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ZMLUVA O ZDRUŽENE] DODÁVKE ELEKTRINY
(ďalej len „Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení 5 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušnýchustanovení
Zákona č. 251/2012 Z. z. () energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ODBERATEĽ

Obchodné meno: Obec Oponice ?

lČO: 00310875 | DIČ: 2021315527 | iČ DPH:

Zapísanýv(OR,ŽR): |Zastúpený: Mgr. Milan Gál

Kontaktná osoba: |Funkcia: Starosta

Telefón: | Mobil: | Fax:

E—mail: |SK NACE:

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Ulica: Oponice |Č. domu: 105

ODEC Oponice IPSČi 9 5 6 1 4
]

ADRESA PRE ZASÍÉLANlE KOREŠPONDENCIE X totožná s adresou sídla spoločnosti

Ulica: Oponice |Č.domu: 105

iMOĎEC? Oponice IPSČ 9 5 6 1 4

SPôSOB ZASIELANIA FAKTÚR (vyberte lbajednumožnost'):

iSúhlasím so zasielaním Typ zabezpečenia:
f""" štandard f_i extra

elektronickejfaktúry“
"""" (be? zabezpečeniu) ĺíabezpešenie heslom)

Typ zasielania súboru: ili pdf súbor xml súbor % pdf a xml súbor

E-mailováadresa pre zasielanie faktúr:

Súhlasím so zasielanímfaktúry poštou

spôsoe ÚHRADY
preddavkových platieb

: peňažný poukazu

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA

*BAN Sl Kl91310lĺi010l0 1010101010103 iÚ—ý16l214v/H %
CENA A VIAZANOS'Í' ZMLUVY

)

SWIFT-BIC:
i

=,

;
|

“
l

" Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie - viazanosť: 12 mesiacov

7Š Cennik: Íýĺm 11/2 ÁýL/WZÁ;_
______ý„h * Viazanost' od: _ý % /ý _ /

__ i do:šĺ/ĺě běží;L
Pole „Viazanost' od" sa vyplní len pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podl'a bodu 4.2. Zmluvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohod i iný
cenník ako Cennik dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie -jednoročný na príslušný kalendárny rok.

Í Pre informácie ohľadom ceny dodávky elektriny kontaktujte, prosím, Dodávatel'a.V prípade, ak už Odberateľ odoberá elektrinu od Dodávatela na
Í iných odberných miestach, bude mu na novom odbernom mieste priznaná rovnaká cena dodávky elektriny.

1) Podľa zákona oDPH elektronickúfaktúru možno vydať len so súhlasom Odberateľa. V prípade súhlasu so zasielaním elektronickejfaktúry Vám
odporúčame iný spôsob úhradyfaktúr ako je “peňažnýpoukaz U".

2) Pri uvedenom spôsobe úhradyje potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľaa doložiťvypísané tlačivoMandátpre inkasa SEPA.

3) Pri uvedenom spôsobe úhradyje potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa.
MM/lN/NZ/01/2019




