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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM  ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU 
MALOODBER č. 1120393 
( ďalej len „ Zmluva" ) 
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci 
na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitnú zákazku zadávanú výzvou na 
predkladanie ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody o dodávke elektrickej energie č. PLZ 315 a je 
uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami: 

 
Názov:   Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 
Sídlo:   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
Zastúpený:  Mgr. Dávid Vlnka – člen predstavenstva 
IČO:   46 113 177 
DIČ :  2023235225 
IČ DPH:  SK2023235225  
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
Číslo účtu (IBAN): SK79 1111 0000 0011 5284 8056 
Zapísaný:  Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5389/B 

 
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011E 0444  na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 
„dodávka elektriny“.   
ďalej ako „Dodávateľ" 

a  
Názov: Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry Istvána Alapiskola 
Sídlo: Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo - Fülek 
Zastúpená: Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy 
IČO: 37828878 
DIČ: 2021611262 
Bank. Spojenie: VÚB, a.s. 
Č. účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0016 3528 2755 
E-mail: zs.mladeznicka@gmail.com 
Telefón: 047/4381924, 0908023943  
Zapísaný:   
ďalej ako „ Odberateľ“      

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej 

len „združené služby"), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a 
zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy - 
prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby") do odberného 
miesta (ďalej len „OM") Odberateľa. 

2. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je 
odberné miesto dodávateľa pripojené do odberného miesta odberateľa t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, 
v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody. 

3. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí subdodávateľská spoločnosť pre Dodávateľa v 
rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

4. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto zmluvy. Odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku silovej elektriny, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované 
položky a poplatky podľa cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS"). 

5. Dodávka elektrickej energie je garantovaná. 
6. Dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení", ktorú 

Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS. 
 

Článok II. 
Doba platnosti zmluvy 

 
Základné údaje: 

1. Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky:  01.01.2017, 00:00 
2. Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky:   31.12.2017, 24:00 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2017 o 00,00 hod. a uzatvára sa 
na dobu určitú do 31.12.2017 do 24,00 hod.. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je 
vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. 




