
Ciastkovå zmluva o zdruienej dodévke elektriny

pod(a zåkona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zåkonov a 5 269 ods. 2 zåkona
E. 513/1991 Zb. Obchodny zåkonnik v zneni neskoßich predpisov

(d'alej len „zmluva")

C. zmluvy odberatera:
C. zmluvy dodåvatera: 1401/2022

uzatvorenå medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Odberater:
Sidlo:
Statutårny orgån:
Zåstupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technick'ch:
ICo:
DIC:
DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej „odberate(")

Dodåvater:
Sidlo:
Pcßtovå adresa:

Zapisanå:

V zastüpeni:

ICo:
Did:
ld DPH:
bankové spojenie:

IBAN:

Gymnåzium Jina Chalupku
Stürova 13, 97701 Brezno
Dr.M. Glembek

00160547
2021222902

Gymnåziunl (

Podacie éislo: ( •isil) splsu:

Vybavuje:Prilohy/listy:

Ståtna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0039 1461

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01
Nitrianska 7555/18, 921 01

v Obch.reg.Okresného südu Trnava, Oddiel: Sa, Vloäka äslo:

10626/T
Martin Ondko, predseda predstavenstva a gen.riaditer

Moraväk, äen predstavenstva a obch.riaditer
35 743 565

2020230135
SK2020230135
TATRA BANKA a.s.
SK22 1100 0000 0026 2273 8682

(d'alej „dodåvate[" a spolu s odberaterom d'alej len ako „zmluvné stranyU)

1.1

BBSK

Preambula

Tåto zmluva sa uzatvåra ako v'sledok centrålneho verejného obstaråvania podfa zåkona é.343/2015
Z. z. o verejnom obstaråvani a o zmene a doplneni niektorych zåkonov v znenf neskoßich predpisov
(d'alej len „ZVO") na predmet zåkazky: Dodåvka elektriny a v nadväznosti na Råmcovü zmluvu é.
1695/2022/0DDSM o zdruienej dodåvke elektriny pod(a zåkona é. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplneni niektorych zåkonov a 5 269 ods. 2 zåkona é.513/1991 Zb. Obchodny zåkonnik v
zneni neskor5ch predpisov (dalej len „Råmcovå zmluva") uzatvorenü medzi dodåvaterom
a Banskobystrick'm samospråvnym krajom so sidlom: Nåm. SNP 23, 974 01 Banskå Bystrica, ICO:

37828100 (d'alej len „BBSKU) dha 16.12.2022.



1.2

1.3

2.1

2.2

3.1.

4.1

5.1

5.2.

6.1.

BBSK

Uzatvorenim tejto zmluvy prejavuje odberatel' v'slovnü vå(u pristüpif k Råmcovej zmluve ako jej novy
Za tymto ü&lom odberater prehlasuje, ie je sobsahom Råmcovej zmluvy riadne

oboznåmeny; pre vylüöenie pochybnosti je Råmcovå zmluva prilohou 1 k tejto zmluve.
Pristüpenim k Råmcovej zmluve zo strany odberate[a sa rozumie, äe za üöelom odberu elektriny må
odberatel' pråva a povinnosti odberatel'a v rozsahu, v akom Sü bre odberatel'a dohodnuté v Råmcovej
zmluve. Pristüpenim k Råmcovej zmluve 'V€al< odberatel' nepreberå iiaden dlh BBSK alebo in'ch
pristupujücich tretich osåb uzatvårajücich osobitné samostatné zmluvy, ktoré vznikli do dha alebo
vzniknü po dni uzatvorenia tejto zmluvy (vråtane), za takéto dlhy v iiadnom rozsahu neruäa uhrådza
len cenu za elektrinu a za sluiby vymedzené v Råmcovej zmluve, ktoré budü odberaterovi na zåklade
tejto äastkovej zmluvy dodané.

