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uzatvorená v zmysle zákona o energetike

(d'aléj len ,,zmluva")

zmluvné strany
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starosta obce
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1, Definicie pojmov

11 Pre účey tejtozmuvy ma]ú odborné po]i,ry a terminoógia Význam totožný ako ie Llvedené V zákoneř 51 20', /z o-,.tgeíi-. éoZreré aooDnéll ̂ |^-.o.Jj 7;-a,al oá|e] ler ./or01
oenergetike) V zákone č 25al2a12 zz oreguácii V sietových odvetviach aozmene adopneni
n ektorých Zákonov Vo Vyh áške č 24l2a13 Z.z , ktorym sa uitanovulu pravld á píe fungovanie trhu
seektrinou (d'ale] len pravdá trhu') v prisušných výnosoch a rozhoc]nutiach uradu p"le reguacu
siei'ových odvetvi (d'ale] ]en,,ÚRso) a V ostatných súV]siacich Všeobecne závazných právnych
predp soch Vztahu]úc ch sa na e ektroenergetiku, pokia] n e ]e V teito zmluve UVedené inák

12 Vzrnyslebod! 1,] ma]ú nižše uvedené po]my nas edovný Význam:

a) Prevádzkovatel'distribučnéj sústavy (da e] en ,.PDS") - osoba ktorá má povo enie na d stribúcr!
e]ektriny na časti vyrnedzeného územia na ktororr sa nachádza]ú odberné rn esta odberate a
a k d str bučnej sústave ktorého sú odberné rn esta odberate]a pnpo]ené

b) Píevádzkový poriadok PDs dokL]ment Vydaný PDs ktorý po schvá]eni Zo strany URSo Lrrcu]e
podrnienky d str búcie elektr ny á poskytovan a súv s acich sretových s]užieb do odberného m esia
odberate'a Prevádzkový poriadok PDs je ZáVázný pre Všetkých účastníkoV trhu s e ektrinoL].

c) Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústaVy príslušného PDs (d.a]e] len
,,Technické podm enky ) _ dokurnent Vydaný PDS ktoíým sa ustánovu]ú poc]robnost] o roisahu
techn ckých podrnienok pristupu a pripo]en a do sústavy á prav dlá prevád-zkovania sústavy

d) odbérným miestom (dalej len olvl ) rn esto / mesta o(]beru elektrny špeciikované Vpri]oheó 1 te]to zrr UVy Vybavené určenýrn rnerad orn pod.a Všeobecne záVázného práVneho pledpjsU

2. Predmet zmluvy

2,1. DodáVate sa Zavázu]e poskytoval'odberate'oV za po.]rn enok C]ohodnlltých V te.]to Znr uve združenú
dodáVku elektriny (da ej len ,,zdíLržená dodáVka ) ktorá zahiňa
a) dodáVku dohodnl]iého mnóžcivá e|ektr ny do oN,4 V množstve. čase a Za podnrienok C]ohodnutých

V te]to zrn UVe,
b) prevzatie zodpovednost za odchý ku odberatela Voči zúčtováte oV odchý ky,
c) zabezpečenie distribúc]e eekřiny a všetkých sužieb súvisiacich sdstr;búcou eektrny (da]e] ]en

distr bučné s užby )
Predpokladom pre ždruženú dodáVku pod a te]to zmluvy ]e p atnosl zm úV o pr po]eni oM pre ktoíé ]ezm uva uzatvorená do d str bučnej sústavy PDs

22 odbe,le) sa Zavázuje odoberat'e]ektrinu za podrnienok tejto zm|uvy na]ma platit'dodáVate oV cenu
za zdr!ženú dodáVku pod]á podrn enok ustanovených V č ánku 4 telio zm uvy

23 odberate sa zavazuje dodržiavát všetky povnnost odberate'a pod'a zákona oenergetke pravdel
trhu Prevádzkového poriadku PDs a ostatných prislušných Všeobecne záVázných práVnych
predp sov riadt sa podmenkami te]to zrnuvy Technckými podrnienkarnl PlJs a dodržiavat
podmienky píipo]enia k distr bučnej sústave

Dodávka elektriny

24 Dodáyka eektriny do oIV] sa uskutočňu]e prenosom elektrny z d stribučne] sústavy PDs na zák acle
zmlL]Vy oprpojeni ktorú odberate'uzatvoril sPDs a Vsúlade s Preváózkovým poradkom PDs
Píechodon, eektriny z distribučne] sústavy cez Llrčené rneíad|o do oN,4 dochádza k prechodU
viastnickych práv z dodávate]'a na odberate a za dodané a odobraté rnnožsivo elektriny sa považu]e
rnnožstvo, ktoré ]e namerané určeným rneladlorn PDs

2 5 odberateL sa zavazllje počas doby trvania tejto zrnluvy oc]oberat elektrnu pre všetky oM výučne od
dodávate'a za predpokladu že oIv] nebo o počas doby trvan]a c]odávky elekiliny na podnet odberatela
zrušene .odberáel sa zavázL)je že pre olv] nezmeni dodavate'a elekir ny pred r adnym zánikom tejto
zm]uvy, Nedodržanie tohto záVazk! sa považuje za podsiatné porušeÁ e telto zmiuvy, spo;ené io
zodpovednostou odberate]'a za škodU ktorá dodáVatelovi vznka v dóŠec]ku pórusenla telto
pov nnosti Up atnenírn nároku dodáVate]'a na náhradu škody pod.a tohto bodu nele dotknuté právo
dodávatela Llp atn t' s nárok na platb! za neodoblat e zmluv;e dohodnutého množstva elektr ny podla
článku 3 tejto zm uvy

