
I
Zm luva ododávke 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.

Číslo zmluvy: 08/2011

l.
Zmluvné strany

1.1 Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
Sídlo: Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
Osoba oprávnená konať: Ing. Lukáš Mor a v č í k - konateľ

Martin O n d k o - konateľ
v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

IČO: 35 743 565
DIČ : 2020230135
IČ pre DPH: SK2020230135
Bankové spojenie :
Č. tel.: 033/7720 731, Č. faxu: 033/7720 73L.
mobil: 0911 583801, 0904147617
e-mail: lukas.moravcik@magnaea.sk.rastislav.borovsky@magnaea.sk
Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,

vložka č.: 165701T

( ďalej len "dodávateľ")

1.2 Odberateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Osoba oprávnená konať: Mgr. Miroslav Hru b Ý - riaditeľ
IČO: OO 598135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
Bankové spojenie: -
Č. tel.: 033/ 3236 432, Č. faxu: 033/ 5936241
e-mail: marianna.hadvigerova@skasz.trnava.sk

( ďalej len "odberateľ")

Uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
vrátane právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto Zmluvu o dodávke
elektriny (ďalej len "Zmluva").

II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Táto zmluva je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán v zmysle § 269 ods. 2 zákona
Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova v súlade so zákonom Č. 656/
2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky Č.

317/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu
s elektrinou, zákonom Č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky.
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2.2 Táto zmluva sa uzatvára na predmet zákazky: dodávka elektriny formou združenej dodávky pre
odberné miesta odberateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie na
dobu určitú od: 01.01.2012 do: 31.12.2013.

2.3 Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov elektriny zmluvný-
mi stranami v období od 01.01.2012 do 31.12.2013 vrátane zabezpečenia distribúcie elektriny
a ostatných služieb dodávateľom a prevzatia za odberateľa zodpovednosti za odchýlku za odber-
né miesta voči zúčtovatefovi odchýlok.

2.4 Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držitef'om povolenia na
podnikanie v energetike na dodávku elektriny č.: 2007E 0248 - 2. zmena vydaného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO )

III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je :
3.1.1 - stanovenie základných podmienok pre realizáciu dodávok a odberov elektriny medzi

zmluvnými stranami do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto
zmluvy v čase od 01.01.2012 do 31.12.2013 na základe tejto zmluvy o združenej dodáv-
ke elektriny,

3.1.2 - záväzok oboch zmluvných strán uzatvoriť pre odberné miesta odberateľa pod ra tejto zmlu-
vy individuálne zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu určitú od 01.01.2012 do
31.12.2013,

3.1.3 - stanovenie podmienok dodávky elektriny a zabezpečenie distribučných služieb dodávate-
ľom odberateľovi na základe individuálnej zmluvy o združenej dodávke a úprava zvájom-
ných práva povinností zmluvných strán pri dodávke a odbere elektriny.

3.2 Konkrétne dodávky elektriny sa budú do odberných miest odberateľa realizovať výlučne na zákla-
de tejto zmluvy a individuálnych zmlúv o združenej dodávke elektriny uzatvorených medzi do-
dodávateľom a užívateľmi športových areálov.
Individuálne zmluvy budú uzavreté konkrétne pre:

1/- Futbalový klub Lokomotíva Trnava, J. Slottu 45, 91701 Trnava,

2/- $K Trnava - Modranka, l. Krasku 33, 91705 Trnava

3/- A$K Slávia Trnava, Rybníkova 14, 91701 Trnava (od: 01.01.2013)

Zmluvné strany sa dohodli, že individuálne zmluvy o združenej dodávke elektriny budú medzi
sebou zmluvné strany uzatvárať iba písomnou formou.

3.3 Všetky individuálne zmluvy o združenej dodávke elektriny a táto zmluva tvoria jednu zmluvu
medzi zmluvnými stranami. Ustanovenia tejto zmluvy sú súčasťou každej individuálnej zmluvy o
združenej dodávke elektriny. Právny vzťah medzi dodávateľom a odberateľom založený individu-
álnou zmluvou o združenej dodávke elektriny sa bude riadiť ustanoveniami tejto zmluvy.

3.4 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období:
3.4.1 - dodávať elektrínu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v čl. IV tejto zmluvy a

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za
odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa uvedené v čl. IV voči
zúčtovateľovi odchýlok,

3.4.2 - zabezpečiť pre odberateľa do odberných miest odberateľa uvedených v čl. IV tejto zmluvy
distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s použitim sústavy ( ďalej len distribučné
služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta
odberateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a
prevádzkového poriadku PDS.

3.5 Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa v zmluvnom období dodanú elektrinu odobrať
podľa podmienok tejto zmluvy a včas zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby ceny
dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
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IV.
Miesto plnenia a odmerné miesta

4.1 Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka elektriny dodávateľom odberateľovi vrátane zabezpe-
čenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa na základe tejto zmluvy
uskutoční do odberných miest odberateľa podľa zoznamu uvedenom v prílohe č. 1 - špecifikácia
odberných miest, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.2 Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje pre
distribučné služby :
4.2.1 - adresu miesta spotreby
4.2.2 - člslo miesta spotreby
4.2.3 - EIC kód odberného miesta
4.2.4 - sadzbu za distribučné služby
4.2.5 - maximálnu rezervovanú kapacitu (kW/A)

4.3 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve odvodenom od spo-
treby odberateľa v odberných miestach za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku,
v ktorom bola uzatvorená táto zmluva .

