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ZMLUVA 0 ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
(ďalej len „Zmluva") uza tvorená v zmys le us tanoven í § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a pr ís lušných us tanoven í 
Zákona č. 2 5 1 / 2 0 1 2 Z. z. o energet ike a o zmene a doplnení n iek torých zákonov. 

ODBERATEĽ 
r N 

Obchodné meno: Obec Krasňany 

IČO: 00321401 | DIČ: 2020677538 | IČ DPH: 

Zapísaný v (OR, ŽR): | Zastúpený: Ing. Jana Žáková, PhD. 

Kontaktná osoba: p. Žáková | Funkcia: starostka 

Telefón: | Mobil: 0902467816 | Fax: 

E-mail: jana.zakova@obeckrasnany.sk | SK NACE: 
j 

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI 
f \ 

Ulica: Krasňany | Č. domu: 22 

Obec: Varín | PSČ: 0 1 3 0 3 
v. J 

ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE (g totožná s adresou sídla spoločnosti 
f V 

Ulica: Krasňany | Č. domu: 22 

Obec: Varín 
v 

|PSC 0 1 3 0 3 
v 

SPÔSOB ZASIELANIA FAKTÚR (vyberte iba jednu možnosť): 

Súhlasím so zasielaním 
elektronickej faktúry1' 

Typ zabezpečenia: • Q extra 
(zabezpečenie heslom) Súhlasím so zasielaním 

elektronickej faktúry1' 
Typ zasielania súboru: O pdf súbor Q xml súbor • pdf a xml súbor 

E-mailová adresa pre zasielanie faktúr: 

39 Súhlasím so zasielaním faktúry poštou 
v J 

SPOSOB ÚHRADY 
preddavkových platieb faktúr 

O Súhlas k inkasu21 Q? Prevodný príkaz31 O Peňažný poukaz U O Súhlas k inkasu2' 0 Prevodný príkaz5' O Peňažný poukaz U 

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA 

iban: J j j j _ j > f b oo P o o o O j o 2 ± 0 l t l o o Ĺ 

VIAZANOSŤ ZMLUVY 

SWIFT-BIC: 

Viazanosť od: 0 1 /0 1 /2 0 2 1 d o : 3 1/ 1 2 /2 0 2 2 

Pole „Viazanosť od" sa vyplní len pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podľa bodu 4.2. Zmluvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohodli 
iný cenník ako Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie - jednoročný na príslušný kalendárny rok. 

1) Podľa zákona o DPH elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom Odberateľa. 1/ prípade súhlasu so zosielaním elektronickej faktúry Vám 
odporúčame iný spôsob úhrady faktúr ako je „peňažný poukaz U". 

Z) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa a doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA. 
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa. 

mailto:jana.zakova@obeckrasnany.sk


Článok 1. / Predmet zmluvy 
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú 

množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do 
všetkých odberných miest Odberateľa uvedených v Prilohe č. 2 - Zoznam odber-
ných miest Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zod-
povednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodr-
žanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných 
podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny 
nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzko-
vateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje za-
platiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny. 

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o ener-
getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,Zákon o energetike") 
a platných „Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou 
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (ďalej len „OP"). Tieto OP Odberateľ ob-
držal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a za-
väzuje sa ich dodržiavat. 

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prís-
lušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odberného 
miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom 
sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebez-
pečenstvo škody. 

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodá-
vateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom 
prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len .Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schvá-
lený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej len „ÚR-
SO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený 
na webovom sídle PDS. 

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch 
výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j, 
pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 
15 dní vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznáme-
nia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bu-
de termín oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla, náhradný 
spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného merad-
la alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v Prevádzkovom poriad-
ku príslušného PDS. 