2
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Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

2 6 DodáVatel sa toL]to zm uvou zaýázu)e pleýziaí zodpovednost odberate'a za odchýlku Voči
zúčtovateloV odchýlok V zrnys e p atných Všeobecne záVazných práVnych predpisov

zabezpečenie distíibučných služieb

2 7, DodáVate] počas obdobra trvan a tejto Zm uvy zabezpeči odberate'ovi d strb!čné služby do Všetkých
o]V] za podrn]enok uvedených V teito Zm]!Ve. V súlade s patnými Všeobecne zavaznym pravnymi
predp srn], Prevádzkovým por adkorn prislušného PDS a V kva te podla Techn ckých podm enok PDs

28 odbelatel je poda Zákona o energetike zodpovedný za radny stav odberného zaradena a za
dodržravanie predpisoV na za sten e bezpečnost technických zariadeni

2,9 odbeíate má práVo pož adal' dodáVate'a o zabezpečen e úpravy dohodnUte] rezeíVovane] kapacity
(dae] en RK ) uvedene] V pri ohe č 2 tejto zmluvy. pod'a schvá ených podrnenok píisUšného PDs.
najv]ac do Výšky maxirná nej RK Určenej PDs ato pisomne aebo na kontáktnú e-rnaioVú adresu
dodáVatela uvedenú na faktúre, doručenim požiadavky najneskór 5 pracovných dni píed lehotou na
zmenu RK lvedenou V podm enkach príslušného PDs t]prava dohodnute] RK sa stáVa úč nnou po jej
pisomnorn odsúhlasenídodáVateIorn Vplipade ak dodáVateI zmenu RKneodsúhlasiV rnesac kedy
bo a žradost doručená dodáVatelovi, bL]de zmena RK úč nná prvým dňorn mesiaca nasledu]úceho po
mesiac splnenia Všetkých podmienok pre úpravu dohodnute] RK.

3. ZmIuvné množstvo

31 odberate' sa zaýázLlje po dobu trvania zmluvy odobrat od dodáVatela zmuvné množStvo elektr ny
(da ej len sZN/] ) Lrrčené ako súčet dohodnutého ročného rnnožstva e ektriny pre ]ednot|Vé oIM a roky
uvedené V príohe ó '] teito zrn uvy,

32 Počas zmluvného obdoba má dodáVatel práVo Vyhodnotit'skltočne odobraté množstvo eektriny
asZM spósobom uvedeným V tornlo článku zrn]uvy a la za každý kaendálny rok Vktorom trvá
zrn LrVa Vpíipade že odberate neodobere aspoň 80% sZl\,1 (SZM.,") VprisUšných jednotivých
kalendárnych rokoch je dodáVateL opíáVnený po Vykonani Vyhodnoten a zVýšt cenu za každú
odolríatú í\,4Wh až o Výšku Určenú ako

)5 ^(,r7\I \ )/( ' írUR lýW| ]
1

zC maxjmálne ZVýšen e ceny za skutočne odobraté množstvo e ektriny V príslušnorn ka endárnom
roku V EUR/MWh

X- skL]točne odobraté množstvo eektrny VprislUšnom kaendárnorn roku V lvlwh píičorn
m n málna hodnota X je 1,

Vpíipade, ak odberatel VprisLlšnorn kaendárnom roku neodobeíie žiadnu [.4Wh je dodáVatel
opíáVnený po Vykonani Vyhodnotenia Vyfakturovat odberateloV platbu Vypočitanú ako súčin
iednotkovei ceny 25 €/I\,4Wh a hodnotou sZN,4." V danom rokU

3,3 Vprípade predčasného ukončena zmllvy píed radnym uplynutim terrnínlr ]ej trvana ie dodáVate
opráVnený Vyhodnotiť odber bezprostredne po Ukončení zrn uvy spósobom uvedeným V tornto č|ánku
za ceIé obdob e trvan a Zrn uvy,

34 Vpripade ak kumuovaný sklrtočný odbel eektrny odberate a počas príslušného kalendárneho roka
píesiahne 120% SZl\,1 (sZM,,,.") dodáVatel ]e opráVnený zVýšit cenu za každú N,4Wh odobratú V
píis ušnom fakturačnorn obdobi nad sZNl.", o 25 €/lMWh

35 odberate'má píáVo požiadat dodáVate'a ododáVky elektrny do dašeho oN,4. ktoré nie je Uvedené
V priiohe č 1 teito zínluvy Na podmienkach dodáVky elektrny do takéhoto dalšieho oM sa zm uvné
strany dohodnú formou písomného dodatku k te]to zrn]uve V pripade akejko'Vek zrneny zrnuvy
súVisiacei so zrnenou zmluVných množstieV ex]stu]úc ch olVI alebo pripo]ením nových oíV] si odberate'
s dodáVatelorn dohodne spósob ocenen a pre pris ušné oN,4 ako a] spósob Vyhodnoten a množst eV.

