
Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

Zmluva č. 421140001o 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 platnom znení a v súlade s všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vrátane právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach 
(ďalej len „zmluva") 

1. Zmluvné strany: 

1.1. Dodávateľ 

Obchodná spoločnosť: ENERGA Slovakia s. r. o. 

Sídlo: Zámocká 30, SK-811 01 Bratislava, Slovenská republika 

Poštová adresa: Mlynské nivy 48, SK-821 09 Bratislava, Slovenská republika 
Pobočka: Werferova 1, SK-040 11 Košice, Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: 
Ewa Wolder - konateľ (Managing Director) 
Pawet Gorczyňski - prokúra (Agent) 
Jozef Semanko - Country Manager (na základe splnomocnenia) 

Konajúca osoba / zastúpená: Jozef Semanko - Country Manager (na základe splnomocnenia) 

IČO: 36362727 
DIČ: 2022199410 
IČ DPH: SK2022199410 
Zástupcovia na rokovanie vo veciach 
zmluvných: 

Jozef Semanko - Country Manager (na základe splnomocnenia) 

technických: Dalibor Živčák, portfolio manager 

Bankové spojenie: 

Povolenie na podnikanie v energetike č.: 2006E 0204 - 3. zmena 17.10.2012, rozsah podnikania: dodávka elektriny 

EIC: 24X-ELNORD-SLO-H 
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 40739/B 
Tel. / fax, e-mail, URL: +421 2 2091 0917 / (0) 55 2861 267, sale@energa-slovakia.sk, www.energa-slovakia.sk 

ďalej pre potreby tejto zmluvy ako „dodávateľ". 

1.2. Odberateľ 

O b c h o d n á spoločnosť: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: Hradiská 20, SK-038 52 Sučany 

Štatutárny zástupca: MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ PL 

Konajúca osoba / zastúpená: MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ PL 

IČO: 17335612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Zástupcovia na rokovanie vo veciach 
zmluvných: MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ PL 

technických: Ľubomír Kišša, vedúci OTP 

Bankové spojenie: 

Zriadená: 
zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724 /199-A/ V-5 dňa 9.12.1991, 
príspevková organizácia s právnou subjektivitou 

Tel. / fax, e-mail, URL: 00421 43 4293202-5 / 389, plsucany@gaya.sk, www.plsucany.sk 

ďalej pre potreby tejto zmluvy ako "odberateľ". 

Dodávateľ a odberateľ sú ďalej označovaní pre potreby tejto zmluvy tiež ako "zmluvné strany". 

Zmluvné strany uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok a v súlade s právnymi predpismi túto zmluvu o dodávke elektriny (ďalej len 
„zmluva"). 
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Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

2. Preambula 

Táto zmluva je výsledkom zadávania podlimitnej zákazky 
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). 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok 
verejného obstarávania postupom verejnej súťaže v 
súlade s § 91 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 
107/2013 zo dňa 04.06.2013 pod označením 8423-MST. 

Odberateľ v postavení verejného obstarávateľa podľa § 6 
ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní použil pri 
zadávaní zákazky postup verejná súťaž. 

3. Predmet zmluvy 

3 . 1 . Predmetom tejto zmluvy je nepretržitá fyzická dodávka 
elektriny v dohodnutom množstve, kvalite a čase, vrátane 
prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa a s tým 
spojené systémové služby do odberných miest 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy zo sietí vysokého 
napätia (ďalej len „VN") a/alebo nízkeho napätia (ďalej 
len „NN"). Celkový predpokladaný odber elektrickej 
energie z hladiny VN a NN je v plánovanom celkovom 
množstve 220 MWh/rok pre obdobie od 01.01.2014, 
00:00 hod, SEČ do 31.12.2015, 24:00 hod, SEČ. 
Predpokladané množstvo dodávky elektrickej energie za 
zmluvné obdobie : 440 MWh. 

3.2. Príloha č. 1 - Špecifikácia odberných miest. 

3.3. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok odberateľa 
odoberať od dodávateľa elektrickú energiu v dohodnutom 
množstve, akosti, čase a mieste ako to vyplýva 
z prílohy č. 1 a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi 
za dodanú elektrickú energiu a s tým spojené plnenie 
dohodnutú cenu. 

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

3.5. Odberateľ podpisom zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby 
dodávateľ uzatvoril s PDS zmluvu o distribúcii do 
odberných miest odberateľa a činil všetky právne úkony 
súvisiace s poskytovaním služieb pre odberné miesto. 

3.6. V prípade uzatvorenia zmluvy na dodávku elektriny 
s novým odberným miestom je dodávateľ povinný riadiť 
platnou legislatívou a termínmi z nej vyplývajúcimi. 

3.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú priložené 
Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, na základe 
ktorých dodávateľ uskutočňuje dodávky elektrickej 
energie pre odberateľa (ďalej len „VOP"). Odberateľ 
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil 
s VOP a k týmto nemá žiadne výhrady. 

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

4. Cena elektriny a regulovaných služieb, objem 
elektriny: 

4 . 1 . Dodávateľ a odberateľ dohodli množstvo elektriny, ktoré 
sa zaväzuje dodávateľ dodať odberateľovi a odberateľ 
odobrať od dodávateľa pre obdobie od 01.01.2014 do 
31.12.2015 vo výške 220 MWh/rok (príloha č. 3). 

4.2. Celkovou a pre účely fakturácie rozhodnou cenou sa 
rozumie cena vrátane DPH a spotrebnej dane z elektriny. 
Cena je stanovená ako pevná a nanajvýš prípustná a 
zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením 
tejto zmluvy. Cena môže byť zmenená pri zmene 

právnych predpisov určujúcich sadzby dane z pridanej 
hodnoty alebo ďalšej platby regulovanej Cenovým 
rozhodnutím URSO a to o rovnakú výšku o akú bude 
zvýšená/znížená sadzba dane DPH alebo ďalšie platby 
regulované Cenovým rozhodnutím URSO. Na zmenu 
ceny sa v tomto prípade nebude uzatvárať písomný 
dodatok a cena bude účtovaná podľa predpisov platných 
v dobe uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

4.3. Odberné miesto/a: 

4.3.1. Cena elektriny dodávanej dodávateľom odberateľovi 
v období od 01.01.2014 do 31.12.2015 v jednotarife pre 
toto OM sa stanovuje vo výške 41,42 EUR za každú 
skutočne odobratú MWh. 

4.4. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za 
poskytovanie Regulovaných služieb ich cenu v štruktúre a 
výške tak, ako je stanovená v Cenovom rozhodnutí 
URSO platného v dobe dodávok elektriny. V prípade, že 
počas platnosti zmluvy dôjde ku zmene Cenového 
rozhodnutia URSO, je odberateľ povinný hradiť ceny vo 
výške stanovenej aktuálnym platným Cenovým 
rozhodnutím URSO. 

5. Zodpovednosť za odchýlku 

5.1. Dodávateľ po dobu trvania tejto zmluvy preberá voči 
operátorovi trhu zodpovednosť za všetky odchýlky 
odberateľa pri dodávkach a odbere elektriny na odbernom 
mieste 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 prevádzkovateľom 
prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcii 
elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

6.1. Odberateľ je povinný udávať všetky hodnoty dodávateľovi 
čo najpresnejšie a dohodnuté množstvo upresňovať na 
požadovanú výšku podľa jemu známych skutočností. 

6.2. Cena je garantovaná počas celej platnosti zmluvy. Cena 
za dodanie elektrickej energie sa stanoví ako súčin 
jednotkovej ceny a dodaného množstva za jednotkovú 
cenu 

7. Platobné podmienky, fakturácia a reklamácia 

7.1. Dohodnutú cenu elektrickej energie a cenu regulovaných 
služieb a cenu odchýlky je odberateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi mesačne, a to na základe splátkového 
kalendára a /alebo rozpisu o preddavkových platbách 
a následne vystavených vyúčtovacích faktúr na základe 
vykonaného vyúčtovania dodávateľom za každé 
fakturačné miesto odberateľa k poslednému dňu 
príslušného fakturačného obdobia. Cena bude 
vyúčtovaná dodávateľom odberateľovi faktúrou 
vystavenou za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy a 
daňových predpisov Slovenskej republiky. 

