
AB&B 
construction and energy 

Podnikatelia, Organizácie 
Kategória :odberné miesto pripojené na NN-podnikatelia 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
Uzatvorená v zmysle ustanovení §269 ods. 2 Obchodného zák01míka a príslušných ustanovení 

Zákona o energetike 

AB&B, s.r.o. 
Kopčianska 16 
851 01 Bratislava 
IČO: 44 946 031 

DIČ: 2022907414 

IČ DPH: SK2022907414 

zapísaná v Obch.registri Okresného súdu v Bratislave oddiel:oddiel Sro, vložka č. :60458/B 

Tel: +421 948 151595 

Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s. , č.účtu: SK2009000000005074804709 

zastúpená konateľom: Ing. Mgr. Andrej Bagin 

Odberateľ: 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA 

Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

zastúpený: Ing. Oľga Hodálová 

IČO: 42114985 

DIČ: 2022445799 

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2498 0419 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok AB&B s.r.o. opakovane dodávať odberateľovi silovú elek

trinu. Záväzkom odberateľa je opakovane odoberať elektrinu a platiť spoločnosti AB&B s.r.o.

cenu podľa tejto zmluvy.

2. Dodávka silovej elektriny bude uskutoč11ovaná podľa Zákona o energetike ( ďalej len zákon)

a Obchodných podmienok o dodávke a odbere elektriny pre oprávnených odberateľov kategórie
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-odberné miesto pripojené na NN-podnikatelia. Tieto Obchodné podmienky odberateľ obdržal
pri podpise zmluvy a oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel.

Článok 2. 
Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dií.om jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úči1mosť dľí.om od 
01.03.2018 a uzatvára sa na dobu 1 rok. Platnosť zmluvy sa predlžuje na dobu 12 
mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpo
vednou lehotou 3 mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. 

Článok 3. 
Špecifikácia cenníkových položiek 

1. Produkt- jednopásmová sadzba alebo dvojpásmová sadzba
2. Platba za dodávku silovej elektriny

Dvojpásmová 
tarifa 

Jednopámová 
sadzba 

Dvojtarifné 

jednotarifné 

Ceny sú uvedené bez DPH 

8/16 

24 

Článok 4. 
Špecifikácia odberného miesta 

4.1. Číslo odberného miesta: TS15-RM13-2-0014 
4.2. Názov: Stredná odborná škola polytechnická OSA

4.3. Ulica/PSČ/Obec : Novozámocká 220, 949 05 Nitra

viď príloha č.1 
4.4. Celkový inštalovaný príkon OM (KW)/MRK: kW 
4.5. Periodicita fakturácie: mesačne 
4.6. TS Č.: 1.5- Istič- 3x125A 
4.7. Elektromer č.: 28120231 
4.8. EIC: 24ZABB-PLAS-0014I 

Článok S. 

0,0 4650VT 
0,0 4650 NT 

Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta 
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5.1. Napäťová hladina odovzdávajúceho miesta: 22/0,42 kV 
5.2. Napäťová hladina meracieho miesta: 0,42 kV 

Článok 6. 
Cena a spôsob platby 

6.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť spoločnosti AB&B s.r.o. za jej odobratie 
cenu určenú platným cenníkom AB&B s.r.o. pre oprávnených odberateľov a spôsobom podľa 
zmluvy. Ceny uvedené v tomto cenníku obsahujú cenu silovej elektriny.V prípade zmeny regulova
ných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgámni 
SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto zmluvy, má AB&B s.r.o. právo požadovať od odberateľa ich 
zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť. AB&B s.r.o. má právo požadovať od od
berateľa aj zaplatenie zvyšných nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené roz
hodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré spoločnosť AB&B s.r.o. nebude môcť ovplyvniť. Odbera
teľ má právo požadovať od AB&B s.r.o. sumu zodpovedajúcu zníženým nákladom, ktoré budú mať 
vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR. 
6.2. Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz 
6.3. Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz 

Článok 7. 
Osobitné ustanovenia 

7.1. AB&B s.r.o. je povinná oznámiť odberateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 
plnenie jej záväzkov podľa tejto zmluvy (najmä možnosť straty licencie na výkon činnosti, predÍže
nie spoločnosti s následným lu-oziacim vyhlásením konkurzu a pod.) najmenej 3 mesiace pred pred
pokladaným nastúpením tejto skutočnosti. V prípade, ak porušením tejto oznamovacej povim1osti 
vznikne odberateľovi škoda spôsobená výpadkom dodávky elektriny, je ju povinná nahradiť. 
7.2.Odberateľ-je povinný nahlásiť spoločnosti AB&B s.r.o. predpokladané zmeny v odbere elekt
rickej energie nad 20% priemerného odberu elektrickej energie , ktorý bol 
stanovený ako priemerovaná hodnota odberu elektrickej energie za obdobie 01.03.-31.12.2018 
v mesačnej výške MWh . 
Uvedenú informáciu je povim1ý odberateľ nahlasovať vždy vopred do 20. dľia kalendárneho mesia
ca predchádzajúceho plánovanej zmene odberu. 
V prípade nenahlásenia zmeny odberu ,bude prípadná pokuta od dodávateľa el. .energie pre AB&B 
s.r.o. , fakturovaná v plnej výške odberateľovi.

7.3. Na základe odberových diagramov predošlých období alebo podľa projektovaných spotrebných 
parametrov el.energie, sú stanovené odberové parametre 
odberného miesta Odberateľa-
-maximálna rezervovaná kapacita: kW

7.5. Zmluvným dohodnutým množstvom elektriny, pre ktorý sú platné ceny uvedené v tejto prílohe 
je : 74 MWh /na rok a vychádza zo súčasných odberových profilových diagramov. 
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