4, cena

41 odberatel je povinný zapatt dodáVatelovi za združenú dodáVku eekirny pod'a te]to zmuvy cenu.
ktorú tvori súčet ceny za dodáVkU e]ektriny a ce|y za zabezpeče|ie distribučných služ eb
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cena za dodáVku elektr ny ]e zmluvným stranarlr dohodnutá Vo Výške:42
Jednotarif(lT) VT = 58,70 EURJMWh

Dvojta.ií(2T) VT = 59,20 EUR/lMWh NT = 54,50 EUR/[jWh,
Verejné osvetlenie VT=53,80 EUR/NlWh,
Fixná mesačná platba í,00 EUR/mesiac

píe Všeiky oN,4 po celú dobL] trvan a te]to zrn uvy

4 3 ÓaS UpLatňovania nizke] tarfy s ZmLUVné strany dohodl pre káždý deň od 22]00 do 6 00

44 v cene za dodáVku elektrnyje zahrnuté prevzatie Zodpovednosti odberate'á za odchýku pod'a te]to

zm uvy

4,5. Ce|a za zabezpečenie distlibučných s užieb ]e určená pod|a rnnožstva dodane] e ektr ny a dohodnutej
Výšky RK pre príSUšné olM, V súlade s platnýrn cenovýrn1 rozhodnutami URSo VztahUjúcmi sa na
dstrbučné sužby poskytované príslušnýrn PDs DodáVatel účtu]e odberatelovi osiainé sUžby
súV s ace s d str búciou elektíiny podla platného cennika s užieb d stribúc]e pris|!šného PDs cenoVé
rozhodnutia ÚRso a cennik s užieb distribúc]e sú uverejnené na Webovom sid|e prislL]šného PDs

46 ceny sú uvedené bez DPH spotrebnei dane prípadne ných aplikovate'ných dani, poplatkov
aodvodov Vzmyse Všeobecne záVáZných práVnych predp sov DPH sa Upatni podla Všeobecne
záVázných práVnych predp soV

47 Vpr!pade ak dodáVka elektrny podla tejto zmluvy bude Včase je] dodania zatažená spotrebnou
a]ebo nou ap kovate nou daňou, dodáVatel Upíavi ce kovú fakturovanú slmu bez DPH o čiastku
zodpovedajúcu take]to dani V zmys e Všeobecne záVazných práVnych predpisoV

4 8, Ak by bol V zrnysle Všeobecne záVazných práVnych predpisov dovoz preda] dodáVka d stribúc]a
aebo prenos elektriny dodáVane] podla tejto zmuvy zatažené carni. príp. popatkarn. ktoré nie sú
uplatňované V čase uzatváran a teito zm UVy, zm|!Vná cena sa upraví o prislušnú č astkU

49 odberate| je povinný zaplatit'dodáVate'oV spo U s cenou za dodáVku e ektíiny podla tejto zmluvy aj

daše s predmelorn teto zí]luvy 5úVsace patby () ak svojím konanirn lesp nekonaním spósobi
Vzn k skutočnosii a potrebu uskutočnen a da šich úkonov (služieb) zo strany dodáVatela alebo PDs
a t eto sú spop atňované pod'a Cennika s Užieb dodáVatela alebo cennika píis ušného PDs a ebo (i)
ak Vzn kne dodáVateLovi dodatočne pov nnost takéto platby !hrádzať Voči PDS

5. Platobné a íakturačné podmienky

Preddavok, platba za opakované dodávky

51 DodáVatel uskutočňuje združenú dodáVku eektllny V opakovaných dohodnutých ehotách odberate]
je povnný uhradt na rnesačnú združenú dodáVku e ektriny dodáVate'ovi preddavok VoVýške 80 %
predpok adane] ceny rnesačnej Združenej dodáVky eektrny do Všetkých svo]ch olt4. prčom
predpokadaná cena rnesačne] dodáVky eektr]ny je Ulčená ako cena za 1l12 zM prpadajúceho na
rok Podk adorn píe zapJaten e sú údaje o preddavku, uvedené Vo Vyúčtovace] faktúre, Uda]e o
preddaVku na prVé dVa rnesiace dodáVky oznánri dodáVatel odberate'oV osobitne, U oN/]. ktoré majú
ročnú period ctll odpočtu DodáVate' rnesaóne Vystavu]e faktúry za opakované združené dodáVky
elektr ny, zohladňujúce a] d Str bučné slUžby s predpok adaným množstvom elektl ny VychádZajúcirn
zo spotreby oM uvedene] V priohe č ] te]to zrn uvy a ebo podk adov od pris uŠného PDs

52 Výška predpokladanej ceny rnesačnej združene] dodáVky resp ceny za opakované združené
dodáVky e ektr ny zoh adňu]e a] DPH a iné apl kovate'né dane,

53 odberate' e povinný Uhradt preddavok, resp, cenu za opakované združené dodáVky elektrny Vo

Výške Vypočitane] dodáVatelom k 15 dňu ka endárneho mesjaca

FaktU.ácia
5,4. V pripade oN,4 s mesačnolr per od c tou odpočtu Vyhotoví dodáVatel Vyúčtovac u faktúru za združenú

dodáVku eektriny k pos|ednémLr dňu pris]ušného mesaca Vo Vyúčtovace] faktúre budú zoh'adnené
preddavky za plislušný mesiac. ktoré bol odberate'om Uhradené Vyúčtovaciu faktúru je dodáVate
opráVnený Vyhotovt aj V pripade rn moíiadneho odpočtu pr Výmene určeného merad|a, Ukončeni
odberu a pod