7.2. Zúčtovacím obdobím a fakturačným obdobím je pre 
odberné miesta s priebehovým meraním kalendárny 
mesiac a pre odberné miesta bez priebehového merania 
zhodné s odpočtovým cyklom prevádzkovateľa 
distribučnej siete do ktorého je dané odberné miesto/a 
pripojené, alebo podľa vzájomnej dohody. Dohodnutá 
mena: EUR. 

7.3. Zmluvné strany dohodli povinnosť odberateľa hradiť 
dodávateľovi platby za opakované plnenie: 

7.3.1. mesačne v maximálnej výške 80 % z predpokladanej výšky 
platby za odber elektrickej energie pre odberné miesta 
s mesačným vyúčtovaním, 

7.3.2. mesačne vo výške 100 % z predpokladanej výšky platby za 
odber elektrickej energie pre odberné miesta s ročným 
vyúčtovaním 
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Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

na základe platobného kalendára. Početnosť 
vystavovanie faktúr a frekvenciu platieb za opakované 
plnenie si dodávateľ stanoví osobitne pre každé odberné 
miesto na základe vzájomnej dohody. Posledná faktúra 
za OM musí byť doručená odberateľovi do 15 dní po 
ukončení zmluvného obdobia 

7.4. Výška, počet, termíny a spôsob platieb preddavkov je 
v súlade s bodom 7.3. špecifikovaná na základe 
splátkového kalendára a/alebo rozpisu o preddavkových 
platbách. 

7.5. Splatnosť faktúry sa zjednáva na 30 kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia na adresu odberateľa. Odberateľ 
uhradí fakturované čiastky príkazom k úhrade v prospech 
bankového účtu dodávateľa uvedeného na faktúre. Úrok z 
omeškania maximálne 0,02% za každý deň omeškania. 

7.6. Prípadný doplatok ceny bude zaplatený na základe 
konečnej faktúry spolu s konečným vyúčtovaním, ktorá 
bude zasielaná dodávateľom odberateľovi vždy najneskôr 
do 30 kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa dodávka uskutočnila, prípadne 
podľa dohody zmluvných strán. 

7.7. Všetky faktúry budú zasielané formou elektronických 
prostriedkov na nižšie uvedené e - mailové adresy: 
plsucany@gaya.sk ,prípadne na e - mailové adresy 
uvedené v prílohe č . 1 , ako aj v písomnej forme poštovou 
zásielkou. 

7.8. V prípade zrušenia odberného miesta, najmä z dôvodu 
prevodu vlastníckych práv k odbernému miestu, 
odstránenie odberného miesta, demolácie, zničenia 
živelnou pohromou, je odberateľ oprávnený s 
dodávateľom ukončiť zmluvný vzťah k danému 
odbernému miestu najneskôr do 30 dní odo dňa 
oznámenia dodávateľovi o zrušení odberného miesta, a 
to bez nároku na náhradu škody. 

8. Doba trvania zmluvy: 

8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014, 

00:00 hod, SEČ do 31.12.2015, 24:00 hod, SEČ. 

9. Záverečné ustanovenia: 
9 . 1 . Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa platných 
právnych predpisov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a 
to od 01.01.2014 do 31.12.2015. 

9.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto 
zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.4. Dodávateľ má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok, 
dodávateľ prehlasuje , že za odberateľa preberá 
zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 

9.5. Ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa 
stalo neplatným alebo právne nevymáhateľným, nebude 
to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných 
ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie nahradia platným alebo právne 
vymáhateľným ustanovením. 

9.6. Zmluvné strany sa vzájomne 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. 

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

9.8. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, každý s 
platnosťou originálu, pričom dodávateľ obdrží dva (2) 
rovnopisy a odberateľ obdrží tri (3) rovnopisy. 

9.9. 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 
zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak 
súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné podpisy. 

Prílohy: 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia odberného/ných miesta/miest 

Príloha č. 2 Autorizované (kontaktné) osoby 

Príloha č. 3 Odberový diagram (zmluvný odber) 

Všeobecné obchodné podmienky 

Rozpis o preddavkových platbách (vzor, kompletne doplnený až 
pri podpise zmluvy a poskytnutí potrebných údajov odberateľom). 

Bratislava, dňa 14.10.2013. 