V.
Podmienky dodávky elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa v množstve a čase
podľa potrieb odberateľa a zabezpečiť u PDS pre odberateľa distribučné služby.

5.2 Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom. Za dodané množstvo
elektriny sa považujú hodnoty podľa údajov určeného meradla, ktoré poskytuje PDS podľa osobit-
ných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti merania elektriny.

5.3 Dodávater sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do odberných miest odberateľa. Distribučné
služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzko-
vým poriadkom a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS.

5.4 Odberateľ je podľa zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zaria-
denia a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

VI •
Doba dodávky elektriny

6.1 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že zmluva bude uzatvorená na dobu určitú nasledovne:

6.1.1 - dátum a odchodná hodina začiatku dodávky: 01.01.2012, 00:00 hod.
6.1.2 - dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2013, 24:00 hod.

VII.
Cena za dodávku elektriny a distribučné služby

7.1 Zmluvné strany si dohodli nasledujúce ceny za dodávku elektriny na obdobie od 01.01.2012 do
31.12.2013, podľa ktorých bude dodávateľom odberateľovi účtovaná dodávka elektriny.
Ceny za dodávku elektriny pre dohodnuté obdobie sú :

7.1.1 - Jednotarif JT = 0,0620 - EUR / kWh (bez DPH)
7.1.2 - Dvojtarif: vl = 0,0690 - EUR / kWh (bez DPH)

NT = 0,0500 - EUR / kWh (bez DPH)

Uvedené ceny pozostávajú z položiek: ceny za silovú energiu v slabej a silnej prevádzke, ceny
za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny,
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7.2 K uvedeným cenám bude pripočítaná platná sadzba DPH.

7.3 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
(ÚRSO ).

VIII.
Platobné podmienky a fakturäcia

8.1 Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované
za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za dodávku elektriny a
distribučné služby.

8.2 Dodávateľ vystaví pre odberateľa mesačné zálohové faktúry jednotlivo na každé odberné miesto,
vrátane DPH a distribučných poplatkov za opakované dodanie tovaru a služby vo výške predpo-
kladaného množstva mesačnej spotreby, pričom spotreba je odhadnutá na základe skutočnej

spotreby za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto
zmluva.

8.3 Prvú faktúru dodávateľ vystavi po uplynut! 1. mesiaca dodávky, t. j. k 01.02.2012, poslednú faktú-
ru vystaví dodávateľ k 31.12.2013.

8.4 Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví dodávateľ odberateľovi faktúru na základe odpočtov
a skutočného odobratého množstva elektrickej energie.

8.5 Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

8.6 Úhradou sa rozumie pripisanie vyfakturovanej sumy na účet dodávateľa uvedený na faktúre.

IX.
Sankcie

9.1 Ak dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. V. je odberateľ oprávnený účtovať náhradu škody
vo výške preukázanej škody.

9.2 Dodávateľ sa zaväzuje neúčtovať odberateľovi žiadnu sankčnú pokutu za neodobraté alebo pre-
kročené množstvo elektriny voči uvedenému predpokladanému množstvu elektriny podľa podmie-
nok tejto zmluvy.

9.3 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,035 % z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.
Nährada škody

10.1 Ak poruši niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, má poškodená
zmluvná strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody okrem prípadov, keď škoda bola
spôsobená obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade so
zákonom, prevádzkovým poriadkom príslušného PDS, alebo porušenie povinnosti bolo spôsobe-
né okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

10.2 Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom o
energetike a príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

10.3 Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečo-
vaní povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 15 zákona o ener-
getike.

10.4 Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých pred-
pokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť.
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Xl.
Riešenie sporov

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto
zmluvy boli urovnané predovšetkým cestou zmieru.

11.2 Ak dôjde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektfvne
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná strana, ktorá si
uplatňuje nárokje povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu sporu, v písomnej
výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho predpisu a tejto zmluvy.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Táto zmluva zaniká uplynutfm doby, na ktorú bola uzavretá.

12.2 Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná
forma.

12.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení
od zmluvy doručeným druhej zmluvnej strane, ak :
12.3.1 - druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
12.3.2 - bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči druhej zmluvnej strane treťou osobou,

pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvod-
ňuje začatie konkurzného konania, alebo

12.3.3 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo

12.3.4 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie alebo sa na ňu zriadi nútená správa

12.4 V prípade ukončenia tejto zmluvy podľa článku XII. tejto zmluvy zanikajú aj všetky individuálne
zmluvy o združenej dodávke elektriny nadväzujúce na túto zmluvu, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Zmluvné strany sa zaväzujú vyrovnať si do 30 kalendárnych dní odo dňa zániku
tejto zmluvy všetky doposiaľ nevysporiadané záväzky, ktoré im v období platnosti tejto zmluvy
vznikli.