55 Vprípade oN,4 s ročnoLl perodicitou odpočtu Vyhotovi dodáVate'VyúčtovacU faktúru za zdluženú
dodáVku eektíiny na zákade odpočtu Vykonaného podla odpočtových cyklov prís ušných PDs
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k poslednémL] dňu mesiaca V ktororn bol odpočei Vykonaný Vo Vyúčtovace] faktúre za združenú
dodáVku e ektr ny budú zoh'adnené uhradené faktúry za opakované dodáVky Vystavené dodáVate om
Vyúčtovac u faktúru ]e dodáVatel opráVnený Vyhotov t aj V pripade m mor adneho odpočtu, pri Výmene
určeného merad a ukončeníodber! a pod

5,6. Podkadom pre faktuíáciU budú narneíané nrnožstvá elektrny V jednot|Vých olV] predložené
dodáVate oV] zo stíany PDs alebo iný spósob určenia odberu V zrnysle Všeobecne záVázných
práVnych predp]sov

5 7 DodáVate'a odberate' sa dohod i na spósobe lrhíádzania záVazkov odberate a Vyp]ýVa]úcch z te]to
zmluvy nas edoVne:

a) odbeíaiel súh|asi aby si dodáVatel svo]e poh adáVky Vyp ýVajúce z te]to zmluvy Voč odberate'oV
inkasova z účtu odberate' je V tomto pripade pov nný zabezpečit resp Vykonat Všetky úkony
nevyhnutné píe umožnenie Využitia nkasného spósobu úhrady záVázkov Vsúade so Všeobecne
záVáznýrnr práVnyrn predpsrn, akoaj pokynmidotknL]tej bankya dodáVatela odberate'je taktež
povnný zabezpečit' na svo]orí] účte Včase sp atnosti svo]jch záVazkov pokebné íinančné
prostredky a pne zodpovedá za omeškanie aebo nezrea zovánie inkasných príkazov ziýchto
dóVodoV

b) odberatel bude sVoje záVazky uhíádzat nírn Vystaveným príkazom na úhradu.

odberate Vo Všetkých Vyhotoven ach zmIuvy označi zvolenú altelnatiVU Ak tak neUlobi za
dohodnutú sa považuje alternativa b)

Ak V pripade zvolenLa inkasného spósobU úhlad dójde dVakrát k nezrealzovan u nkasných príkazov
bez zavinen a dodáVate a dodáVatel ]e opráVnený ]ednostranne zmen t zm uVne dohodnutý spósob
úhádzaa a závazkóý na odberatelorn Vystavený prikaz na úhradu Pri Využti práVa podla
predchádza]úcej Vety dodáVate' pisomne nforrnu]e odbelatela

58 Prepatok faktúry poka'odberate'nerná akéko'Vek né fnančné záýázky ýyp ýýa)úce zle]to zrnluvy
ktoré by bolo možné započítat' b!rde Vrátený na účet odberatela V ehote sp ainosti faktúry

59 Akáko'Vek patba zo skany odberatea dodáVatelovi sa uskutočni bez redukci. protinárokov použtia
akéhoko'Vek pláVa na Vzáiomný Zápočet a]ebo zlážok akéhoko'Vek druhu.

510 odberate'je povnný uhradt dodáVate'ovi káždú faktúru podlaiohtočánku Vpnej Výške tak aby
ce ková čiastka kúhrade bola prpisaná na účet dodáVatela Vlehote do ']4 dní odo dňa
preukázatelného odos]ania faktúry na posednú dodáVatelovl znárnu adresu odberatela (daej tiež
ehota spatnost Vyúčtovace] faktúíy ) odoslanie Vzrnyse predchádzajúce] Vety sa pauaž|-))e za

píeukázatelné ak o ňom existlje záznám V pris Ušne] evidenci odoslane] pošty dodáVate a V súlade
článkorn 11 Doručovan e te]to zrnlL]Vy alebo záznamlpotvrden e dodáVate oVho subdodáVate'a s]užby
odos elania faktúr (dalej en preukázate né odos e an e faktúry )

51] Akáko'Vek častka, ktorá ne ]e fakturovaná pod'a bodu 54, a55 tejto príohy bude Uplatnená
opráVnenou stranou forrnou faktúry sp|atnosl' take]to faktúry ]e najneskóí V ehote splatnost
Vyúčtovacej faktúíy pričom spnenie záVázku nastáVa momentom pripisana dlžne] sumy na účet
opráVnenej strany

5 ]2 Vprípadeupatnenarekarrrácefaktúryodbeíatelornnezanká]ehopovnnostuhlad]t'faktúruVehote
sp atnosti,

Dósledky porušenia platobných a fakturačných podmienok

5 ]3 Pr nedodržani ehoty splatnost záVázkov Vyp ýVajúc ch z te]to zrn UVy sú zmlUVné stlany opráVnené
Vyíaktulovat úrok z omeškania Vo Výške 0.02 % z dlžnej ó astky za každý deň omeškania za obdoble
odo dňa nas edujúceho po dni sp]atnosti faktúry do dňa pripisania platby na úóet opráVnene] zm uvne]
strany Úrok z orneškania za nezapatený preddavok za píisušný mesac ]e dodáVate'opláVnený
Vyfakiuíovat odberatelovj za obdobie odo dňa jeho spatnosti do dňa Vystaven a Vyúčtovace] faktúry
za prislušný mesiac Upatnením úroku z omeškana nezaniká nárok na náhradu škody prevyšu]úcu
Vyfaktuíovaný úrok z omeškan a

514. Ak ternrin spatnost akejkolVek pohIadáVky pripadne na deň pracovného pokoia aebo deň
pracovného Vo na táto poh'adáVka je sp|atná V najb|ižší nas edujúci pracovný deň