Predmet a trvanie zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zåväzok dodåvatera v zmluvnom obdobi za podmienok, v cene a v rozsahu
uréen'ch touto zmluvou a Råmcovou zmluvou dodåvat' pre odberné miesta odberatel'a pod(a öl. Ill bod
3.1 tejto zmluvy elektrinu v dohodnutom mnoistve, a za dohodnutü cenu a poskytovaf

odberaterovi sluiby v rozsahu El. II bod 2.1 Råmcovej zmluvy, ako aj zåväzok odberate!a uhrådzaf za

dodanü elektrinu a süvisiace sluiby odplatu tak, ako je dohodnutå v Råmcovej zmluve a premietnutå

v tejto zmluve.

Zmluva sa uzatvåra na dobu uréitü, ktorå zaéneplynüt' po nadobudnuti jej üännosti, najskör \ßak od
01.01.2023 Od 00:00 hod. a bude trvat' do 31.21.2023 do 24:00 hod. (d'alej len „zmluvné obdobie").
V pripade zåniku platnosti Råmcovej zmluvy zakéhokorvek dövodu sa rozumie, Ee zanikå aj tåto

zmluva.

Ill.

Miesto plnenia

Specifikåcia (identifikåcia) odberného miesta, evidenéné Eislo EIC a poéty odbernych miest (d'alej len
0M") Sü uvedené v prilohe é.2 tejto zmluvy.

Podmienky dodåvky elektriny a zabezpeEenie jeho distribücie

Podmienky dodåvky elektriny a zabezpeöenia jej distribücie dojednané v Råmcovej zmluve sa v plnom
rozsahu uplatnia pre tüto zmluvu.

Cena za dodåvku elektriny a za distribuEné sluäby

Cena za dodåvku elektriny a zabezpeéenie jej distribücie dojednanå v Råmcovej zmluve sa v plnom
rozsahu uplatni na dodåvky pre tüto zmluvu, a to aj v pripade, ak döjde k zmene spåsobu uréenia ceny
ako je predpokladany"Rémcovou zmluvou.
Ostatné tu vvslovne inak neupravené ustanovenia él. VI a VII Råmcovej zmluvy Sü v celom rozsahu
platné a uplatniterné aj pre tüto zmluvu.

VI.

Platobné podmienky a fakturåcia.

Dohoda zmluvnych strån o platobnych podmienkach a fakturåcii, tak ako je uvedenå v Råmcovej
zmluve, plati v plnom rozsahu aj pre tento zmluvny vzfah, okrem nasledovného:

Dodåvatel' je povinny zasielaf faktüry za plnenia pod(a tejto zmluvy na adresu sidla odberatera alebo
pod!a toho, si odberatel' vyberieelektronickou pcßtou na e-mailovü adresu : .................... ......



7.1

8.1.

8.2

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

BBSK

VII.

Komunikåcia

Dohoda zmluvnych strån o komunikåcii tak, ako je uvedenå v Råmcovej zmluve, plati v plnom rozsahu
aj pre tento zmluvny vzfah, okrem XII bod 12.3 Råmcovej zmluvy, na üéely ktorého bude na üéely
zaslania informåcie o zmene v osobe zåstupcu dodåvatera pod!a El. XII bod 12.2 Råmcovej zmluvy

takåto informåcia vo vzfahu k tejto zmluve zasielanå na adresu sfdla odberatel'a a na e-mailovü adresu

VIII.
Ukonienie a zånik zmluvy

Tüto zmluvu moino ukonöif:

8.1.1. pisomnou dohodou zmluvnvch strån;

8.1.2. v'poved'ou, ak:

a) dodåvatel' nedodå odberaterovi elektrinu v sülade s podmienkami tejto zmluvy
a nezabezpeä distribuöné sluiby v sülade s podmienkami zmluvy, a to ani v dodatoänej

lehote uröenej odberaterom, ktorå nesmie byt' ako 2 dni od dha doru&nia pisomnej

v'zvy odberatel'a dodåvaterovi,
b) dodåvater opakovane zavinil neopråvnené obmedzenie alebo prercßenie distribücie

elektriny odberaterovi elektriny,
c) dodåvater opakovane neplni zmluvné povinnosti dodåvatel'a vypl'vajüce z tejto zmluvy,

najmä, nie ißak v'luöne, neustanovil zåstupcu podl'a XII. bod 10.2 Råmcovej zmluvy alebo
neoznåmil zmenu v osobe zåstupcu v sülade s tou zmluvou, a to ani v lehote
ur&nej odberaterom, ktorå nesmie byf ako 2 dni odo dha doruöenia pisomnej v'zvy
odberatera dodåvaterovi.

