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Podnikatelia a organizácie
do 30 MWh
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zMLUVA o oooÁvKE A oIsrRIaÚcll ELEKTRINY

uzatvorená v zmys|e ustanovení $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení Zákona o energetike pre odberné miesto: 3209224 - 3 (ďa|ej |en ''Zm|uva'')

SSE

Stredos|ovenská energetika,
Ulica republiky
o1o

47

5
Ži|ina

tČo; so 4o3

Odberatel:

a.s.

Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a's. (TooŽ)
Sad SNP 667
o1o 01 Ži|ina

oo8

tČo: +saot tos

D|Č:2O2O1O6682
tČ optt: SK2o2o1o6682

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Ži|ina
oddie|: Sa. V|oŽka číslo:,10328/L

Banka*:

obchodný zástupca: Podnikate|ia a organizácie
Adresa pracoviska: Stredos|ovenská energetika, a.s.
Ulica republiky 5
o1o 47

Ži|ina
555
Fax: o41t5,|92519

Te|efón: 0850 123

e-mail:

D|Č:2O225O2812
tČ opH: sK2o225O2812

Banka: 7500 ČSoB, A.S.
Cís|o účtu:0025662713 l 75oo
Miesto podnikania:
Faktúry zasie|ať: Technická obnova a ochrana že|ezníc, a.s. (TooŽ)

Sad SNP 667
o1o 01 Žilina

podnikatelia@sse.sk,organizacie@sse.sk
Te|efón:

Fax:
e-mail:

oKEČ: Prenajom
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v|astnych nehnute|nosti

Č|ánot< t.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zm|uvy je závázok SSE opakovane dodávať odberate|'ovi silovú e|ektrinu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchý|ku, zabezpečiť odberatelovi prístup do distribučnej sÚstavy, distribúciu e|ektriny,
systémovés|užby a s|uŽby spojené s pouŽívaním prenosovej sústavy ( ďa|ej |en ''Dodávka e|ektriny''). Závázkom
odberate|'a je opakovane odoberať e|ektrinu a zap|atiť SSE za Dodávku e|ektriny cenu pod|'a tejto Zm|uvy.
,'Zákon'')
a
Dodávka si|ovej e|ektriny bude uskutočňovaná pod|'a Zákona o energetike č. 656/2004 Z' z. (ďa|q |en
p|atných ''obchodných podmienok dodávky e|ektriny pre zákazníkov s ce|kovou ročnou spotrebou elektriny do
500 MWh' (ďa|ej |en ''oP''). Tieto oP odberate|'obdrŽa| pri podpise Zm|uvy, oboznámi| sa s ich obsahom,
ktorému porozume| a zavázuje sa ich dodrŽiavať.
Dodávka silovej e|ektriny je splnená prechodom e|ektriny z distribučnej sústavy spo|očnosti Stredos|ovenská
energetika - Distribúcia, a.s., ku ktorejje odberné miesto odberate|'a pripojené (ďa|ej |en "PDS. ) do odberného
miesta odberate|'a, t.j. prechodom e|ektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod
v|astníckych práv k dodanej si|ovej e|ektrine a nebezpečenstvo škody.
Pokiať v tejto Zm|uve nie je uvedené inak, distribúciu e|ektriny zabezpečíSSE pre odberatela v rozsahu a za
podmienok uvedených v p|atnom a účinnomprevádzkovom poriadku PDS (ďa|ej |en ,.Prevádzkový poriadok'')'
ktoý bo| schvá|ený Úradom pre regu|áciu sieťových odvetví S|ovenskej repub|iky. Prevádzkový poriadok v
p|atnom a účinnomzneníje spravid|a zverejnený na internetovej stránke PDS. odkaz na platný prevádzkový
poriadok PDS uverejňuje SSE na svojej internetovej stránke www.sse.sk.
Článox z'

