Energa

SLOVAKIA
Zmluva č. 4215160042 o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 4215160042 o združenej dodávke elektriny
zo sietí vysokého napätia (VN) a zo sietí nízkeho napätia (NN) uzatvorená za nižšie uvedených podmienok
podľa § 269, ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
energetike") a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane právnych predpisov pre
podnikanie v energetických odvetviach
(ďalej len „zmluva“)

1. Zm luvné strany:
1.1.

D odávateľ

Obchodná spoločnosť:
Sídlo:
Pobočka:
Zapísaná v:
IČO:
DIČ:
IČD PH :

EN ER G A S lo va kia s. r. o.
Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava, Slovenská republika
Werferova 1,040 11 Košice, Slovenská republika
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 40739/B
36362727
2022199410
SK2022199410

Bankové spojenie:

ING Bank N.V., pob. zahr. banky (9000027300/7300)

IBAN , SW IFT:

SK20 7300 0000 0090 0002 7300; SWIFT: IN GBSKBX

Štatutárny zástupca:

Tom asz Onlchowskl - konateľ spoločnosti
Beata Bednarczyk - konateľ spoločnosti

Konajúca osoba - zastúpená:
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných:
technických:
Povolenie na podnikanie v energetike

®§3§IÍS1ÍS§I1M
EIC:
Tel., Fax, e-mail, URL:

Jozef Semanko - výkonný riaditeľ (na základe splnomocnenia)
Jozef Semanko - výkonný riaditeľ (na základe splnomocnenia)
Dalibor Živčák, portfóllo manažér
2006E 0204 - 4. zmena 18.06.2015, rozsah podnikania: dodávka elektriny
24X-ELN O R D -SLO -H
+ 42 12 2091 0917, +421 55 2861 267, energafaienerga-slovakia.sk. www.energaslovakia.sk

ďalej pre potreby tejto zm luvy ako „Dodávateľ'
1.2.

Odberateľ

Obchodná spoločnosť:

Bilingválne gym názium M ilana Hodžu

Sídlo:

Komenského 215,03852 Sučany

Zriadená ý:
IČO:
DIČ:
IČD PH :

na základe zriaďovacej listiny 508/93- OR/Ša-Če.
00627844
2021469725
Nie sme platcami DPH

B ankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBA N , SW IFT:

SK6981800000007000103749, SW IFT (BIC): S P S R SK B A

Štatutárny zástupca:

RNDr. V a sil D orovský, riaditeľ školy

Konajúca osoba . zastúpená:
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných:
technických:
Tel., Fax, e-m ail, URL:

RNDr. V asll Dorovský, riaditeľ školy
RNDr. V asll Dorovský, riaditeľ školy
RNDr. V asll Dorovský, riaditeľ školy
+4210434293474

ďalej pre potreby tejto zm luvy ako „Odberateľ.
Dodávateľ a Odberateľ sú ďalej označovaní pre potreby tejto zm luvy tiež ako „zmluvná strana" alebo „zmluvné strany“
Zm luvné strany uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok a v súlade s právnymi predpismi túto zmluvu.
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3.9.

2. Preambula
2.1.

2. 2.

2.3.

Táto zmluva zahrňuje zmluvu o dodávke elektrickej
energie v režime prenesenej zodpovednosti za
odchýlku, pričom zodpovednosť za odchýlku preberá
Dodávateľ. Táto zmluva zahrňuje zmluvu o distribúcií
elektriny
a nezahrňuje
zmluvu
o pripojení
k distribučnej sústave.

4. Zmluvné hodnoty, množstvo elektriny, cena
elektriny a regulovaných služieb

Táto zmluva je výsledkom zadávania zákazky
„Dodávka elektrickej energie" (vyhlásenej na
elektronickom trhovisku dňa 29.03.2016 09:08, pod
identifikátorom: Z20167192) na dodávku tovarov
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom
obstarávaní).

Miestom plnenia sú odberné miesta Odberateľa
uvedené v Prílohe č. 1.

3.3.