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elek-
triny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodá-
vať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastave-
niu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok 
elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej in-
štancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka po-
slednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ 
stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stra-
til spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo 
ak dôjde k zastaveniu j)rocesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň odberateľ 
elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným 
spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej 
je odberateľ elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 
Z. z„ ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení 
(ďalej len Pravidla trhu"). Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku 
dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky po-
slednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodávateľom po-
slednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektri-
nu koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona 
o energetike a v 5 36 Pravidiel trhu. 

Článok Z. / Doba platnosti zmluvy 
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť 
zmluvy a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 2 
tejto Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektri-
ny. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka do-
hodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, 
a to dňom začatia Dodavky elektriny. Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 
mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 me-
siace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne 
neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Ustanovenia toh-
to bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený v bóde 2.2. tejto Zmluvy. 

2.2. V prípade, že Odberateľ obdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu 
(môže byť zo strany Dodávateľa podpísana aj mechanickými prostriedkami), 
zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného spl-
nenia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čím Zmluvu 
prijíma a vyjadruje s ňou súhlas a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu 
doručí Dodávateľovi na adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
V prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle predchádzajúcej vety, uza-
tvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť zmlu-
vy a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 2 tej-

to Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. 
Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ 
niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania 
Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predĺžením doby tr-
vania Zmluvy nesúhlasí. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občian-
skeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účin-
nosť po je j zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. 

2.3. Príloha c. 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predĺženiu platnosti. 

Článok 3. / Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho 
miesta pre distribúciu elektriny 

3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny ako aj technický popis mera-
cej súpravy pre jednotlivé odberné miesta sú uvedené v Prílohe č. 4 - Technická 
špecifikácia odberných miest, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

Článok 4. / Cena a spôsob platby 
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodáv-

ku cenu podľa tejto Zmluvy. Cena za Dodávku elektriny je dohodnutá zmluvný-
mi stranami ako cena dohodou podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí 
pre obdobie uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Cena pre túto Zmluvu uvede-
ná v Prílohe č. 1 je cenou silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky (ďalej len „SR"). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, 
systémové služby, prevádzkovanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Od-
berateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. 
Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej 
elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových po-
platkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú pl-
nenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich za-
platenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ 
má právo požadovaťod Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré bu-
dú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR 
a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a ce-
nu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy. 

4.2. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy 
sa Odberateľ zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Do-
dávku cenu určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre pod-
nikateľov a organizácie na príslušný kalendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Cenu za dodávku elektriny určenú platným a účinným Cenní-
kom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie na príslušný kalendárny 
rok oznámi Dodávateľ Odberateľovi v Dohode o platbách za odobratú, ale za-
tiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra pre príslušný kalendárny rok, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodli inak. 

4.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vráta-
ne ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu - Vyhlášký URSO 
č. 236/2016 Z. z , ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, 
distribúcie elektriny a dodávky elektriny. 

Článok 5. / Záverečné ustanovenia 
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1 - Cena za dodávku elektriny, 
b) Príloha č. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa, 
c) Príloha č. 3 - Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celko-

vou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh v ich platnom a účinnom znení, 
d) Príloha č. 4 - Technická špecifikácia odberných miest 
e) Príloha č. 5 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 

elektrinu - faktúra. 
Prílohy č. 3 ,4 a 5 budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnu-
tia účinnosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
bude uvedený v Prílohe č. 5 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevy-
fakturovanú elektrinu - faktúra. 

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, 
z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny 
a doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne. 

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôklad-
nom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za 
zjavne nevýhodných podmienok, oboznámili sa s prílohami, ktoré tvoria neod-
deliteľnú súčasť Zmluvy a na znak súhlasu s jej znením a so znením príloh ju 
podpisujú. 

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva 
na dodávku elektriny pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že 
tie neoddeliteľné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpi-
su Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvý. 

5.5. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, 
OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva sa riadi 
právnym poriadkom SR. 

Článok 6. / Zvláštne dojednania 
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je 

uvedené v prilohe tejto Zmluvy. 

DODÁVATEĽ: ODBERATEĽ: 
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar 

Funkcia: gfriadfeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom 

Podpis: 

Dátum platnosti: * / V toisf 

Meno a priezvisko: / / { Ú * J M M 

Funkcia: ^ H ^ U 

t P t 
Podpis a pečiatka: X i 

Dátum podpisu Odberateľa: 

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s, so sídlom Pri Rajčianke 8591/46,010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, 
zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/1 (ďalej len: „prevádzkovateľ") na účely poradenstva, informovania o produktoch, službách a akciách 
prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy 
informácií o mnou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom 
a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné 
a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným pre-
javom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobnýotiúdajov a právach dotknutej osoby a tie-
to podmienky sú dostupné na wwwsse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odyokjt svo^súfjlas 

Podpis: , , / l t 

Viac informácií nájdete v zákazníckych centrách Dodávateľa alebo na www.sse.sk. z: 

http://www.sse.sk


DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
V V W Tel.: 0 8 5 0 1 2 3 555 | IČO: 51 8 6 5 4 6 7 | DlC: 2 1 2 0 8 1 4 5 7 5 | IČ DPH: S K 2 1 2 0 8 1 4 5 7 5 

STREDOSLOVENSKÁ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, v ložka číslo: 10956/1 . 
ENERGETIKA IBAN: SK91 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX 5 0 0 6 5 

CENA ZA DODÁVKU ELEKTRINY 

P r í l oha č. 1 k Z m l u v e o zd ru žene j dodávke e l ek t r i ny 

ODBERATEĽ f 
Obchodné meno: Obec Krasňany 

IČO: 00321401 | DIČ: 2020677538 | IČ DPH: 

Zapísaný v (OR, ŽR): |Zastúpený: Ing. Jana Žáková, PhD. 

Kontaktná osoba: | Funkcia: starostka 

Telefón: | Mobil: 0902467816 | Fax: 

E-mail: ISKNACE: 

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI 
f 

Ulica: Krasňany | Č. domu: 22 
N. 

Obec: Var ín 
v 

I PSČ: 0 | 1 | 3 | 0 | 3 
y 

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 Dodávateľa počas celej doby platnosti tejto prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie dodávky elektriny sú 
stanovené v Zmluve o združenej dodávke elektriny a v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou 
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh. 

v / 

II. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny o bdob i e od: J M / o 1 / 2 0 2 1 do: j M / J J ) 

Produkt Cena VT (EUR/MWh) Cena NT (EUR/MWh) 

Aktív / 1 T Normál 57,04 

Klasik / 2 T Normál 60,51 40,42 

Aku / 2 T Normál 

Komfort / DIR 

Panoramik 47,82 

Element 

III. Platnosť 

Táto Príloha j e platná od: 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 d o : 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 

"N 

v J 

DODÁVATEĽ: 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 

Podpis: 

Dátum platnosti: 

Ing. Michal Jaloviar 
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom 

jtlivc " > . únikov 
/ 

07!_??! h^ i , 

ODBERATEĽ: 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

Dátum podpisu Odberateľa 

OBEC KRASŇANY 
5ý ú r a d 22 



STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA 

Príloha Zmluvy: Zoznam odberných miest Odberateľa 

EIC kód Číslo 
zmluvy 

Termín začatia 
dodávky* Adresa odberného miesta 

Produkt 
dodávky 

Spotreba 
(kWh) 

Hl. istič 
(A) 

Distribučná 
sadzba 

Rez. kapacita i Typ rezervovanej 
(kW) kapacity** 

Periodicita úhrady 
predd. platieb*** 

24ZSS72233930006 Krasňany 22, 01303 Varln 2T Normál 18000 120x3 C5 ročná 

24ZSS45113660000 Krasňany, Krasňany 0, 01303 PANORAMIK 5000 25 C10 ročná 

24ZSS7223408000S Krasňany, Krasňany 89, 01303 Varln 2T Normál 1500 63x3 C5 . ročná 

24ZSS7223397000N Krasňany, Krasňany 0, 01303 1T normál 1000 25x3 C2 ročná 

24ZSS7223409000N Krasňany, Krasňany 43, 01303 2T Normál 2000 25x3 C5 ročná 

24ZSS7223418000M Krasňany, Krasňany 302,01303 2T Normál 22000 63x3 C5 ročná 

24ZSS7223411000K Krasňany, Krasňany 0, BA 192, 01313 PANORAMIK 35000 < I M C10 ročná 

24ZSS73142490004 Krasňany, Krasňany 0, 01303 1T Normál 43000 32x3 C1 ročná 

* P o d m i e n k o u pre dod r žan i e t e rm í nu zača t i a d odáv k y e l ek t r i ny je 
s p l nen i e t e chn i c k ý ch a ob chodný ch podm ienok p r i po jen ia a obchod-
ný ch podm ienok Dodávate ľa . Dodávku e l ek t r i ny n e m o ž n o začať 
skôr, ako dôjde k mon tá ž i u r čeného merad la zo s t rany p revádzkova-
t e ľ a d i s t r ibučne j sús tavy . 

*+ Typ rezervovane j kapac i ty : 1 2 mesačná, 3 mesačná , mesačná . 
*** Pe r i od i c i t a úhrady p reddavkových plat ieb: mesačne , š tv rť ročne, pol-

ročne, ročne. 

P r í l oha p la tná od: I <->? I L? 2 i 

D O D A V A T E Ľ : O D B E R A T E Ľ : 

Meno a pr iezv isko: 

Funkcia: 

Starost, 

Podpis a pečiatka: 

Dátum platnost i : 
4liná 

t U & J s Z f -

a . a. s 
nikov 

Meno a pr iezvisko: 

Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

Dátum podp isu Odberateľa 

OBEC K K A S Ň A J 
Obecný úrad 2 i 

<vr3 03 Var/n 
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598543 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 5 8 
Dátum vyhotovenia: 11.01.2021 
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223393 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS72233930006 
Číslo zmluvy: 9100598543 
Produkt: 2 T Normál 
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598543 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (E) 
7223393600 01.02.2021 15.02.2021 20% 4 195.00 839,00 5 034,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s var iab i lným symbolom 7223393600 . V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 22,543 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 2 T Normál nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: 2 T Normál Jednotka Cena bez DPH (€) 
Dodávka VT MWh 60,5100 
Dodávka NT MWh 40,4200 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (€) 
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh 54,9200 
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh 4,9500 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 
Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,2443 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX 
Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX 

fsss 
ELEKTRINA 

''SSS STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA 

Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22, 013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015481 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

H 0 8 5 0 1 2 3 555 C T I ... , . , 

+421 41 519 85 05 mimo SR | = j www.sse.sk/kontakt 
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel- Sa, Vie 1 / 2 

• F i t . . . . , . i m Stredoslovenská energetika, a.s. 
KE3 www.sse.sk/zakazn.cke-centra ^ Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 

http://www.sse.sk/kontakt
http://www.sse.sk/zakazn.cke-centra
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598549 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 
Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 

1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 4 
11.01.2021 
Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 4511366 
Obec Krasňany 
Krasňany 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS45113660000 
Číslo zmluvy: 9100598549 
Produkt: 1 T Špeciál 
Sadzba za distribúciu elektriny: CIO sadzba pre verejné osvetlenie 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598549 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 ,013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300080668 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

| Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€) | 
4511366700 01.02.2021 15.02.2021 20% 954,17 190,83 1 145,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 4511366700 V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 6,970 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 1 T Špeciál nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: 1 T Špeciál Jednotka Cena bez DPH (£) 
Dodávka VT 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou 

MWh 
MWh 

47,8200 
1,3200 

Distribúcia a regulované poplatky: CIO sadzba pre verejné osvetlenie Jednotka Cena bez DPH (£) 
Platba za distribuované množstvo elektriny 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 
Tarifa za prevádzkovanie systému 
Tarifa za systémové služby 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu 
Tarifa za príkon 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 

A/l fáza/Mesiac 

36,8300 
6,8111 

23,7405 
6,3081 
3,2700 
0,0614 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
Tatra banka, akciová spoločnosť SK681100 0000 0026 2115 0449 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 

SUBASKBX 
TATRSKBX 
CIBASKBX 

H +42141^519 85 05 mimo SR 0 www.sse.sk/kontakt www.sse.sk/zakaznicke-centra 

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel- Sa, Vie 1 / 2 

Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

http://www.sse.sk/kontakt
http://www.sse.sk/zakaznicke-centra
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598546 (ďalej len "Zmluva"; 

Poradové Číslo faktúry: 
Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 

1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 1 
11.01.2021 
Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223408 
Obec Krasňany 
Krasňany 89 - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS7223408000S 
Číslo zmluvy: 9100598546 
Produkt: 2 T Normál 
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba 

Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 ,013 03 Krasňany 
ICO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015540 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598546 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

| Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€) | 
72Z3408700 01.02.2021 15.02.2021 20% 806,67 161,33 968,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 7223408700. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,756 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 2 T Normál nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: 2 T Normál Jednotka Cena bez DPH (€) 
Dodávka VT MWh 60,5100 
Dodávka NT MWh 40,4200 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

1 Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba jednotka Cena bez DPH (£) 
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh 54,9200 
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh 4,9500 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 

Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,2443 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX 
Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 CIBASKBX 

E 1 +421 41 3 51985 05 mimo SR E D www.sse.sk/kontakt 

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L 1 / 2 

PRI . . . . , . P " * Stredoslovenská energetika, a.s. 
£ | www.sse.sk/zakaznicke-centra ^ Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina 

http://www.sse.sk/kontakt
http://www.sse.sk/zakaznicke-centra
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598544 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 5 9 
Dátum vyhotovenia: 11.01.2021 
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223397 
Obec Krasňany 
Krasňany 0/AI - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS7223397000N 
Číslo zmluvy: 9100598544 
Produkt: 1 T Normál 
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č .9100598544 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (C) Výška dane (€) Na úhradu (€) 
7223397600 01.02.2021 15.02.2021 20% 240,00 48,00 288,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s var iab i lným symbolom 7223397600 . V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,887 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 1 T Normál nasledovná: 

1 Dodávka silovej elektriny: 1 T Normál Jednotka Cena bez DPH (£) 1 
Dodávka VT MWh 57,0400 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

I Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (£) 
Platba za distribuované množstvo elektriny MWh 52,6800 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 
Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,1186 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SU8ASKBX 
Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX 

H 0 8 5 0 1 2 3 555 r r j ... , 

+42141 519 85 05 mimo SR | £ j www.sse.sk/kontakt 
Stredoslovenská energetika, a.s„ Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575 

n registri Okresného súdu Žili Vložka číslo: 10956/1 1 / 2 

fsss 
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Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22, 013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015512 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

| S5 | . . . . . m Stredoslovenská energetika, a.s. 
| 0 | www.sse.sk/zakaznicke-centra ^ Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina 

http://www.sse.sk/kontakt
http://www.sse.sk/zakaznicke-centra
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598547 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové ffslo faktúry: 1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 2 
Dátum vyhotovenia: 11.01.2021 
Spôsob Ohrady preddavkov: Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223409 
Obec Krasňany 
Krasňany 43 - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS7223409000N 
Číslo zmluvy: 9100598547 
Produkt: 2 T Normál 
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598547 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€) 
7223409600 01.02.2021 15.02.2021 20% 481,67 96,33 578,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s var iab i lným symbolom 7223409600 . V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,929 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 2 T Normál nasledovná: 

1 Dodávka silovej elektriny: 2 T Normál Jednotka Cena bez DPH (£) 
Dodávka VT MWh 60,5100 
Dodávka NT MWh 40,4200 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (€) 
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh 54,9200 
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh 4,9500 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 
Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,2443 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX 
Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 CIBASKBX 
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Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 ,013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015569 
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Krasňany 22 
013 03 Krasňany 
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598551 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 
Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 

1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 6 
11.01.2021 
Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223418 
Obec Krasňany 
Krasňany 3 0 2 - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS7223418000M 
Číslo zmluvy: 9100598551 
Produkt: 2 T Normál 
Sadztja_za_distribúciu elektriny; C5_dvnjpásmovisadzba 

Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22, 013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015631 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598551 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

| Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (C) 
7223418600 01.02.2021 15.02.2021 20% 1 631,67 326,33 1 958,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s var iab i lným symbo lom 7223418600 . V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 8,635 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 2 T Normál nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: 2 T Normál jednotka Cena bez DPH (€) 1 
Dodávka VT MWh 60,5100 
Dodávka NT MWh 40,4200 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (£) 
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT MWh 54,9200 
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT MWh 4,9500 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 
Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,2443 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX 
Tatra banka, akciová spoločnosť _ . SK681100 0000 0026 2115 0449 — tatrskbx 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX 
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598550 (ďalej len "Zmluva"; 

Poradové číslo faktúry: 
Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 

1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 5 
11.01.2021 
Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7223411 
Obec Krasňany 
Krasňany O/BA - 0 0 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS7223411000K 
Číslo zmluvy: 9100598550 
Produkt: 1 T Špeciál 
Sadzba za distribúciu elektriny: CIO sadzba pre verejné osvetlenie 

Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 ,013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015599 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č .9100598550 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

| Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba OPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (E) | 
7223411600 01.02.2021 15.02.2021 20% 3 108,33 621,67 3 730,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 7223411600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 22,750 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 1 T Špeciál nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: 1 T Špeciál jednotka Cena bez DPH (€) 
Dodávka VT MWh 47,8200 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

Distribúcia a regulované poplatky: CIO sadzba pre verejné osvetlenie Jednotka Cena bez OPH (€) 
Platba za distribuované množstvo elektriny MWh 36,8300 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 

Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,0614 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
Tatra banka, akciová spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SK681100 0000 0026 2115 0449 
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 

SUBASKBX 
TATRSKBX 
CIBASKBX 
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Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100598548 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 1 3 0 0 0 2 0 1 8 2 6 3 
Dátum vyhotovenia: 11.01.2021 
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz 

Údaje o odbernom mieste 
Číslo odberného miesta: 7314249 
Obec Krasňany 
Krasňany 0/0 - . 
013 03 Krasňany 
EIC: 24ZSS73142490004 
Číslo zmluvy: 9100598548 
Produkt: 1 T Normál 
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba 

Rozpis platieb 
Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100598548 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne: 

| Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€) | 
7314249600 01.02.2021 15.02.2021 20% 2 283,33 456,67 2 740,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 7314249600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Skladba ceny 
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 14,128 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej 
legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt 1 T Normál nasledovné: 

1 Dodávka silovej elektriny: 1 T Normál Jednotka Cena bez DPH (€) 
Dodávka VT MWh 57,0400 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou MWh 1,3200 

1 Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba Jednotka Cena bez DPH (€) 
Platba za distribuované množstvo elektriny MWh 58,7200 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny MWh 6,8111 
Tarifa za prevádzkovanie systému MWh 23,7405 

Tarifa za systémové služby MWh 6,3081 
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu MWh 3,2700 
Tarifa za príkon A / l fáza/Mesiac 0,0678 

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky. a.s. 
Všeobecná úverová banka, a.s. SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX 

Tatra banka, akciová spoločnosť SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX 
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK32 0900 0000 0004 2370 3090 CIBASKBX 
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Odberateľ 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 ,013 03 Krasňany 
IČO: 00321401 
DIČ: 2020677538 
Bankové spojenie: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
Číslo zmluvného účtu: 1300015660 

Korešpondenčná adresa: 
Obec Krasňany 
Krasňany 22 
013 03 Krasňany 
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