
Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti 
za odchýlku č. 00735540/1/06 (ďalej len „Zmluva") 

Cena za dodávku elektriny 

SSE, a.s. ODBERATEĽ 

Názov: Názov: 
Stredoslovenská energetika, a.s. Kúpeľno - rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ 
Sídlo: Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591/4B Jánska Dolina 286 
010 47 Žilina 032 03 Liptovský Ján 
ICO: 36 403 008 ICO: 00735540 
DIC: 2020106682 DIC:2021783368 
IC DPH: SK2020106682 IC DPH: SK2021783368 
Obchodný register Okresného súdu v Žiline Obchodný register: 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L Oddiel: , vložka číslo: 
Číslo účtu: 19-702432/0200 Číslo účtu: 000000-7000174010 / 8180 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku elektriny realizovanú v režime prevzatej 
zodpovednosti za odchýlku. 

1.2. Ceny sú uvádzané pre jednotkové množstvo MWh, a to v peňažnej mene EUR. Všetky ceny sú 
uvádzané bez DPH a bez spotrebnej dane z elektriny. 

1.3. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od S S E počas obdobia od 1.1.2012 do 31.12.2012 
(ďalej len „Zmluvné obdobie"). 

1.4. V prípade vzniku nového odberného miesta Odberateľa (alebo pričlenení iného odberného 
miesta k jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia, Dodávateľ stanoví cenu dodávky elektriny pre 
predmetné odberné miesto podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou. 
Dodávateľ stanoví aj priradenie produktu k odbernému miestu. 

1.5. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia. Faktúry budú vystavované zvlášť na každé odberné 
miesto a budú obsahovať vyúčtovanie za všetky dohodnuté dodávky a služby v zmysle zmluvy. 
Faktúry budú vystavované mesačne a/alebo ročne, v závislosti od periodicity odpočtov stavov 
elektromerov (túto stanovuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ku ktorému je odberné 
miesto, resp. sú odberné miesta Odberateľa pripojené). 

1.6. Zmluvné strany sa dohodli na platení preddavkových platieb pre odberné miesta typu 
veľkoodber nasledovne: 

- výška preddavkových platieb je 85 % z predpokladanej výšky faktúry 
- frekvencia preddavkových platieb mesačne: 3 
- deň splatnosti zálohy v mesiaci: 5/15/25 
- percentuálny pomer jednotlivých splátok: 33/33/34 % z dohodnutej výšky preddavkov 

1.7. Platby preddavkov sa realizujú na základe daňového dokladu, ktorý obsahuje rozpis 
preddavkových platieb na celé zmluvné obdobie. 

1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je doručené S S E oznámenie o zmene Dodávateľa 
na dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto Zmluvy, bude Odberateľ platiť zálohové 
platby vo výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy. 

2. Špecifikácia objemu dodávky 

2.1. Zmluvne dohodnutým množstvom elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto prílohe je 

440 MWh. 
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a vychádza z ponuky č. 221402, Záväznej objednávky na dodávku elektriny pre vyššie uvedené 
Zmluvné obdobie (ďalej len Záväzná objednávka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy. 

2.2. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 80 % zo záväzne objednaného množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté 
medzi Odberateľom a S S E počas Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta za neodobratú elektrinu 
(rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným minimálnym 
množstvom) je dohodnutá na 30 EUR/MWh, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.3. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 120 % zo záväzne objednaného množstva 
elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté 
medzi Odberateľom a S S E počas Zmluvného obdobia. Cenová prirážka za elektrinu odobratú 
nad rámec záväzne objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým 
množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom) je dohodnutá na 15 
EUR/MWh, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.4. Vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za zmluvné obdobie bude vykonané samostatne 
súčtom za všetky odberné miesta odberateľa, k poslednému dňu zmluvného obdobia, najneskôr 
do 30 dní po ukončení zmluvného obdobia. Na odberných miestach typu maloodber môže 
odberateľ zadať konečné stavy elektromera cez službu WebSSErv is . Ak odberateľ neposkytne 
konečné stavy uvedeným spôsobom, môže dodávateľ vykonať klasifikovaný odhad spotreby. 

* 

3. Špecifické ustanovenia 

3 T Normál - trojtarifný produkt so samostatnou víkendovou tarifou, s pevne stanovenými cenami 
za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách pre odberné miesta s rezervovaným výkonom do 5 MW. 

- platnosť VT - vysokej tarify je pondelok až piatok v čase od 06:00 do 22:00 hod. 
- platnosť NT - nízkej tarify je pondelok až piatok v čase od 22:00 do 06:00 hod. 
- platnosť WT - víkendovej tarify je od soboty 00:00 hod. do nedele 24:00 hod. 
- produkt vyžaduje trojtarifné alebo profilové meranie spotreby 

4. Ceny produktov 

3 T Normál 
vysoký tarif: 74,02 EU R/MWh 
nízky tarif: 41,53 EUR/MWh 
víkendový tarif: 43,17 EUR/MWh 

Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane. 
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5. Platnosť a účinnosť 

5.1. Príloha č. k Zmluve o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.: 
00735540/1/06 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 
1.1.2012 do 31.12.2012. 

ZA SSE, a.s. ZA ODBERATEĽA 
Meno a priezvisko: Ing. Ján Uhrík 

Stredoslovenská energetika 
akciová spoločnosť /0 J 

Žilina /jyžs/^^ 

Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Hrobárik 

Funkcia: Manažér kľúčových zákazníkov Funkcia: Riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: 

Funkcia: Funkcia: 
Dátum: Dátum: 2 5 -07- 7011 

Kúpoľno-rehabí l i tačný 
ústav MV SR 

' ' B Y S T R Á 
033 0 3 M p t o v s k ý J á n 
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