Dodávateľ: 

Jozef Semanko 

Country Manager 

Sučany , dňa 

Odberateľ: 

Zastupená osoba 1 

Funkcia 1 

MUDr.Ľubomír Strelka 

riaditeľ PL 
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Príloha č. 1, Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

Príloha č. 1 Špecifikácia odberného/ných miesta/miest Zmena 00 

1.1. Špecifikácia OM odberateľa 

Názov a adresa odberného miesta: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany 
Číslo odberného miesta (ČOM): 9633821 

PDS alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy: xxx 
Číslo meradla (elektromeru): xxx 
EIC kód odberného miesta: 24ZSS9633821000Q 
Celkový inštalovaný príkon odberného miesta: kW 
Hlavný istič: A 
Dohodnutý účinník (cosp): 0,95 - 1 
Dohodnutá distribučná sadzba: VIP-2 Klasik 
Ročná práca (plán): 220 MWh 
Maximálna rezervovaná kapacita (MRK), len vn a vvn prípojka: 110 kW 
Typ a hodnoty objednanej RK: ročná podľa tabuľky 
Mesiac január 2013 február 2013 marec 2013 apríl 2013 máj 2013 jún 2013 júl 2013 august 2013 september 2013 október 2013 november 2013 december 2013 

RK (kW) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Inf. predd. platba 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

Umiestnenie merania: 
Napäťová hladina: VN 
Prípojka / inštalovaný odber: 
Spôsob odpočtu a typ merania: A 
Dodávka od: 

Korešpondenčná adresa odberateľa (ak je odlišná od bodu 1.2. zmluvy): 

Názov: 

Sídlo: 

1.2. Platobný styk 

- pre platby dodávateľovi: príkaz na úhradu -

- pre platby odberateľovi: príkaz na úhradu -

Platnosť prílohy: 

Ostatné dojednania: 

Dodávateľ: Odberateľ: 

Jozef Semanko MUDr.Ľubomír Strelka 
Country Manager riaditeľ PL 

Bratislava, dňa: 14.10.2013 Sučany, dňa: 
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Príloha č. 2, Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

Príloha č. 2 Autorizované (kontaktné) osoby Zmena 00 

Dodávateľ: 

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy: 

Meno a priezvisko, funkcia: Jozef Semanko, Country Manager 

Tel., fax, e-mail: +421 2 2091 0917 / (0) 55 2861 267, jozef.semanko@energa-slovakia.sk 

Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických: 

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dalibor Živčák, PhD., Portfolio Manager 

Tel., fax, e-mail: +421 948 969 049, +421 55 2861 267, dalibor.zivcak@energa-slovakia.sk 

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie: 
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Miroslava Štefánková, End User Manager 

Tel., fax, e-mail: +421 948 900 669, +421 55 2861 267,miroslava.stefankova@energa-slovakia.sk 

Mailové kontakty spoločnosti: 

energa@energa-slovakia.sk prioritný e-mail určený na všetku mailovú komunikáciu. 
sale@energa-slovakia.sk e-mail určený prioritne k nahlasovaniu zmien podľa zmluvy. 

Odberateľ: 
Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy: 

Meno a priezvisko, funkcia: MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ PL 
Tel., fax, e-mail: 00421 43 4293209, 389, plsucany@gaya.sk 
Meno a priezvisko, funkcia: 
Tel., fax, e-mail: 

Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických: 

Meno a priezvisko, funkcia: Ľubomír Kišša, vedúci OTP 
Tel., fax, e-mail: 00421 43 4293202-5, 389, lubomirkissa@gaya.sk 

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie: 

Meno a priezvisko, funkcia: Ing.Lenka Fioleková, ekon.nám. 
Tel., fax, e-mail: 00421 43 4293209, 389, plsucany@gaya.sk 

Kontaktné údaje pre hlásenie o prerušení dodávky na PDS: 

VSD, a.s. (VSE, a.s.) SSE-D, a.s. (SSE, a.s.) ZSE-D, a.s. (ZSE, a.s.) 
Poruchová linka (non-stop): 0850 123 332 Poruchová linka (non-stop): 0800 159 000 Poruchová linka (non-stop): 0800 111 567 

