ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY OPRÁVNENÉMU ODBERATEĽOVI
číslo zmluvy: ...........
uzatvorená podľa zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObZ“)

Zmluvné strany:
Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zápis:

KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, SK – 821 08 Bratislava
46 766 812
2023570857
SK2023570857
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 82945/B

štatutárny orgán:

Ing. Juraj Ondrášik, konateľ
Ing. Tomáš Lacko, konateľ

bankový účet:
ďalej len „Dodávateľ“

1192804007/1111

a
Odberateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
štatutárny orgán:
bankový účet:
ďalej len „Odberateľ“
Dodávateľ a Odberateľ spolu ako „Zmluvné strany“
Článok I
Predmet zmluvy
1.01

Predmetom tejto zmluvy je odplatná fyzická dodávka elektriny Odberateľovi.

1.02

Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie distribučných služieb súvisiacich s fyzickou
dodávkou elektriny Odberateľovi.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.01

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Odberateľovi elektrinu v dohodnutom množstve na
podnikateľské účely.

2.02

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu za dodanú elektrinu.

2.03

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom.

2.04

Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste Odberateľa.

2.05

Dodávateľ je oprávnený odstaviť dodávku elektriny iba v prípadoch stanovených zákonom a
Obchodnými podmienkami. V prípade, že má dôjsť k plánovanej odstávke dodávky elektriny
zaväzuje sa Dodávateľ informovať Odberateľa o odstávke v lehote 3 pracovných dní pred
plánovanou odstávkou vyvesením oznamu na vhodnom mieste na adrese odberného miesta.

2.08

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa elektriny,
ktoré podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len
„Obchodné podmienky“). Dodávateľ je povinný každú zmenu Obchodných podmienok
povinný zverejniť na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny.
Článok III
Špecifikácia odberného miesta

Dodávka elektriny sa uskutoční do nasledovného Odberného miesta Odberateľa:
Odberné miesto:
číslo elektromeru:
adresa odberného miesta:
dohodnuté množstvo dodávky : .......... MWh / rok
Článok IV
Meranie elektriny a odpočty
4.01

Merať odber elektriny je možné len určeným meradlom. Meranie elektriny, vykonávanie
odpočtov určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a
ostatných informácií potrebných na vyúčtovanie dodávky elektriny sa riadi zákonom o
energetike. Za správnosť nameraného množstva elektriny v Odbernom mieste Odberateľa
zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

4.02

Akýkoľvek zásah odberateľa do určeného meradla a obvodov určeného meradla je zakázaný.
Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej
manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi.

4.03

Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí
chybu na určenom meradle, môže prostredníctvom Dodávateľa písomne požiadať o
zabezpečenie jeho preskúšania. Podanie žiadosti o preskúšanie meradla nezbavuje Odberateľa
povinnosti zaplatiť za odobratú elektrinu v lehote ich splatnosti.

4.04

Odpočet určeného meradla sa vykonáva mesačne v súlade so zákonom, pričom Odberateľ je
povinný poskytnúť na vykonanie odpočtu všetku nevyhnutnú súčinnosť. Dodávateľ fakturuje

dodávku elektriny na základe týchto údajov.
4.05

Zoznam osôb poverených komunikáciou s odberateľom je prílohou tejto zmluvy.
Článok V
Cena a platobné podmienky

5.01

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny cenu určenú dohodou strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za dodanú elektrinu je .......... EUR/kWh pre
produkt Firma ....................

5.02

Cena za dodávku elektriny zostáva nezmenená aj v prípade odobratia väčšieho alebo menšieho
množstva elektriny oproti dohodnutému objemu dodávky elektriny.

5.03

K dohodnutej cene bude účtovaná DPH, spotrebná daň z elektriny a ďalšie dane a poplatky
podľa platných právnych predpisov.

5.04

Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac.

5.05

Dodávateľ po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví Odberateľovi faktúru, v
ktorej vyúčtuje Odberateľovi nameranú spotrebu elektrinu na meradle v Odbernom mieste.
Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi cenu elektriny prevodom na účet Dodávateľa
uvádzaný v záhlaví tejto zmluvy.

5.06

Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúru doručí Dodávateľ
Odberateľovi na adresu sídla uvádzanú v záhlaví tejto zmluvy.

5.07

V prípade omeškania s úhradou faktúry vzniká Dodávateľovi nárok na úrok z omeškania v
zákonom stanovenej výške.
Článok VI.
Doba platnosti Zmluvy

6.01

Zmluva sa uzatvára na dobu jeden rok od .......... do ..........

6.02

Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s 1mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.01

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

7.02

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť ..........

7.03

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov.

7.04

Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú svojim podpisom.

7.05

Prílohou tejto zmluvy sú:

Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny
Zoznam osôb poverených komunikáciou s Odberateľom

V Bratislave, dňa ..........

V ...................., dňa ..........

…........................................
KRON ENERGY, s. r. o.
Ing. Juraj Ondrášik, konateľ

…........................................

…........................................
KRON ENERGY, s. r. o.
Ing. Tomáš Lacko, konateľ

