
VA OBJEDNÁVKA PROGRAMU BIZNIS 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
(ďalej ako „Objednávka programu BIZNIS") 9892775 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
So sídlom: 
Číslo OP: 
(ďalej ako „Odberateľ") 

Dodávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis v registri: 
(ďalej ako „Dodávateľ") 

Múzeum v Kežmarku 
37781227 
2021452323 

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
5100317724 

Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
36211222 
2020062319 
SK2020062319 
Obchodný register Okresného súdu Košice I oddiel: Sa, vložka 1203/V 

Odberateľ si záväzne objednáva nasledujúci variant programu BIZNIS: 

ZĽAVA vo výške 22 % do 31.12. 2016 (najskôr však od 1. 7. 2014)z variabilnej časti ceny bez DPH uvedenej v Cenníku elektriny 
VSE pre veľké podniky na rok 2013 do odberných miest Odberateľa pripojených do distribučnej sústavy. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto ponuky je zľava vo výške 200,- eur vrátane 20 % DPH, čo predstavuje 100 % z poplatku za využívanie 
programu Biznis karta výhod. Odberateľ sa využitím programu BIZNIS stáva automaticky členom programu Biznis karta výhod, ktorý 
mu prináša zľavy a iné benefity u viac ako 10 000 partnerov programu. Podmienky programu Biznis karta výhod sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto objednávky. 

Ak si neželáte využívať výhody členstva v programe Biznis karta výhod, prosím, označte krížikom nasledujúcu možnosť: 

ěí. Nechcem sa stať členom programu Diznis karta výhod. 

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávateľa elektrinu vo svojich odberných miestach pripojených 
do distribučnej sústavy, na ktoré si záväzne objednal program BIZNIS (ďalej ako „záväzok viazanosti"). 

Odberateľ akceptáciou programu BIZNIS vyjadruje súhlas, že na základe dohody zmluvných strán je zmena Zmluvy možná aj v inej ako 
písomnej forme, a to aj v prípade, ak bola zmluva uzatvorená písomne. Zmluva môže byť zmenená aj na základe prijatia Dodávateľom 
ponúkaného produktu/programu zo strany Odberateľa, majúcej za následok zmenu Zmluvy („Akceptácia). Dodávateľ môže určiť 
akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti prijatia za predpokladu súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad 
telefonicky na Linke VSE. písomne na RZ, prijatie podávané prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle Dodávateľa, 
prijatie prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávateľa). Dohoda o zmene Zmluvy uzatvorená na základe prijatia 
Dodávateľom ponúkaného produktu/programu (Objednávka programu Biznis) zo strany Odberateľa sa považuje za platne uzavretú 
a účinnú v deň doručenia prijatia Akceptácie Dodávateľom okrem prípadov, ak k uzavretiu dohody o zmene Zmluvy došlo inak 
než písomne. V takom prípade Dodávateľ písomne, bez zbytočného odkladu potvrdí Odberateľovi zmenu Zmluvy(d'alej ako 
„Potvrdenie") a účinnosť dohody o zmene Zmluvy nastáva doručením Potvrdenia Odberateľovi, najneskôr však tretí pracovný deň po 
odoslaní písomného Potvrdenia na adresu Odberateľa naposledy oznámenú Odberateľom. Písomná forma Potvrdenia je zachovaná aj 
vtedy, ak Potvrdenie obsahuje skenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľa. 

Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že doručenie Odberateľom podpísanej Objednávky programu BIZNIS Dodávateľovi alebo jej 
výslovné akceptovanie Odberateľom (spoločne ďalej aj ako „Akceptácia") je zároveň súhlasom Odberateľa so zmenami a doplneniami 

Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100317724C 

uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej ako „Zmluva"), vyplývajúcimi z Podmienok programu BIZNIS, ktoré sú súčasťou 
Objednávky programu BIZNIS, a sú uvedené na druhej strane tejto Objednávky programu BIZNIS. 

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia Odberateľom podpísanej Objednávky programu BIZNIS Dodávateľovi(alebo po 
dni jej výslovnej akceptácie Odberateľom) je dňom účinnosti programu BIZNIS, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podľa 
Podmienok programu BIZNIS. 