Predmetom tejto zm luvy je aj záväzok Odberateľa
odoberať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom
množstve, akosti, čase a mieste podľa Prílohy č. 1
a záväzok Odberateľa zap latiť Dodávateľovi za
dodanú elektrinu a s tým spojené plnenie dohodnutej
ceny.

3.4.

Dodávka elektriny sa uskutočňuje z distribučnej siete
príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(ďalej len „PDS“).

3.5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú priložené
Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa, na
základe ktorých Dodávateľ uskutočňuje dodávky
elektriny pre Odberateľa (ďalej len „V 0P “). Odberateľ
podpisom tejto zm luvy potvrdzuje, že sa oboznámil
s VO P a k týmto nemá žiadne výhrady.

Dodávateľ a Odberateľ dohodil množstvo elektriny,
ktoré sa zaväzuje Dodávateľ dodať Odberateľovi a
Odberateľ odobrať od Dodávateľa pre obdobie od
01.06.2016 do 31.05.2018 v množstve 50,557
MWh/rok.

4.2.

Cena za dodávku elektriny pre zmluvné obdobie bola
dohodnutá zm luvným i stranami:

jednotarif

Predmetom tejto zm luvy je nepretržitá fyzická
dodávka elektriny v dohodnutom množstve, kvalite
a čase, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Odberateľa a stý m spojené distribučné a ostatné
regulované služby do odberných m iest Odberateľa
uvedených v Prílohe č. 1 tejto zm luvy zo sietí
vysokého napätia (ďalej len „VN“) a/alebo nízkeho
napätia (ďalej len „NN”).

3.2.

4.1.

Cena bez D PH :

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli
v zm ysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej
voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na
tejto zmluve a jej obsahu.

3. Predmet zm luvy
3.1.

Zmluvné podmienky uvedené vo VOP Dodávateľa sú
záväzné pre zmluvné strany tejto zmluvy, pokiaľ táto
zmluva nestanoví inak.

48,95EUR/MWh

4.3.

Cena elektriny je bez dane z pridanej hodnoty (DPH )
v zm ysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty a v znení neskorších predpisov.

4.4.

Cena elektriny je bez spotrebnej dane (SpD )
zákona o spotrebnej dani 609/2007 a v znení
neskorších predpisov.

4.5.

Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos,
systém ové služby, náklady systému a ostatné
poplatky (napr. Národný jadrový fond podľa
nariadenia vlády 426/2010) nie sú zahrnuté v cene
elektriny.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky
Dodávateľovi spolu s cenou elektriny vo výške
stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky
(ďalej len „ÚRSO”).

4.6.

4.7.

4.8.

V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo
zavedenia nových poplatkov, alebo zmeny sadzby
dane alebo zavedenia
nových daní príslušným i
štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa
týkajú plnenia podľa tejto zmluvy, má Dodávateľ
právo odpovedajúcim spôsobom upraviť celkovú
cenu a požadovať od Odberateľa ich zaplatenie.
Odberateľ sa zaväzuje takto upravenú celkovú cenu
zaplatiť.
Celkovou a pre účely fakturácie rozhodnou cenou sa
rozumie cena vrátane DPH a spotrebnej dane
z elektriny (SPD e). Cena môže b yť zmenená pri
zmene právnych predpisov určujúcich sadzby dane
z pridanej hodnoty, spotrebnej dane z elektriny alebo
ďalšej platby regulovanej Cenovým rozhodnutím
URSO
a to o rovnakú výšku o akú bude
zvýšená/znížená sadzba dane DPH, SPD e alebo
ďalšie platby regulované Cenovým rozhodnutím
URSO. Na zmenu ceny sa v tomto prípade nebude
uzatvárať písom ný dodatok a cena bude účtovaná
podľa
predpisov platných v dobeuskutočnenia
zdaniteľného plnenia.

3.6.

