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

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") 

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 
36158101 
2021364950 

Pod Lesíkom 19, 0 8 2 22 Šarišské Michaľany 
5000011179 

Východoslovenské energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
4 4 4 8 3 7 6 7 
2 0 2 2 7 3 0 4 5 7 
SK2022730457 
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka 1628/V 

Odberateľ si záväzne objednáva nasledujúci variant programu BIZNIS 

Zľava vo výške 17% s dobou viazanosti tri roky (do 30. 9. 2021) 

Zľava vo výške 12% s dobou viazanosti dva roky (do 30. 9. 2 0 2 0 ) 

Uvedené zľava nadobúda platnosť od dňa účinnosti programu BIZNIS. Zľava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny bez 
DPH, ktoré je uvedené pre produkt Odberateľa v Cenníku elektriny pre firmy a organizácie platnom v čase dodávky. 

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 možné 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 majúceho za následok zmenu Zmluvy (ďalej ako „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 Zákazníckom centre, prijatie podávané prostredníctvom internetového portálu na webovom sídle 
Dodávateľa, prijatie prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávateľa). Dohoda o zmene Zmluvy uzatvorené na základe prijatia 
Dodávateľom ponúkaného produktu/programu (napríklad Objednávka programu Biznis) zo strany Odberateľa sa považuje za platne uzavretú 
v deň doručenia Akceptácie Dodávateľovi 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 (ďalej 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 Akceptácia je zároveň súhlasom Odberateľa so zmenami a doplneniami 

Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100280631C 

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 je dňom 
účinnosti programu BIZNIS, a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podľa Podmienok programu BIZNIS. Ak došlo k Akceptácii inak ako 
písomne je dňom účinnosti programu BIZNIS a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy podľa Podmienok programu BIZNIS prvý deň 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Objednávka programu BIZNIS Odberateľom výslovne Akceptované. 

Ak je Objednávka programu 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. 

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

ZA DODÁVATEĽA: 

V Košiciach dňa 12.09.2018 

Martin Petrašovič 
vedúci odboru Riadenie zákazníckych segmentov 

Meno predajcu: Mgr. René Bocko 


