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OB..IEDNÁVKA KONTRAKTU GARANT 5 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
(ďalej ako "Objednávka kontraktu GARANT S") 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Stredná priemyselná škola 
IČO: 520225 
DiČ: 
So sídlom: 	 Sovietskych hrdinov 369124, Oa9 01 Svidnik 

5100259231Čislo OP: 
(ďalej ako "Odberateľ") 

Dodávaleľ: 

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s. 
Sidlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 

IČO: 36211222 
IČ DPH: SK2020062319 
Zápis v registri: Obchodn I' register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vložka 1203N 
(ďalej ako "Dodávatel"') 

Odberaleľ si záväzne objednáva na dodávku elektriny do svojich odbernych miest pripojenych do distribučnej sústavy 
kontrakt GARANT 5 ponúkany Dodávateľom s viazanosťou do 30. 6. 2015 (ďalej ako "doba viazanosti"). 

Odberater sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávatera elektrinu vo svojich odbernych miestach 
pripojenych do distribučnej sústavy, na ktoré si záväzne objednal kontrakt GARANT 5 (ďalej ako ,,zaväzok viazanosti"). 

Odberateľ berie na vedomie a súhlasi, že doručenie Odberateľom podpísanej Objednávky kontraktu GARANT 5 
Dodávaterovi alebo jej vyslovné akceptovanie Odberateľom (spoločne ďalej aj ako .Akceptacia") je zároveň súhlasom 
Odberateľa so zmenami a doplneniami 

Zmluvy o združenej dodávke elektriny é. 5100259231C 

uzavrelej medzi Dodavaleľom a Odberateľom (ďalej ako .Zmluva") vypl)'vajúcimi z Podmienok kontraktu GARANT S, 
ktoré sú súčasťou Objednavky kontraktu GARANT 5 a sú uvedené na druhej strane tejlo Objednávky koniraktu 
GARANT 5. 

prvy deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia Odberateľom podpisanej Objednávky kontraktu GARANT 5 
Dodávateľovi (alebo po dni jej výslovnej akceplácie Odberaterom) je dňom účinnosti kontraktu GARANT 5 a s tym 
súvisiacich zmien a doplneni Zmluvy podra Podmienok konlraktu GARANT 5. 

Ak je kontrakl GARANT 5 povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § Sa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom 
prís lupe k informaciam (ďalej aj ako "Zákon"), Odberateľ sa zaväzuje zverejniť Objednávku kontraktu GARANT 5 
v súlade so Zákonom, inak zodpovedá za to, že konlrakt GARANT 5 nenadobudne účinnosť. Predchádzajúca veta sa 
nepoužije, ak Objednavka kontraktu GARANT 5 nespiňa pOdmienky na uverejnenie podľa Zákona . 

Odberateľ vyhlasuje, že obsahu tejto Objednávky kontraklu GARANT 5 rozumie a súhlasi s Podmienkami kontraktu 
GARANT 5. 

AKCEPTAclA ZA ODBERATEĽA: 	 ZA DODAVATEĽA*: 

V Košiciach dňa 21. 01, 2013 


1 Snom'L " 15.(}? la~
V .L .... .......... .. ......~ .. .. .... .... .... dna ................. . 


Mgr. Miroslav Kulla 

. , !tcP. NI/EL OLEJA/Z) riaditeľ divizie Obchod 
Meno a priezvIsko: .......... ....... .. .... .. ..... .. ...... .. .. .. .. 


. 2./it):,/71 '-' ROL'j
FunkcIa: .. ... ..... .. 


Ing. Igor Mondek 

vedúci úseku Predaj
Podpis: ......... .. . 


• Za platnI' prejav vôl . odávaleľa sa považuje aj taky prejav, klorY je uskutočneny na lisline vyhotovenej Dodávaleľom 
so skenovanym podpisom oprávnenych osôb zaslupujúcich Dodávalera. 
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