Odberateľ splnomocní Dodávateľa na všetky úkony
spojené s procesom prihlásenia OM, alebo zmeny
dodávateľa elektriny do OM špecifikovaných
v Prílohe č. 1, a to udelením písomnej plnej moci.
Dodávateľ sa zaväzuje v mene Odberateľa požiadať
príslušného PD5 o vykonanie zmeny dodávateľa
elektriny pre Odberateľa, v termíne stanovenom
právnymi predpismi, podľa dohodnutého dňa začatia
dodávky elektriny.

3.7.

Odberateľ súhlasí so spracovaním poskytnutých
údajov v informačnom systém e dodávateľa podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.

5.1.

Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi
všetku nevyhnutnú súčinnosť spojenú so zmenou
dodávateľa elektriny, alebo s prihlásením OM pre
Odberateľa v rozsahu vyplývajúcom zo Zákona
o energetike.

Dodávateľ za Odberateľa po dobu trvania tejto
zmluvy preberá zodpovednosť za odchýlku voči
operátorovi trhu pri odbere elektriny na Odberných
miestach Odberateľa podľa tejto zmluvy.

5.2.

Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú
zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom
odchýlok ako aj zmluvu o prenose elektriny s

3.8.

5.
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Zodpovednosť za odchýlku
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prevádzkovateľom
prenosovej
sústavy
alebo
uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny s
prevádzkovateľm i distribučných sústav.
5.3.

Odberateľ sa zaväzuje do dňa účinnosti Zm luvy a po
celú dobu trvania Zm luvy m ať platne uzatvorenú
alebo zabezpečiť uzatvorenia Zm luvy o pripojení, na
základe ktorej bude OM, ktorého sa Zmluva týka,
pripojené do distribučnej sústavy príslušného PDS
a spĺňať technické a obchodné podmienky pripojenia
k distribučnej sústave podľa Prevádzkového poriadku
vydaného príslušným PDS.

5.4.

Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznam ovať
Dodávateľovi všetky skutočnosti, ktorých vznik má za
následok odpojenie OM od distribučnej sústavy
príslušného PDS a zánik Zm luvy o pripojení.

základe Dohody o platbách - rozpisu o preddavkových
platbách Odberateľovi zaslanej Dodávateľom ku dňu
začiatku dodávky elektriny,
7.3.2.

Suma, počet a splatnosť zálohových platieb bude
stanovená osobitne pre jednotlivé fakturačné / odberné
m iesto na základe vzájom nej dohody zmluvných strán
a bude uvedená v Prílohe č i.

6. Vyhodnotenie odberu
6.1.

Skutočný
odber
elektriny
Odberateľa
bude
vyhodnocovaný voči zmluvnému množstvu elektriny
uvedené v bode 4.1 spoločne pre všetky odberné
miesta Odberateľa.

6.2.

Dodávateľ bude vyhodnocovať skutočný odber
elektriny za odberné miesta Odberateľa ročne
v tolerancii: bez obmedzenia

6.3.

Odberateľovi nebude spoplatnené nedočerpanie,
alebo prečerpáme množstva skutočného odberu
elektriny oproti zmluvnému množstvu elektriny
uvedeného v bode 4.1.

6.4.

Odberateľ informuje Dodávateľa bez odkladu
o plánovaných význam ných zmenách, podstatný
nárast alebo pokles v odbere elektriny Odberateľa
prostredníctvom
elektronickej komunikácie
na
adresy: sale@ jenerga-slovakia.sk a energa©)energaslovakia.sk.

7. Platobné podm ienky a fakturácia
7.1.

7.2.

Zúčtovacím obdobím a fakturačným obdobím je pre
odberné miesta s priebehovým meraním kalendárny
mesiac a pre odberné miesta bez priebehového
merania obdobie zhodné s odpočtovým cyklom
a mimoriadne obdobia mimo cyklu príslušného
prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého je
dané odberné miesto pripojené.
Odberateľ
je
povinný
p latiť
Dodávateľovi
preddavkové platby, a to na základe „Dohody
o platbách - rozpisu o preddavkových platbách" (pre
mesačne zúčtované odberné miesta) alebo „Dohody
o platbách - harmonogram platieb za opakované
plnenie - daňový doklad" (pre ročne zúčtované
odberné miesta alebo pre odberné miesta
s odpočtovým cyklom dlhším ako jeden kalendárny
mesiac) Odberateľovi zaslanej Dodávateľom po
začatí dodávky elektriny a Dodávateľom následne
vystavených vyúčtovacích
faktúr na základe
vykonaného
zúčtovania
odberu
elektriny
v zúčtovacom období príslušným prevádzkovateľom
distribučnej siete za každé odberné miesto
Odberateľa
k poslednému
dnu
príslušného
zúčtovacieho obdobia.

