Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
§ 27 ods. 1 písm. f) a § 29 ods. 1 písm. a) Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (Zákon o energetike) a
Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z a Novela nariadenia vlády č. 211/2010., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s
elektrinou
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami :
Dodávateľ :
obchodné meno :
zast. :
sídlo :
IČO :
IČ DPH :
bankové spojenie :
údaj o zápise :

CREATIVE SCREAM, s.r.o
Ing.Ivan Láni, konateľ
Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš
36 372 200
SK2020125855
2620715268 / 1100
Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilinav Odd. Sro, vl. 10389/L
(ďalej len „dodávateľ“ alebo „CREATIVE SCREAM, s.r.o.“)
Zamestnanec zodpovedný za technickú stránku zmluvy: Ing. Ivan Láni

a

Odberateľ :
obchodné meno :
štatutárny orgán/zast. :
sídlo :
IČO :
IČ DPH :
bankové spojenie :
údaj o zápise :
I.

Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CREATIVE SCREAM, s.r.o. opakovane dodávať odberateľovi silovú elektrinu v režime
prenesenej zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny“) za predpokladu, že technický a právny stav
predmetného odberného miesta umožňuje distribúciu elektriny. Záväzkom odberateľa je opakovane odoberať elektrinu
a zaplatiť CREATIVE SCREAM, s.r.o. za Dodávku elektriny cenu podľa tejto Zmluvy.

2.

Dodávka silovej elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. (ďalej len „Zákon“).

3.

Odberateľ má na dohodnuté obdobie dodávky elektriny riadne uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny s príslušným
prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené.

4.

Dodávka silovej elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy spoločnosti CREATIVE SCREAM, s.r.o., ku
ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené (Ďalej len „PDS“ ) do odberného mmiesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny
cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej silovej elektrine
a nebezpečenstvo škody.

5.

Dodávateľ týmto vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu

II.

Doba platnosti zmluvy
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.20.. o 00:00 hod.
a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.20.. do 24:00 hod

III.

Špecifikácia cenníkových položiek
1. Špecifikácia cenníkových položiek pre príslušný kalendárny rok platnosti Zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

IV.

Špecifikácia odberného miesta pre dodávku elektriny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EIC:
Číslo elektromera:
Názov:
Ulica:
Obec/PSČ:
Periodicita fakturácie: Mesačne
V.

Meranie dodávky elektriny
1. Meranie dodávok elektriny pre účely fakturácie zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy vlastným meracím
zariadením v zmysle platne zmluvy o distribúcii elektriny uzatvorenej medzi PDS a Odberateľom.

VI.

Cena a spôsob platby
1.

Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť CREATIVE SCREAM, s.r.o. za jej dodávku cenu podľa tejto Zmluvy.
Cena za dodávku elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách
a platí pre obdobie uvedené v Prílohe č.1 tejto Zlmuvy. Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe č.1 je cenou silovej elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktorú stanovuje CREATIVE SCREAM v súlade s právnym poriadkom SR.
V prípade zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa
tejto Zmluvy, má CREATIVE SCREAM právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky
alebo dane zaplatiť. CREATIVE SCREAM má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú
mať vplyv na cenu, a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR, a ktoré CREATIVE SCREAM nebude môcť
ovplyvniť. Cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy. Zmenu ceny vykonáva
CREATIVE SCREAM podľa Obchodných podmienok.

2.

Spôsob úhrady faktúr : Hotovosť / prevodný príkaz.

3.

Dodávateľovi vzniká voči odberateľovi nárok na cenu plnenia za dodávku elektriny na základe faktúr vystavených
dodávateľom podľa podmienok dohodnutých v Obchodných podmienkach dodávateľa so splatnosťou 15 dní od dátumu
vystavenia faktúry dodávateľom.

4.

V prípade vyššieho, respektíve nižšieho odberu elektriny ako zmluvne dojednaný pre odberné miesto, platia ustanovenia
Prílohy č. 1 k tejto zmluve t.j. cena za dodávku elektriny na rok ......

VII.

Záverečné ustanovenia
1.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je :
Príloha č.1 – Cena za dodávku elektriny a špecifikácia cenníkových položiek pre príslušný kalendárny rok platnosti
Zmluvy

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná stana dostala po jednom
vyhotovení. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne.
3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle,
vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.
4.

Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom a Obchodných podmienok a všeobecnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.

VIII.

Komunikácia
1.

Kontaktné osoby:

Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach

Osoby poverené pre operatívne a technické

zmluvných:

jednania:

- za dodávateľa: meno:

Ing. Ivan Láni

meno:

Ing. Ivan Láni

adresa:

Štúrova 17, 031 80 Lipt. Mikuláš

adresa:

Štúrova 17, 031 80 Lipt.Mikuláš

e-mail:

perseid@isternet.sk

e-mail:

perseid@isternet.sk

telefón:

+421 44 23 99 581,

telefón:

+421 44 23 99 581,

+421 903 803 693
fax:

+421 44 23 99 581

- za odberateľa: meno:

+421 903 803 693
fax:

meno:

adresa:

adresa:

e-mail:

e-mail:

telefón:

telefón:

Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach
fakturácie:
- za dodávateľa: meno:
adresa:

Štúrova 17
031 80 Liptovský Mikuláš

e-mail:

perseid@isternet.sk

telefón:

044/23 99 581

fax:

044/23 99 581

- za odberateľa: meno:
adresa:
e-mail:
telefón:

+421 44 23 99 581

IX.

Zvláštne dojednania
1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu , ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.

...........................................................................
CREATIVE SCREAM, s.r.o
Ing. Ivan Láni, konateľ
Dátum:

.......................................................................

Príloha č.1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesto

Cena za dodávku elektriny
Odberateľ :
obchodné meno :
sídlo :
IČO :
Dodávateľ :
obchodné meno :
sídlo :
IČO :

CREATIVE SCREAM, s.r.o
Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš
36 372 200

I.

Všeobecné podmienky
Ceny uvedené v tejto Prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Odberateľ sa zaväzuje
odoberať elektrinu výhradne od CREATIVE SCREAM počas celej doby platnosti tejto Prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie
dodávky elektriny sú stanovené v Zmluve o dodávke elektriny pre odberné miesto plynová kotolňa Palugyayho 1, 031 01

Liptovský Mikuláš (ďalej len „Zmluvya) a v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny.
II.

Špecifikácia objemu dodávky
Zmluvne dohodnuté množstvo elektriny, pre kotoré sú platné ceny uvedené v tejto Prílohe je :
MWh pre rok
III.

Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny
Číslo odberného miesta (EIC kód) :
Názov odberného miesta:

Produkt dodávky:
Cena za dodávku ( EUR / MWh bez DPH a bez spotrebnej dane):

Táto príloha je platná od 01.01.20.. do 31.12.20...

CREATIVE SCREAM, s.r.o
Ing. Ivan Láni, konateľ
Dátum:

