
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
v

sp. zn.: OcU-S-333/2018
č. záznamu: 333/2018

Z ápis v spis e
V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák.č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infomiácií ) v znení neskorších
predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverej n il a dňa 11.9.2018 na
webovom sídle obce Poproč:

Prílohu č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 510000018S/2018

sp. zn.: OcU-Š-333/2018, 6. záznamu: 333/2018

uzatmenú dna 5.9.2018

účinnúod: 12.9.2018

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., VSE

Mlynská31, 04291 Košice
zastúpená Ing. Martinom PetrašoviČom, vedúcim odboru riadenia
zákazníckych segmentov

Predmet prflohy k zmluve:

- združená dodávka elektriny č. 510000018S/2018

VPoproči, dňa 11.9.2018

Bc. Lucia Molnárová

zamestaanec obce poverený zverejňovaním
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Príloha č. 3

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000180S/2018

f

Udaje týkajúca sa odberných miest Odberateľa

Odberatef: Obec Poproč
ir

číslo odberného miesta: 779054
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000754336R
Adresaodbernéhomiesta: Športová 0,04424 Poproč

Prevádzkovateľ distribuénej sústavy
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídio: Mlynská31,04291 Koéice

V

ICO: 36599361
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411/V

Zmluvný ú6et Odberatera: 2220428493

Piatobný styk (čisla účtov OdberateFa):
Pre platby dodávateľoNri: Príkaz na úhradu SEPA - Prima banka Stovensko, a.s.

SK0756000000000404770001
Pre platby odberatefovľ Príkaz na úhradu CB-SEPA - Prima banka Sfovensko, a.s.

SK0756000000000404770001

Koreépondenčná adresa OdberateFa:
Obec Poproč Školská 2, 044 24 Poproč

Fakturaôné obdobie: ročné

Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): -krátza fäkturačné obdobie

Napäťová hladina:

Produkt: Klasik Mini
Predpokladaný odber: O.OOMWh

Rezervovaná kapacita:
Nastavenie hodnoty a typu, ako aj zmena rezervovanej kapacity sa spravuje pravidlami uvedenými v platnom Cenníku
distribúcie elektriny pre firmy a organizácie schváteného Úradom pre reguláciu sieťových odveíví.
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Táto Príloha je piatpá dňom podpisu oboma zmiuvnými stranami a účinná od: 06.09.2018

Za Dodávaíeľa:

V Košiciach dňa : 05.09.2018

IVleno a priezvisko: Ing. Martin Petrašovič
FĽnkcia: vedúci odboru

Riadenie zákazníckych segmentov

Podpis

Pečiatka:

Za OdberateFa:

/^:^T..................... dňa /.^:./..K..^/y-v

Meno a priezvísko: Ing. štefan Jaklovský Meno a pri ko:
Funkcia starosta obce Funkcia

Podpis: Podpis:

Pečiatka:
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