7.3.

Zmluvné strany sa dohodli na povinnosti Odberateľa
uhradiť Dodávateľovi zálohové platby:

7.3.1.

mesačne vo výške 90 % z predpokladanej výšky platby
za odber elektriny pre odberné miesta s mesačným
vyúčtovaním k 10. dňu m esiaca dodávky, a to na

mesačne vo výške 100% z predpokladanej mesačnej
výšky platby za odber elektriny pre odberné miesta
s ročným vyúčtovaním alebo pre odberné miesta
s odpočtovým
vyúčtovaním
dlhším
ako jeden
kalendárny m esiac k 1 0 . dňu m esiaca dodávky, na
základe Dohody o platbách - harmonogram platieb za
opakované plnenie - daňový doklad Odberateľovi
zaslanej Dodávateľom ku dňu začiatku dodávky
elektriny.

7.4.

Dodávateľ bude za sie la ť Odberateľovi po uplynutí
zúčtovacieho obdobia, vyúčtovaciu faktúru - daňový
doklad (ďalej „faktúra“) s cenami a podmienkami
v súlade s touto zmluvou, v zm ysle platnej legislatívy
a v súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty (D PH ) v znení platnom ku dňu uskutočnenia
zdaniteľného plnenia, najneskôr do 15. dňa po
uplynutí
zúčtovacieho
obdobia
stanoveného
príslušnou PDS, v ktorej budú zohľadnené
Odberateľom dovtedy uhradené preddavkové platby
(pre mesačne zúčtované odberné m iesta) resp. platby
za opakované plnenie (pre ročne zúčtované odberné
miesta), pokiaľ boli do konca zúčtovacieho obdobia
pripísané na účet Dodávateľa.

7.5.

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia.

7.6.

Odberateľ uhradí Dodávateľovi fakturované sumy
prevodným príkazom v prospech bankového účtu
Dodávateľa a pod variabilným sym bolom (V S ) číslom zmluvného účtu odberného m iesta uvedeným
na faktúre (alebo Dohode o platbách).

7.7.

Faktúry budú zasielané formou elektronických
prostriedkov na e-m ailové adresy uvedené v Prílohe
č. 2., ako aj v písomnej forme poštovou zásielkou na
korešpondenčnú
adresu
Odberateľa,
uvedenú
v Prílohe č. 2.

7.8.

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

7.9.

Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou
faktúry o viac ako 10 dni od jej splatnosti, dodávateľ
zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady
súvisiace s upomienkou vo výške 5,- €, vyfakturuje
dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné
obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

7.10.

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 PD S o odpojenie
odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.

8. Záverečné ustanovenia:
8.1.
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Zm luva sa uzatvára na dobu určitú a to od
01.06.2016, 00:00 hod, S E Č do 31.05.2018, 24:00
hod, S EČ
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8.2.

Zmluva nadobudla platnosť dnom jsj uzavretia na
elektronickom trhovisku (E K S) podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia
(v Centrálnom registri zm lúv) podľa platných
právnych predpisov.

8.3.

Dodávateľ dáva Odberateľovi výslovný súhlas na
zverejnenie tejto zm luvy v plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v zm ysle príslušných ustanovení
Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

8.4.

V prípade, ak budú ustanovenia tejto zmluvy a/alebo
jej príloh odlišné od ustanovení všeobecných
obchodných podmienok (V O P ) spoločnosti ENERGA
Slovakia s.r.o. (dodávateľ), ktoré sú prílohou tejto
zmluvy, tak ustanovenia tejto zmluvy a/alebo jej
príloh majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

8.5.

Ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo
sa stalo neplatným alebo právne nevymáhateľným,
nebude to m ať vp lyv na platnosť alebo
vym áhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto
neplatné alebo nevym áhateľné ustanovenie nahradia
platným alebo právne vym áhateľným ustanovením.

8.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto
zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušným i
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa vzájom ne dohodli, že všetky spory,
ktoré sa medzi nimi nepodarí vysporiadať zmierlivo,
budú po vzájomnej dohode zmluvných strán
predložené na rozhodnutie miestne a vecne
príslušnému súdu v Slovenskej republiky.

8.7.

8.8.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, okrem dojednávania
odberových diagramov, možno činiť výhradne
písomnými vzostupne číslovaným i dodatkami,
opatrenými podpismi oboch zmluvných strán.

8.9.

Zmluvné strany sa dohodli a výslovne vyhlasujú, že
zmena Identifikačných údajov zmluvných strán,
zapísaných do obchodného registra, číslo bankového
účtu, alebo zmena oprávnených osôb podľa prílohy
č. 2 k tejto zmluve sa nebude považovať za zmeny
vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto zmluve podľa
bodu 8.8. Zmluvná strana dotknutá zmenou je
povinná zmeny týchto údajov písomne oznám iť
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu

doporučenou zásielkou druhej zmluvnej strane na
adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda
účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej
strane.
8.10.

8.11.

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch,
každá s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom (1) rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola
uzavretá podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,
že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že
ustanovenia tejto zm luvy sú pre nich zrozumiteľné a
určité a na znak súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné
podpisy.

Prílohy:
Neoddeliteľnou súčasťou zm luvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia odberných miest
Príloha č. 2 Kontaktné údaje
Všeobecné obchodné podmienky

Odberateľ:

RNDr. V asil Dorovský
riaditeľ školy
Bilingválne gym názium Milana Hodžu
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S L O V A K IA
Príloha č. 1, Zmluva č. 4215160042 o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 1 Špecifikácia odberných miest
Odberateľ: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 03852 Sučany
Dohodnutý účinník: 0,95-1,00______

C

C5

3x20-25A

24 Z S S 6 2 150300008

SSE-D

NN

C

C2

3*80-100A

-

-

Splatnosti preddavkových pla

NN

Typ a
obdobie
platnosti

Suma preddavkových platie

SSE-D

H odn
ota
(kW )

Typ zúčtovania

Distribučná sadzba

24 Z S S 6 2 15028000B

A dresa odberného
m iesta

K om enského 215,
03852 Sučany
K om enského 215,
03852 Sučany

Max. rezervovaná kapacita (M
(kW)/hodnota ističa (A)

Typ merania (A /B/C)

2

Napájacie napätie

1

EIC kód

PDS

Por.
čís.

X)
.H

Í3
■š

Začiatok dodávky od: / Poznái

R ezervovaná
kapacita(R K )

S
v.

ročne

10 .

01/06/2016

ročne

10.

01/06/2016

Objednávka množstva odberu elektriny:
Objednané množstvo odberu elektriny [kWh] na rok 2016
Január

mesiac
Štvrťrok
rok

Február

-

Marec

-

-

Apríl

Máj
-

-

Jún

August

Júl

-

-

-

September
-

Október
-

November

December

-

-

-

3 4 36+ 1 152)+ 45 969

Dohoda o úhrade preddavkových platieb
za dodávku elektriny, distribúciu elektriny a ostatných systémových služieb:
Úhrady preddavkových platieb za mesačne zúčtované odberné miesta bude Odberateľ realizovať v prospech bankového účtu
Dodávateľa pod variabilným symbolom (VS) - číslom zmluvného účtu odberného miesta uvedenom na dokumente „Dohoda
o platbách - rozpis preddavkových platieb" podľa dohodnutého spôsobu platby: prevodný príkaz /iftkasaý-prikaz.
Úhrady preddavkových platieb za ročne zúčtované odberné miesta bude Odberateľ realizovať v prospech bankového účtu
Dodávateľa pod variabilným symbolom (VS) - číslom zmluvného účtu odberného miesta uvedenom na dokumente „Dohoda
o platbách - harmonogram platieb za opakované plnenie - daňový doklad" podľa dohodnutého spôsobu platby: prevodný
príkaz /inkasný príkaz.

