BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097
955 01 Topoľčany

V Bratislave, dňa 28.12.2017

VEC
Oznámenie o dodávke poslednej inštancie
Vážený odberateľ elektriny,
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je
pripojené Vaše odberné elektrické zariadenie v odbernom mieste: adresa odberného miesta: náb. Ľ. Štúra 9611,
956 189 Bošany číslo odberného miesta: 4890261000, EIC odberného miesta: 24ZZS8902610000D (ďalej len
„Odberné miesto“), si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že dňom 01.01.2018 začne do Odberného miesta dodávka
elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Dodávateľom poslednej inštancie je v súlade s § 96 ods. 12 zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo:
3978/B (ďalej len „Dodávateľ poslednej inštancie“).
Dodávka poslednej inštancie do Odberných miest začne z dôvodu, že dodávateľ elektriny do Odberných miest,
ktorým je spoločnosť Lumius, s.r.o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 541, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14732/L (ďalej len „Dodávateľ“)
stratí dňa 31.12.2017 spôsobilosť dodávať elektrinu do Odberných miest.
Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do Odberných miest z dôvodu, že nemá uzavretú platnú a účinnú
zmluvu o zúčtovaní odchýlky ani platnú a účinnú Rámcovú distribučnú zmluvu. Dodávateľ elektriny nemá platnú
a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky z dôvodu jej ukončenia uzavretím Dohody s OKTE (spoločnosť OKTE, a.s.,
so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 5087/B) s účinnosťou ku dňu 31.12.2017. Dodávateľ nemá platnú a účinnú Rámcovú distribučnú
zmluvu z dôvodu jej ukončenia uzavretím Dohody o ukončení Rámcovej distribučnej zmluvy so ZSD (spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B), na základe ktorej Rámcová distribučná zmluva
zanikne dňom 01.01.2018.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že dodávka elektriny do Odberného
miesta Dodávateľom poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás zároveň dovoľuje informovať, že dodávka elektriny do
Odberného miesta Dodávateľom poslednej inštancie zaniká:

a) uplynutím troch mesiacov od začiatku dodávky elektriny do Odberného miesta Dodávateľom poslednej
inštancie. Ak po uplynutí troch mesiacov od začiatku dodávky elektriny do Odberného miesta Dodávateľom
poslednej inštancie budete ako odberateľ elektriny naďalej odoberať elektrinu v Odbernom mieste a za túto
riadne uhrádza Dodávateľovi poslednej inštancie ním predpísané platby podľa odchodných podmienok pre
dodávku elektriny, bude sa Váš odber elektriny považovať za odber elektriny na základe konkludentne
uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej
Dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe elektriny na Odbernom mieste
a spôsobu využitia elektriny;
b) dňom ukončenia odberu elektriny Vami ako odberateľom elektriny na Odbernom mieste,
c) dňom zmeny odberateľa elektriny na Odbernom mieste;
d) dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorenej
s Dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom elektriny, ktorého si ako odberateľ elektriny
vyberiete ako dodávateľa elektriny do Odberného miesta. Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo
zmluvy o združenej dodávke elektriny ste ako odberateľ elektriny povinný požiadať spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je Odberné
miesto pripojené, o výmenu dodávateľa elektriny najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky
elektriny. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná výmenu dodávateľa elektriny v lehote desiatich
dní od doručenia Vašej žiadosti.
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