12.5 Individuálna zmluva o združenej dodávke elektriny zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvo-
rená. Individuálnu zmluvu o združenej dodávke elektriny možno ukončiť dohodou zmluvných
strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.

12.6 Pri odstúpeni od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných
strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a zá-
väzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

,

I

\

XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiaľ v tejto zmluve alebo v individuálnej
zmluve o združenej dodávke elektriny nie je stanovené inak, dodávka elektriny sa riadi príslušný-
mi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o energetike a platnými vykonávacími pred-
pismi k tomuto zákonu, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a súvisiacimi právnymi predpismi.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ustanove-
niami Obchodného zákonníka.

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

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrži po dva
rovnopisy.
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13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej
vôle, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich
zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú
vlastnoručné podpisy.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a po jej zverejneni
na webovom sídle SKaŠZ MT (www.skasz.trnava.sk).
Účinnosť nadobúda dňom začiatku dodávky elektriny v zmysle čl. VI. bodu 6.1.1 tejto zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. Individuálne zmluvy o združenej dodávke
elektriny uzatvárané v zmysle ustanovení tejto zmluvy, na základe ktorých bude uskutočňovaná
dodávka elektriny do odberných miest odberateľa podľa tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami
uzatvárané s platnosťou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a s účinnosťou od 01.01.
2012 na dobu určitú do 31.12.2013.

. 'l. ff. 1.011
13.7 Zmluva bola zverejnená dňa: .

V Piešťanoch, dňa: . V Trnave, dňa: 20.10.2011

MAGNA E.A., s.r.O.
Beethovenova 5

92101 Pieéfany
ICo 35 743 595-

IC O~H. SK202M3013..'\

dodávateľ odberateľ
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Č.: 1 k zmluve o dodávke elektriny

ifikácia odberných miest:
Por. Adresa odberného miesta Ele kód ČOM

Deň začiatku PDS Napäfová Fakturačné Pomer spotrebyTarifa
č.: dodávky úroveň obdobie VT ku NT ( kWh)

1 Paulfnska 1 - Kino Hviezda 24ZZS20010250003 3102001025 01.01.2012 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok

2 Paulfnska 1 - Kino Hviezda 24ZZS2001026000Z 3102001026 01.01.2012 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok

3 Seredskä 66 - KD Modranka 24ZZS20892420004 3102089242 01.01.2012 ZSE-O nn 2T X3-A ZSE -O Rok

4 Ľudová 37 - KD Kopánka 24ZZS2087479000R 3102087479 01.01.2012 ZSE-D nn 2T X3-A ZSE -O Rok

5 Hlavná 17 - Správa organizácie 24ZZS2091658000VV 3102091658 01.01.2012 ZSE-D nn 1 T Firemný Rok

6 Hlavnä 17 - Správa organizácie 24ZZS6044327000G 3106044327 01.01.2012 ZSE-D nn 1 T Firemný Rok

7 Hlavnä 17 - Správa organzácie 24ZZS2090537000R 3102090537 01.01.2012 ZSE-D nn 1 T Firemný Rok

8 Štefänikova 1 - Mestská veža 24ZZS2000335000L 3102000335 01.01.2012 ZSE-D nn 1 T Firemný Rok

9 Trojičné námestie 1- TINS 24ZZS20881450004 3102088145 01.01.2012 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok

10 Rovná 9 - Bazén Zátvor 24ZZS60272380006 3106027238 01.01.2012 ZSE-D nn 2T X3-A ZSE -O Rok

11 J. Slottu 45 - Kúpalisko Castig/ione 24ZZS20917820000 3102091782 01.01.2012 ZSE-D nn 1 T Firemný Rok

12 Rybníkova 15 - Mestská športová hala 24ZZS8209960000D 3108209960 01.01.2012 ZSE-D nn 2T X3-A ZSE -D Rok

13 J. Slottu 45 - Lokomotíva - ( vodáreň pre FI ) 24ZZS606026200001 3106060262 01.01.2012 ZSE-D nn 2T X3-A ZSE -D Rok

14 J. Slottu 45 - FK - Lokomotíva 24ZZS2074921000L 3102074921 01.01.2012 ZSE-D nn 2T X3-A ZSE -D Rok

15 Rybníkova 16 - ŠA - Slávia - ( vodáreň pre FI ) 24ZZS20754230001 3102075423 01.01.2012 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok

16 Kollärova 22 - Štadión A. Malatínskeho - hl. budova 24ZZS7023858000A 3107023858 01.01.2012 ZSE-O nn 2T X3-A ZSE -D Rok

17 l. Krasku 33 - ŠK - Modranka 24ZZS2088821 0000 3102088821 01.01.2012 ZSE-O nn 2T X3-A ZSE -O Rok

18 Näm. Sv. Mikuláša 12 - Kamer (Kostnica) 24ZZS7091132000H 3107091132 01.01.2012 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok

19 Rybníkova 14 - AŠK Slávia 24ZZS2013008000C 3102013008 01.01.2013 ZSE-O nn 1 T Firemný Rok
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