5']5 V platobnorn styku sú zmuvné strany povinné použivai Vaíiabiný syrnbo uvedený Vpríslušnom
dokade (napr, Vyúčtovac a faktúra) odberate je povnný pri každej ( č astočne]) úhrade faktúry
uvádzat určený Variabilný symbol Ak odberate'jednoznačne neuíói na úhradU ktorého záVázku je
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platba určená, dodáVate je opráVnený použt'túto patbu na úhradu najskór spatného záVázku
odberate'a a to najskór na prislUšenstvo záVázku

516, Nezap atenie ktorejkolvek čo len ]edne] poh]adáVky dodáVatela aebo je] čast pod a tejto ZrnlUVy

Znamená poíL]šene povinností odberate a VypýVaiúcch z tejto zmuvy azakadá práVo dodáVate'a
kedyko'VekodzmUVyodstúp]t'Vzmysebodu517 tohto článku. DodáVatel má práVo na odstúpen e
od zmllvy V zmys e predchádzajúce] Vety aj V píipade porušenia platobných a íakturačných
podírienok Vyp ýVa]úcich z akejko'Vek d'alše] zm uvy uzavretej medzi odberatelom a dodáVatelorn

5 17. DodáVatel má práVo od teito zm uvy V ce oTn rozsahu odstúpit z dóVodov uvedených V bod-A 5 16
tohto článku ato po rráínom up]ynuti ]ehoty. ktorú odbeíatelov poskytne Vo VýzVe na dodatočné
splnenje si povjnnosti VýzVu na dodatočné splnene si povinnost pred odstúpením riá dodáVate]
práVo odberate'oV zasať kedykoVek tj bezprostredne po zsteni ]eho omeškania aebo násedne
a to pod a uvážen]a dodáVate a

5']8 Úónky odstúpenia od zrnluVy nastanú dňom ]eho dorlrčenia ktolé bude odberate'oV doručené
V súlade s č ánkorn 11 tejto zmlUVy Ak zo strany odberatela dójde k odmietnutiu prevzatla odstúpen]a
od zmluvy, ]eho účjnky nastanú dňorn odmietnut a prevzat a odstúpenia

5,19 Ak dójde k odstúpen u od zmluvy plnenaposkytnUtépod'ate]tozrnluvydookamihuzánku]ejtrvania
s zrn UVné stíany ponechajú, odstúpenirn od zm LlVy nezan ka]ú dojednania zm uvných strán týkajúce
sa zodpovednost za škodu ani práVo dodáVate'a Vyfakturovat'odb-oratelovi dohodnutú zrn uVnú cenL]
za dodáVky uskutočnené do nadobL]dnutia účnkov odStúpenia apráVo Vyúčtovat paibu za
neodobraté rnnožStvo odstúpenim od Zmuvy nezanlká pov nnost odberatela zapatt dodáVate'oV
pohladáVky up atnené dodáVate orn V zrnys e teito zrn uvy

5 20, V prípade ak
a) bo na rna]etok odberatela podaný náVrh na konkurz alebo sa zača a l kV dácia odbelate a a ebo sa

/J é o píol oobó-áŤA'o, e,e/JČ-e.o-d-|F é óoo,ó , oróo zenl d ebo
b) má odberate'rna]etkovú účast'V práVn cke] osobe ktoíá]e dlžníkorn dodáVateLa alebo
c) ]e odberate'V postaveni oVádanej aebo oVádajúcej osoby Vo Vztahu k dlžníkov dodáVatela V

zmysle § 66 pisrn a) obchodného zákonnika alebo
d) ]e odberaie' peíSoná ne prepojený s nou osoboL] ktorá ]e džnikom dodáVate'a a to takýrn

spósoborn že Voígánoch dlžníka a odberate'a sú te isté fyzické osoby (dalej len..čenovia
oígánov") a ebo osoby V postaveni b izkych osób k ó enorn orgánov a ebo

e) ex stu]e na zák]ade níormácii od nezáVse] nštitúcle sledujúce] hospodárske pomery účastnikov
irhu odóVodnená obava, že odberatel nebude schopný plnit' svoje povnnosti Vyp|ýVajúce zo
zrn uvy alebo

f) došlo k zmene subjektu odberate'a na zákade zákonného prechodu práV a záVázkoV (povinnosti)
zo zrn]uvy alebo

9) ie odberatel Voč dodáVate]ov V omeškani s úhladou záVázku VyplýVajúceho zteito aebo ine]

zm uvy

je dodáVaiel opráVnený požadovat od odberatela z ožen e peňažne] zábezpeky (dalej len
zábezpeka ) Vo Výške dvo]násobku prernerne] predpok adanej koncovej ceny mesačnej dodáVky

e ektriny, a t ež jei doplnen e do uvedene] Výšky V pripade je] použ tia, a to a] opakovane

52] odberate ]e povnný z|ožit zábezpeku podla bodu 5,20 tohto čánklr V prospech bankového účtu
dodáVatela lBAN SK5511000000002647000019 BlC TATRSKBX Vedeného VEUR Vo Tatra banka,
as,atodol5dní od odosania pisornne] VýzVy DodáVate']e opráVnený zloženú zábezpeku použt
na úhradu Všetkých spatných poh'adáVok, ktoré rná Voči odberate]oV. sčirr odberate'Výsovne
súhlasí opoužti zloženej zábezpeky dodáVate pisornne jnfoírnuie odbeíate]a odberate je pr

každorn, čo |en č astočnorn použiti zábezpeky povnný túto obnovi do póVodnej Výšky pod a bodu
5.20, tohto č ánku V ehote uvedenej Vo VýzVe na jej obnoven e odbeíatel a dodáVate'Sa dohod že
odberate'postupuje práVo na úrokyzo z oženejzábezpeky dodáVatelovj DodáVatel takto nadobudne
V astnicke práVo k úrokorn rnornentom, kedy ch banka píipiše V prospech bankového účtu
dodáVate]a

5 22 Nedodížan e pov nnost odberate'a podla bodu 5 21 tohto č ánku sa považu]e za podstainé porušen e
povinnosti odberatela VypýVa]úcch Z tejto zrnluvy a zakladá práýa dodáVate'a od zrnluvy odstúpit
ato V ehote 15 dni odo dňa porušena povinnost PráVo podla tohto bodu dodáVatel neuplatní ak
odberatel:
a) poskytne dodáVate]oV inú zábežpekU. ktorú dodáVatel prjrne ako dostatočnú
b) V ehote pod'a bodu 5 2T tohto článku preukáže že ž adost'dodáVate a je neopodstatnená, alebo

ak porn nuli dóVody na zloženie zábezpeky
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5.23. P aíá zábezpeka irvá dovtedy, kým nepominú dóVody, ktoré Viedli k jej zloženju, odberatel' má práVo
podat'žiadosť o zrušenie zábezpeky, pličom musí zároveň uviest skutočnosti, ktoré jeho žiadosť
odóVodňuji]. DodáVatel' je povinný Vyjadrit' sa k tejto žiadosti do 15 dní od doručenia žiadosti, V
plípade, ak je žiadosť odberatel'a opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému Vo Vyjadrení
dodáVatel'a a dodáVatel'je povinný poukázať zloženú zábezpeku, resp, jej zostatok V prospech účtu
odberatela uvedeného V zmluve, a to V lehoté splatnosti Vyúčtovacej faktúry,

6, Meranie

6,1, Meranie dodaného množstva elektriny, VykonáVanie odpočtov určeného meradla Vrátane
Vyhodnocovania, odovzdáVania Výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre Vyúčtovanie
združénej dodáVky VykonáVa a odovzdá dodáVatelbvi príslušný PDs v slllade s platnými Všeobecne
záváznými práVnymi predpismi, platným Plevádzkovým poriadkom PDs a Technickými podmienkami
PDS.

6.2. Množstvo dodanej elektriny sa meria určeným meradlom, Druh, počet, Velkosť a umiestnenie
určeného meradla a ovládacích zariadenI určuje PDs,

6,3, odberateí je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo kjeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod, Všetky poruchy na určenom meradle, Vrátane porušenia
zabezpečenia proti neopráVnenej manipulácii, ktoré odberatel' zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť
dodáVatetovi, odberatel'sa zavázuje umožniť PDs prístup k odbernému elektrickému zaíiadeniu a
určenému meradlU za účelom Vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia
odobratého množstva elektriny,

6.4. odberatel, ktorého oN4 je pripojené na napáťovú úroveň Vysokého napátia, a u ktorého je odber
elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho Vlastníctvom, overí
fUnkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na Vlastné náklady a Výsledky merania
oznamujé príslušnému PDs, Pokial odberatel'také oznámenie neprcdloží, transformátor sa považUje
za nevykompenzovaný a príslušný PDs píipočiiava k nameíanej jalovej spotrebe jalové
transfoímačné síaty V Zmysle platného celového íoz1-odT utia URso,

6,5, Reklamácia technických podmienok dodáVky a distribúcie elektriny, porlchy meradla, poruchy
odpočtu meradla a spráVnosti fakturácie meraných údajov sa riadia prevádzkovým poriadkom PDs,
Zmluvné strany sa dohodli, že reklamáciu uplatňuje odberatel' písomnou foímou u dodáVatela, Pre
účely realizácie kontrolných odpočtov je odberatel'ovi urnožnený neobmedzený prístup ku Všetkým
určeným meradlám na olVI za podmienok stanovených V prevádzkovom ppriadku PDs, Uplatnenie
íeklamácie nezbavuje odberatela povinnosti zaplatiť V určenej lehote Vyúčtovanie za dodáVku
a distlibúciu elekiriny,

7. Prerušénie alebo obmedzenie dodávky eleKriny a distribtlčných služieb

7,1, odberatel' berie na Vedomie, že PDs je opráVnený obmedzit' alebo prerušiť distribuěné služby V
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených Všeobecne záVázným
práVnym predpisom, Prevádzkovým poriadkom PDs a touto zmluvou, Počas iakéhoio prerušenia
alebo obmedzenia nie je dodávatél povinný dodávat'elektlinU a zabezpečovat'distribučné slt]žby, V
uvedených prípadoch nemá odberatel Voči dodáVatelovi nárok na náhradu preukázatelne Vzniknutej
škody (skutočnej škody a ušlého zisku),

7,2, PDs informuje odberateía o plánovanom obmedzení alebo prérušení distribučných služieb v súlade
so zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom PDs. V prípade prerušenia alebo obmedzenia
distribučných služieb z dóVodu poruchy odberného zariadenia na dotknutom oN4 odberatela, je
odberate]' povinný inforrnovať príslušného PDs,

7,3, DodáVatel je opráVnený obmedziť alebo prerušit' dodáVku elektrjny a distribučné služby do ol\4
odberatela a za tým účelom požiadať PDs o obmedzenie alebo prerušenie distribučných služieb, ak
odberatel odoberá elekhinu v íozpore s touto zmluvou, Za odber V rozpore s touto zmluvou sa
považuje aj prípad, ked'je odberatel'V omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podía zmluvy a ak si
odberatel nesplnil túto svoju povinnosť ani V dodatočnej lehote, ktorú mu poskytol dodáVatel' v
písomnej VýzVe s upozornením, že dodávka elektriny a distribučné služby budú obmédzené alebo
prerušené, okamih doručenia písomnej VýzVy dodáVatela podla predchádzajúcéj Vety sa posudzuje
podla ustanovení článku 11, tejto zmluvy. DodáVatel V prípadoch obmedzenia alebo prerušenia
dodáVky podl'a tohto bodu nezodpovedá za Vzniknutú škodu ani za ušlý zisk odberatel'a. dodávatei'je
V takomto prípade opráVnený účtovať odberatel'ovi náklady, ktoré mu V sl]Vislosti s obmedzením,
alebo prerušením dodáVok Vznikli, a to vrátane poplatku za odpojenie a znovupripojenie ol\4, podla
platného cenníka siužieb distribúcie príslušného PDs. odberatel sa zavázuje tieto náklady zaplatiť,
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zodpovednost' a vyššia moc

Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá Vznikné porušenlm jej povinností Voči
druhej zmLuvnej strane, Ak dodáVatel'nedodá ZM podl'a tejto zmluvy aTébo poruší svoje povinnostj
Vzt'ahujúce sa k príslušnému olM iným spósobom, odberatel' má po preukázaní rozsahu škody práVo
na náhradu Vzniknutej škody, ak bola preukázate]'ne spósobená dodáVatelbm aVznikla VsúVislosti
s týmto nedodaním alebo V súVislosti s iným takýmto polušením povinnosti dodáVatel'a, PráVo
na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri opláVnenom obmedzení alebo prerušení
dodáVok eiéktriny zo strany dodáVatela (napr, Vyhlásenie stavu núdze, obmedzenie alebo prerušenie
dodáVok z dóVodu porušenia zmluvy odberatel'om, údžby a iné). Zmluvné strany sú povinné Vyvinúť
maximálne úsilie na predchádzanie Vzniku škód a zníženie ich rozsahu, ako aj posk},tnút'si navzájom
súčinnosť potrebnú na preverenie okolnostíVzniku škody ajejVýšky.

Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré Vzniknú druhej zm|uvnej strane z dóVodu okolností
Vylučujúcich zodpovednosť (Vyššia moc)- Za okolnosti Vylučujúce zodpovednosť sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezáVisle od Vóle povinnej strany a bránijej V splnení povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladal', že by povinná strana iúto prekážku alebo jej následky odvíátila alebo
prekonala a ďalej, žé by Včase podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvídala, Za okolnosti
VylUěujúce zodpovednosť sa považujú najmá nepredvídatelné prlrodné udalosti, Vojna, terorisiická
akcia, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnéj stlany,

Dodávatel nie je zodpovedný za Vzniknuté škody spósobené okolnosťami Vylučujúcimi zodpovednost'
u osoby, ktolá je Voči dodáVatel'ovi dodávatelom elektriny alebo PDs a tieto okolnosti spósobujL], že
plnenie povinností dodáVateía, VyplýVajúcich z tejto zmluvy, je nemožné.

Každá zo zrnluvných strán je povinná písomnou folmou Vyrozumiet'bez zbytočného odkladu druhú
zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmlUvnej strany s uvedením dóvodov
a predpokladanej doby trvania iakýchto okolností, ZmIuvná strana, odvoláVajúca sa na okolnosti
Vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej sirane možnost'preverit'existenciu
dóVodoV vylučujt]cich zodpovednosť,

Zmluvná strana postihnutá Vyššou mocou sa zavázuje Vyvinúť primerané úsilie na odstránenie
okolností Vylučtljl]cich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej strane písomne oznámit'zánik okolnosií Vylučujúcich zodpovednosť.

Dovernost' infolmácií a obchodné tajmostvo

Zm]uvné strany považUjú obsah tejto zmluvy, okrem ustanoveníV bode 9,2. tohio č|ánku deíinovaných
ako obchodné tajomstvo, za dóVerné informácie tak, ako to upravuje ustanovénie §-u 271
obchodného zákonníka, Bez súhlasu druhej zmluvnej strany móže zmluvná strana poskytnúť údaje
z tejto zmluvy len svojim akcionárom, spoločníkom, Vlastníkom, právnym a daňovým poradcom,
auditorom, ktorí sú viazaní profesnou alebo zákonnou mlčanlivosťou a v prípadoch, kedy je táto
zmluvná stlana na základe Všeobecne závazného práVneho predpist] povinná poskytnúť takéto
informácie. Vo Všetkých ostatných prlpadoch je poskytnutie infolmácií a údajov z tejto zmluvy
podmienené Výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, ktoný nebude touto zmluvnou
stranou bezdóVodne odopieraný, Zmluvná strana, ktorá poskytne údaje a infolmácie tretel'stlane, je
povinná zabezpečit' ich ochranu V zmysle citovaných ustanovení ob6hodného zákonníka. Pre
Vylúčenie pochybností sa uvádza, že informácie označené V tejto zmjuve ako dóVerné, ktoré
podliehajú povinnosti zverejnenia podla osobitných predpisov (zákon ó.21112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niekto|ých zákonoV v zmysle neskorších predpisov) sa
nepovaŽUjú za dóverné,