Dohoda o spôsobe úhrady vyúčtovacích faktúr:

prevodný príkaz /inkasný príkaz

Upozornenie : Uvedené prílohy nie sú zo strany Dodávateľa považované za požiadavku na zmenu akéhokoľvek parametra.
Pri každom OM sa uvádzajú údaje, ktoré budú v čase podpisu zmluvy platné pre obdobie dodávky v posledný deň pred
začiatkom dodávky podľa tejto zmluvy.
V prípade, že po podpise tejto zmluvy bude zo strany Odberateľa iniciovaná akákoľvek ďalšia zmena uvedených parametrov,
O dberateľje povinný Dodávateľa o tejto zmene informovať najneskôr 20 dní pred začiatkom dodávky podľa tejto zmluvy.
Požiadavky na zmenu akéhokoľvek parametra akceptuje Dodávateľ len v období dodávky podľa tejto zmluvy a nie sú
doručením požiadavky dotknuté príslušné lehoty na podanie žiadosti o zmenu u PDS v zmysle podmienok príslušného PDS.

Hodnoty uvedené v tejto prílohe sú účinné od 01.06.2016
Za Dodávateľa

Za Odberateľa

Vs
Bratislava,

..k ....,

£

Jozef Semanko
výkonný riaditeľ (splnomi

ENERGA Slovakia, s,
ENERG k SLOVAKIA s.r.o
Dalibor Živčák
portfolio manažér

RNDr. Vasil Dorovský
riaditeľ školy
Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu

.<nské n iv y 48 821 09 B f3íis!8V 8. bKíVHkía
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dňa:
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S L O V A K IA
Príloha č. 2, Zmluva č. 4215160042 o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 2 Kontaktné údaje
Za Dodávateľa:
meno

funkcia

telefón

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy:
Jozef Semanko
výkonný riaditeľ (splnomocnenie)

e-mail

+421 2 2091 0917

jozef.semanko@ energa-slovakia.sk

Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických:
Dalibor Živčák
portfólio manažér
+421 948 969 049

dalibor.zivcak@energa-slovakia.sk

Jaroslav Bodnár

+421 948 946 646

jaroslav.bodnar@ energa-slovakia.sk

+421 948 900 669

miroslava.stefankova@energa-slovakia.sk

telefón

e-mail

backoffice špecialista

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie:
Miroslava Štefánková manažér pre koncových zákazníkov

Za Odberateľa:
Meno

funkcia

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy:
RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy

+421 (0)910 945 956

gbas@gbas.sk

Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických:
RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy
+421 (0)910 945 956

gbas@gbas.sk

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie:
RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy

gbas@gbas.sk

+421 (0)910 945 956

Korešpondenčná adresa: Komenského 215, 03852 Sučany

Za prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS):
Názov

Poruchová linka

Obchodná linka

(non-stop)

e-mail

ZSD, a,s.

0800 111 567

0850 333 999 (prac. dni 7°°-19” )

odberatel@zsdin.sk

SSE-D, a.s.

0800 159 000

0850 166 007 (prac. dni Sm-15°°)

prevadzkovatel@sse-d.sk

VSD, a.s.

0850 123 332

0850 123 312 (Po-Pia 7“ -20°°, So 9“ -16°° okrem dní prac. pokoja)

Hodnoty uvedené v tejto prílohe sú účinné od 01.01.2016
Za Odberateľa

Za Dodávateľa
Bratislava, « a

, dňa:

^

Jozef Semanko
výkonný riaditeľ (splnotjíocp^iie

RNDr. Vasil Dorovský
riaditeľ školy
Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu

ENERCA Slovakia, s.i
m t
Dalibor Živčák
portfolio manažér
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info@vsds.sk