Tel.: (Po-Pia 70 0-200 0, So 9 0 0 -16 0 0 okrem dní prac. pokoja) 0850 123 312 Telefón (prac. dni 8 0 0 - 1 5 0 0 ) : 0850 1 66 007 Telefón (prac. dni 7 0 0 - 1 9 0 0 ) : 0850 333 999 

E- mail: info@vsds.sk E- mail: prevadzkovatel@sse-d.sk E- mail: odberatel@zse-distribucia.sk 

Dodávateľ: Odberateľ: 

Jozef Semanko MUDr.Ľubomír Strelka 
Country Manager riaditeľ PL 

Bratislava, dňa: 14.10.2013 Sučany, dňa: 
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Príloha č. 3, Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

- Zmluvné obdobie dodávky od 00:00:00 hod. 01.01.2014 do 24:00:00 hod. 31.12.2014, SEČ 
- Bez odberového diagramu, zmluvný odber: 220 MWh 

Obdobie I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 V.2014 VI.2014 VII.2014 VIII.2014 IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 

M W h 220 22 19 20 18 18 17 17 17 16 19 19 18 

1.2. Odberový diagram 2015: 

- Zmluvné obdobie dodávky od 00:00:00 hod. 01.01.2015 do 24:00:00 hod. 31.12.2015, SEČ 
- Bez odberového diagramu, zmluvný odber: 220 MWh 

Obdobie I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 

M W h 220 22 19 20 18 18 17 17 17 16 19 19 18 

Dodávateľ: Odberateľ: 

Jozef Semanko MUDr.Ľubomír Strelka 
Country Manager riaditeľ PL 

Bratislava, dňa: 14.10.2013 Sučany, dňa: 
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Príloha č. 3 Odberový diagram (zmluvný odber) Zmena 00 

1.1. Odberový diagram 2014: 



Rozpis o preddavkových platbách, Zmluva č. 421140001o združenej dodávke elektriny 

1. Rozpis o preddavkových platbách Zmena 00 
1.1. Zmluvné strany 

Názov: ENERGA Slovakia s. r. o. Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Zámocká 30, SK-811 01 Bratislava, SR Sídlo: Hradiská 20, 038 52 Sučany, SR 
Zastúpená, 
funkcia: 

Jozef Semanko - Country Manager (na 
základe splnomocnenia) 

Zastúpená, 
funkcia: 

MUDr.Ľubomír Strelka, riaditeľ PL 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava L, oddiel: Sro, vložka č.: 40739/B. 

zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724 /1991-A/V-5 
dňa 9.12.1991, príspevková organizácia s právnou subjektivitou 

IČO: 36362727 IČO: 17335612 
DIČ: 2022199410 DIČ: 2020598888 
IčDPH: SK2022199410 IčDPH: SK2020598888 

č. účtu: č. účtu: 

1.2. Rozpis preddavkových platieb a splatnosti pre obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014: 

Obdobie dodávky január 14 február 14 marec 14 apríl 14 máj 14 jún 14 júl 14 august 14 september 14 október 14 november 14 december 14 

Splatnosť 5.1.2014 6.2.2014 5.3.2014 5.4.2014 7.5.2014 5.6.2014 6.7.2014 6.8.2014 6.9.2014 8.10.2014 6.11.2014 6.12.2014 

Celkom [EUR] * 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 

Výška preddavku za dodávku elektriny (vrátane poplatkov za distribúciu) vo výške 80 %. 

Pre prípad omeškania odberateľa s úhradou budúcich platieb za opakované plnenie je dodávateľ oprávnený 
požadovať úrok z omeškania podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny medzi dodávateľom a odberateľom. 
Rozpis preddavkový platieb nie je daňovým dokladom podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. 

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum 
splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý 
pracovný deň. 

1.3. Údaje o odbernom/ných mieste/ach 

Predmetom rozpisu preddavkových platieb sú OM špecifikované v prílohe č. 1 k Zmluva č. 421140001 o 

združenej dodávke elektriny 

Platobné inštrukcie: 

Banka: ING Bank N.V., pob. zahr. banky Variabilný symbol: 
Číslo účtu: Špecifický symbol: 

Dodávateľ: 

Jozef Semanko 
Country Manager 

Bratislava, dňa: 14.10.2013. 
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