Zmluvné strany sa dohodli, äe vypovednå lehota je 2 mesiace a zaäna plynüf prvym diom
kalendårneho mesiaca nasledujüceho po kalendårnom mesiaci, v ktorom bola pisomnå v'poved'
doruéenå dodåvaterovi. Zmluvu je moiné vypovedaf bez poplatku.

IX.

ZåvereEné ustanovenia

Tåto zmluva nadobüda platnost' diom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a üöinnosf diom
nasledujücim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrålnom registri zmlüv /www.crz.gov.sk/vsülade s 5 47a
ods. 1 zåkona 40/1964 Zb. Obäansky zåkonnik v zneni predpisov v spojeni s 5 5a zåkona
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informåciåm a o zmene a doplneni niektorych zåkonov (zåkon

o slobode informåcii) v zneni predpisov.

Kaädå zo zmluvnych strån sa tymto v'slovne zaväzuje, ie neprevedie nijaké pråva a povinnosti
(zåväzky) vyplVvajüce z tejto zmluvy, resp. jej &sti na in' subjekt bez predchådzajüceho pisomného
sühlasu druhej zmluvnej strany a BBSK. V pripade portßenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych
strån bude zmluva o prevode (postüpeni) zmluvnych zåväzkov neplatnå.

Ak by akékorvek ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo pråvne nevymåhaternvm,
nebude to maf vplyv na platnost' alebo vymåhaternost' ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany

sa zåroveödohodli, ie takéto neplatné alebo nevymåhaterné ustanovenie nahradia platnym alebo
pråvnevymåhatel'nym ustanovenim.

Akékorvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve Sü pre strany zåväznélen vtedy, ked' Sü

obojstranne podpisané vo forme pisomnych dodatkov ktejto zmluve, ktoré nadobudli üännost'



9.5.

9.6.

, dha ........•.................

Dr.M. Glem e

Gymnåzium Jåna Chalupku
Stårova13

977 18 Bremo

BBSK

v sülade s aplikovaternymi pråvnymi predpismi; to sa net'ka tak'ch zmien zmluvy, ktoré pod!a

dohodnutého v zmluve alebo v Råmcovej zmluve moino vykonåvaf aj na zåklade jednostranného
pisomného oznåmenia preukåzaterne doru&ného druhej zmluvnej strane. Nåvrhy dodatkov k tejto
zmluve möäepredkladat' ktoråkorvek zo zmluvnych strån.

Zmluva je vyhotovenå v 3 rovnopisoch, z ktorych 2 obdrii odberatera 1 dodåvater .

Neoddeliternou süäsfou zmluvy sü:
a) Priloha 1 — Råmcovå zmluva (bez priloh é.2 a ö.3)
b) Priloha E. 2 — Zoznam jednotlivych odbernych miest (0M) spolu s predpokladanvmi mnoästvami
odberu elektriny, tarifami, adresami 0M a evidenénymi éislami EIC 0M.

V dha 19.12.2022

MAGNA EINE-HEIA a.s.
Martin Ondko,
predseda predstavenstva a gen. riaditer



Priloha I k zmluve o dodåvke elektriny ä: 1401/2022

SPECIFIKÅCIAODBERNVCHMIEST

Adresa odberného
miesta

Stürova 13, 977 01
Brezno

EIC k6d

24ZSS1210563000Z

Deri
zaäatku
dodåvky

01.01.2023

PDS

Stredoslovenské
distribuänå, a.s.

Napäfovå
üroveh

NN

RoEné
zmluvné
mnoästvo
[kWh)

19311,6

Produkt FakturaEné
obdobie

dodSv 2020230135

zranitetny"
mesiac

odberatet

odbe tel'

Gymnåzium Jåna Chalupku
Stürova13

977 18 Brezno
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