Osiková 26
01007 Žilina

Odberné miesto:
ČOM: 7139657 - 2
Osiková 26/ 1 9
010 07 Žilina

Ak sa odberateľ nezúčastní na výmene určeného meradla, dodávatel' uskladní vymenené určené (zdemontované)

meradlo po dobu 14 dní pre možnosť kontroly odberatel'om.

SSE, a.s.:
meno a funkcia:

StredoslllVenská energetika, a.s
Zi!iJY

dátum: 02.12.2011
pečiatka a podpis:
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Cena za dodávku elektriny
Príloha Č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

pre odberné miesto Č. 7139657 na obdobie 26.11.2011 do 31.12.2011 (ďalej len Príloha)

Odberatel':

IČO:
Názov:
Sídlo:

00647713
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Osiková 26
01007 Žilina

SSE (dodávatel'):

IČO: 36403008
Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo: Ul. republiky 5

01047 Žilina

l, Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto Prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku stanovené na
základe cenovej ponuky číslo ŽSKl2010/1 podpísanej zmluvnými stranami dňa 15.11.2010. Odberatel' sa zaväzuje
odoberať elektrinu výhradne od SSE počas celej doby platnosti tejto Prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie dodávky
elektriny sú stanovené v Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny pre odberné miesto Č. 7139657 (ďalej len "Zmluva") a v
platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500
MWh.

II. Špecifikácia objemu dodávky

Zmluvne dohodnuté množstvo elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto Prílohe je :

- MWh pre rok 2011

III. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny

Číslo odberného miesta (EIC kód) : 24Z887139657000G
Názov odberného miesta: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
Produkt dodávky: 1 T Normál
Cena za dodávku (EUR/MWh bez DPH a spotrebnej dane) :

Rok 2011 - VT: 71,22 ; NT: 0,00

IV. Charakteristika produktov

1 T Normái - Jednotarifný produkt

Platnosť

Táto Príloha je platná od 26.11.2011 do 31.12.2011

StredoSlúven~1á j',

Za SSE: ~K tl'(lrgetika a <;::7i" ~T' ,.~
Top F=IRMY- o' al __
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Meno: Ing. Gustav1 urny ~ Clf:
funkcia: Manažér pre MM a D

Za odberatel'a:

ÚSMEV
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r~~ Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina

STREDOSLOVENSKÁ ENEne~WH č.2 k Rámcovej distribučnej zmluve číslo: RDZ0120~ln skupiny
IDENTIFIKÁCIA A ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA

•••••."
eDF

List: 7139657 (číslo odberného miesta) - napäťová hladina NN

Číslo Zmluvy o združenej dodávke: 71396572

Dodávatel'

Názov:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Odberatel'

Názov:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Sídlo:

Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

IČO:36403008

Sídlo:

Osiková 26

01007 Žilina

IČO/RČ: 00647713

Odberné miesto EIC kód: 24Z557139657000G
Názov odberného miesta: ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
Ulica: Osiková 26/ 1 9 Obec/PSČ: Žilina / 010 07
Popis odberného miesta: Nedefinované
Stupeň zabezpečenia dodávky: štandardná
Rezervovaná kapacita: kW - Max. rezervovaná kapacita: kW
Hlavný istič: 3 x 25.0 A Distribučná sadzba: Ci
Náhradný rezervovaný výkon z vedenia č.:
Platba za náhradný rezervovaný výkon:
Účinník: 0,95 - 1
Popis odovzdávacieho miesta: V mieste odbočenia z distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Vlastný zdroj energie: typ výkon kW
Transformátory:

výkC:1(!~\jA) "Iovyužitia prevod - jaLstraty výk6n(kVA) %využitia prevod [al.straty

Meracie miesto

Napäťová hladina meracieho miesta: OA kV
Meracia súprava: priame meranie
Meranie Účinníka: hod.
Periodicita odpočtu: Ročná
Spôsob stanovenia náhradných hodnôt:podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia
Spôsob prístupu k meraniu: vstup do objektu so súhlasom odberateľa

Stav núdze

Obmedzujúce odberové
stupne 1.smena 2.smena 3.smena sobota nedeľa

Platnosť od: 26.11.2011

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje vyššie uvedené údaje a súhlasí so združenou dodávkou elektrickej energie.
Táto Príloha je zároveň Prílohou Č. 2 - Technická špecifikácia odberného miesta Zmluvy O združenej dodávke.

Meno a priezvisko:

Funkcia: 71? jr
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Odberateľ

Dátum: 02.12.2011 Dátum: I //~~1
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