
 Príloha číslo 1 k Zmluve č.: 

 Cena za dodávku elektriny 
(Príloha č. 1 ku Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za

odchýlku) 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení 
Zákona o energetike (ďalej len „príloha“) 

 Dodávateľ Odberateľ 

Názov : BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o. Názov : 

Sídlo : Hviezdoslavova 168/168, 
           018 63 Ladce

Sídlo : 

IČO: 47 238 721 Rodné číslo (IČO): 

V zastúpení:  Michal Vašek V zastúpení:

ďalej len „BEE3“  alebo „Dodávateľ“ ďalej len „Odberateľ“ 

 I. 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku elektriny realizovanú v režime prevzatej 
zodpovednosti za odchýlku 
1.2 Ceny sú uvádzané pre jednotkové množstvo MWh, všetky ceny sú uvádzané bez DPH a bez 
spotrebnej dane z elektriny. 
1.3 Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od BEE3 počas obdobia 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 
20xx (ďalej len „Zmluvné obdobie“). 
1.4 V prípade vzniku nového odberného miesta Odberateľa (alebo pričlenení iného odberného 
miesta k jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia, Dodávateľ stanoví cenu dodávky elektriny pre 
predmetné odberné miesto podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou. 

II. 
Špecifikácia objemu dodávky 

2.1 Zmluvne dohodnutým množstvom elektriny, pre ktoré sú platné ceny uvedené v tejto prílohe je

xxxxxx MWh 

2.2 Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 80% zo zmluvne dohodnutého množstva 
elektriny. Do vyhodnotenia skutočne odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté 
medzi Odberateľom a BEE3 počas Zmluvného obdobia. Platba za neodobratú elektrinu je 
dohodnutá na 40 Eur/MWh. 
2.3 Odoberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 150% zo zmluvne dohodnutého 
množstva elektriny. Cenová prirážka za elektrinu odobratú nad rámec zmluvne dohodnutého 
množstva elektriny je dohodnutá na 15 Eur/MWh. 
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III. 
Cena za dodanú elektrinu 

Cena za dodávku elektriny je dohodnutá ako jednotarifný produkt a to xxxxxx Eur/MWh. Cena je 
uvedená bez DPH a bez spotrebnej dane. 

IV. 
Platnosť 

Príloha č.1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 
2009/001 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.20xx 
00:00hod. do 31.12.20xx 24:00hod. 

 
 ZA BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r .o.   ZA ODBERATEĽA

 Meno a priezvisko:
 Michal Vašek

  Meno a priezvisko:

 Funkcia: konateľ   Funkcia:

 Dátum:   Dátum:
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