Doba platnosti zmluvy

Zm|uva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu oboma zm|uvnými stranami a účinnosťdňom 2,Í.02.2008 o 00.00
hod. a uzatvára sa na dobu určitúdo31 .12.2008 do 24.00 hod. P|atnosť Zm|uvy sa pred|Žuje na dobu 12
mesiacov, a to aj opakovane, pokia|'zmIuva nie je vypovedaná jednou zo zm|uvných strán s výpovednou |ehotou
3 mesiace pred ukončením p|atnosti Zm|wy.
Č|ánok 3.
Produkt: Aktiv 24
H|avný istič /AJ: 0.0

Špecifikácia cenníkových položiek

PODNI KATELIA A ORGAN IZACIE
STANDARD (NN)
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DoHoDA o PLATBÁcHzA oDoBRATÚ, RLE zAT|Au
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Technická obnova a ochrana
Že|ezníc, a.S' (TooŽ)
Sad SNP 667
01o 01 Ži|ina

opakované dodanle tovaru

Zákaznicka linka 0850 í23 555
v čase od 7.00 do 18.00 hod.
kaŽdý pracovný deň
pre prevádzku distribuěnej siete 24 hodín 7 dní v ýŽdni
0800 '159 000

podnikatelia@sse.sk organizacie@sse.sk
www.sse.sk

Ulica republiky
o1o

47 Žl|ina

5

Dodávatel:

Odberatel:

Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a.s. (TooŽ)
Sad SNP 667, oío o,| Ži|ina

Stredos|ovenská energetika, a.s.
U|ica repub|iky 5,Ži|ina o1o 47
tČo: go 4o3 oo8

D|Č:2020106682
|Č DPH: sK2020106682
Bankové spojenie: 75oo ČsoB, A.s.
Uěet: 202476883 l 7500

|Čo: 43861105

D|Č..2022502812
lČ DPH: sK2o22502812
Bankové spojenie: 0025662713 t 75oo 75oo Čsos, n.s.

Zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu ŽiIina

Variabi|nýsymbo|úětu: 0029075670
Spósob p|atby: Hotovosť/prevodný príkaz

oddíe|: Sa. V|oŽka: 10328/L

Adresa odberného miesta:
S|anická osada BD
029 01 S|anická osada

Úaaje o odbernom mieste:

Čísloodberného miesta: 3209224

Produkt: Aktiv 24
Čís|ozm|uvy: 3209224 3
Názov oM: Technická obnova a ochrana že|ezníc, a.s. (TooŽ)
Faktúry zasieIat':
Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a.s.
Sad SNP 667

oío o1

ento
odberné
miesto

3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224
3209224

(TooŽ)

Ži|ina

od 01.03.2008 na 12 kalendárnvch mesiacov.
Dátum dodaniadátum spIatnosti
platbv do
1s.03.2008
í 5.04.2008
í 5.05.2008
í 5.06.2008

15.07.2008
15.09.2008
1 5.1 0.2008
15.11.2008
'|.5.12.2008
í 5'01.2009

15.02.2009

VS úhrady
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700
3209224700

ZáKad dane Sk

Sadzba

DPH

o/o

Výška dane
celkom Sk

2226-90

19

2 226.90
2 226.90

19
19

423.10
423.10
423.10

2226-90
2226.90
2226.90
2226.90

19

423-10

19

19

423.10
423.10
423.10

2 226.90

19

423.10

2226.90
2226.90

'19

423-',tO

19

2 226.90

19

423.10
423.10

19

Úhrada
spolu Sk
2 650.00
2 650.00
2 650.00
2 650.00
2
2
2
2
2

650.00

650.00
650.00
650.00

650.00
2 650.00
2 650.00

Predpísanú p|atbu rea|izujte do dátumu sp|atnosti v mesiaci, v ktorom je sp|atná.

V prípade, Že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedelu a|ebo sviatok, bude dátum sp|atnosti automaticky posunutý na prvý
pracovný deň.

Poradovéčíslofaktúry:320922431
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