Ak je program BIZNIS povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
(ďalej aj ako „Zákon"), Odberateľ sa zaväzuje zverejniť Objednávku programu BIZNIS v súlade so Zákonom, inak zodpovedá za to, 
že program BIZNIS nenadobudne účinnosť. Predchádzajúca veta sa nepoužije, ak Objednávka programu BIZNIS nespĺňa podmienky 
na uverejnenie podľa Zákona. 

Odberateľ vyhlasuje, že obsahu tejto Objednávky programu BIZNIS rozumie a súhlasí s Podmienkami programu BIZNIS. 

AKCEPTÁCIA ZA ODBERATEĽA: 

V . . . J i f e ^ í dňa M J U * P 

Meno a priezvisko: M ' M ' 

Funkcia: . . M l i . ^ i M : 

Podpis: Ě-L^rr... 

Pečiatka: OoCCrt fc^^1 

RWEGROUP 

ZA DODÁVATEĽA: 

V Košiciach dňa 21. 11.2013 

Mgr. Miroslav Kulla, 
riaditeľ divízie Obchod 

Ing. Adrián Ševčík, 
vedúci úseku Predaj 



Podmienky programu BIZNIS 

Odberateľ má s Dodávateľom uzavretú Zmluvu o združenej dodávke elektriny (dálej ako „Zmluva") 
a dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy nepodlieha cenovej regulácii. Dodávka elektriny za podmienok tejto 
Objednávky programu BIZNIS sa uskutočňuje len pre odberné miesta (dálej len „OM"), ktoré sú uvedené 
v Zmluve v čase Akceptácie a na ktorých Odberateľ nevyužíva iný zvýhodnený kontrakt. 

Od dňa účinnosti programu BIZNIS (najskôr však od 01. 07. 2014) vyfakturuje Dodávateľ Odberateľovi za 
dodávku elektriny ceny podľa Cenníka 4A tvoriaceho prílohu a neoddeliteľnú súčasť Objednávky programu 
BIZNIS, a to do 31. 12. 2016. Odberateľ sa zaväzuje takto vyfakturované ceny uhradiť Dodávateľovi 
v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. 

Podmienky programu BIZNIS sa neuplatňujú na OM, na ktorých Odberateľ využíva sadzby ŠTANDARD 
MINI (DD1) alebo ŠTANDARD MAXI (DD2). 

Dňom účinnosti programu BIZNIS sa doba platnosti Zmluvy mení na dobu určitú do 31. 12. 2016 a doba 
trvania Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberateľ písomne 
neoznámi Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím Zmluvného 
obdobia alebo pred uplynutím každého ďalšieho predĺženého Zmluvného obdobia. Ustanovenia tohto 
odseku sa vzťahujú na Zmluvu ako celok, a to vo vzťahu ku všetkým OM bez rozdielu. 

Odberateľovi budú po skončení doby viazanosti Dodávateľom priznané sadzby podľa aktuálneho produktu 
dohodnutého v Zmluve s úrovňou obsluhy podľa cenníka elektriny platného po skončení doby viazanosti, 
pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodne inak. 

Ak Odberateľ nenahlási stav elektromera na OM ku dňu účinnosti Podmienok programu BIZNIS, tak na účely 
fakturácie bude použitý automatický odhad urobený na základe odpočtov určených meradiel na OM. 

Ak Odberateľ počas platnosti programu BIZNIS, t. j. doby viazanosti, prihlási nové OM, tak na dodávku 
elektriny do takého OM sa nevzťahujú podmienky programu BIZNIS, ale dodávka elektriny sa bude riadiť 
v čase prihlásenia platnými cenovými podmienkami, ak sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodne inak. 

Ak dôjde k regulácii cien elektriny dodávanej podľa Zmluvy do OM, Odberateľovi budú fakturované ceny 
v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

Odberateľ berie na vedomie, že posledným dňom na odoslanie Objednávky programu BIZNIS na adresu 
Dodávateľa je 31. 12. 2013. Dodávateľ si vyhradzuje právo túto ponuku programu BIZNIS predčasne 
ukončiť, o čom bude Odberateľov informovať na svojej internetovej stránke www.vse.sk. Objednávky 
doručené po termíne ukončenia ponuky nebudú Dodávateľom akceptované. 

http://www.vse.sk