Zmluvné strany považujú ustanovénia bodu 4,2,, 5.,1,, 5,,10, a prílohy č, 1 tejto zmluvy za obchodné
tajomstvo tak, ako to uPravuje ustanovenie §-u 17 a nasl. obchodného zákonníka, Bez súhlasu druhej
zmluvnej strany móže zmluvná strana poskytnúť údaje z tejto zmluvy, tvoriace obchodné tajomstvo,
len svojim akcionárom, spoločníkorn, Vlastníkom, préVnym a daňovým poradcom, audítorom, ktorí sú
viazaní profesnou alebo zákonnou mlčanljvosťou a V plípadoch, kedy je táto zmluvná skana na
základe Všeobecne záVázného práVneho predpisu povinná poskytnúť takéto informáci,A, Vo Všetkých
ostatných prípadoch je poskytnutie informácií a údajov z tejto zmluvy, tvoriacich obchodné tajomstvo,
podmienené Výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, ktorý nebude touto zmluvnou
stranou bezdóVodne odopieraný, Zmluvná strana, ktorá poskytne údaje a informácie tretej strane, je
povinná zabezpeěiť ich ochlanu vzmysle citovaných ustanovení obchodného zákonníka. Ple

9.2.
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Vy účen e pochybnosti sa Uvádza, že zverejnen e Zm UVy ktorá podleha pov nnost zverejnen a pod'a
osobitných predp sov |záka| č.211l2aa0 Zz, o s]obodnom pristupe k infoímac árn a o zmene a
dop neni n ektoíých zákonov V zmys e neskorších predpisov), a ktorá obsahL]]e ustanovenia označené
ako obchodné tajornstvo sa nepovažuje za porušen e obchodného taiomsiva: usianovenie povinne
Zvere]ňovanej znrlUVy. ktoré obsahu]e informác U, ktorá sa podla zákona os]obodnom prisiupe k
iniormác]ám nespíistupň!]e (naplíklad aj nformácia označená ako obchodné ta]omstvo), sa
nezvere]ňuje (žneč tate ní sa naprík ad zaČiernenirn a ebo ným VhodnýnT spósobom).

93 odberate' týrnto dáVa súhLas dodáVate]oV na poskytnutie úda]oV zo zmirrVy Vrátane svojLch
identifkačných atechnckých údajov, ktoíé sú potrebné pre zabezpečen e s]Užieb súVisiacich
sdstrbúciou eektriny dotknLriýrn tíetim stranárn akoa] pre marketingové účely scielom skva itnenia
s užieb spojených s dodáVkoU e ektriny

ío. Úpravy zmluvy

10'] AkékolVek zmeny a dopnky tejto zmlrvy okrern prípadov Výslovne V zrnluve uvedených. ]e rnožné
Vykonat en pisomnýrn dodatkom na zák ade dohody zrn UVných strán

102 Zrnenu obchodného rnena sídla, DlČ. píáVnej formy, adresy pre poštový styk. čisa účtll, te efónnych
čísie| čisla faxL] e rnaiovej adresy a men kontaktných osób nie je potrebné Vykonat'dodatkom.
postačuje ]ednostranné pisornné oznárnenie týchto Skutočností dorUčené drUhej zmluVne] strane
podpísané opráVnenýrn zást!pcami zm uvnej strany Zmuvné strany sa zavázlr]ú že každú zrnenu
úda]ov uvedených V predchádzajúce] Vete oznámia druhej zrn uvnej stíane do 10 dni, odkedy ku
zmene doš o

11, Doručovanie

111 Akéko'Vek oznámenie resp. pisomnost, kioíé rná zaslat ]edna zmuvná strana druhej pod]a tejto
znrluVy na]nrá, aVšak nielen, oznárnen]a žiadost náVrhy aebo iné práVne úkony obsahujúce
upatnene práVa aebo nároku Víáiane odstúpenia od zmuVy bude doručené osobne aebo
doporučenýrn lstom na adresLr sid]a a ebo adresU pre poštový styk druhe] zrn uVne] strany s Výnirnkou
doručovania pod'a bodu 112 tohto článkLr adoíučovana íaktúr dodáVate'om podla ie]to Zrnuvy Pr]
dorLlčovaní osobne sa oznámenie považu]e za doíučené ]eho fyz ckýrn odovzdanim prjirnate oV Pli
doručovaní prostredníctvom pošty alebo dorllčovacej služby sa doručen e považu]e za účinné treti
pracovný deň po odoslani oznámenia píiiímateloV odnrietnute prevzat a oznérnenia dorUčovaného
osobne aJebo doporučenýnr lstorn má účinky liadneho doručen]a, a to rnomentom odrnietnL]tia

oznámenie rnóže byt doručené tež faxom, resp e-rnaiorn ak bude orgná oznárnena najneskór
nasledu]úc pracovný deň doručený osobne alebo odosaný doporučenou poštovou zásielkou na
adres! pre poštový styk druhej zmuvne] strany Podmienka odos an a orginálu oznámenia zaslaného
e ma]lom podla predchádza]úcej Vety sa nevztahuje na dor!čovanie faktúr e ektíonjckou forrnou
podla bodU 1] 2 tohto č ánku. V prípade oznámeni Zasielaných e-rnaiorn saoznámenie považU]e za
doručené okamihom odos|ania e rnaiove] spráVy zo strany dodáVatela na eektron]ckú adresu
odberate a V prípade faxovaných oznámení sa oznámenie považu]e za prjaté ked má odosie|ate
dókaz bezporuchoVého prenosu V ob dVoch pripadoch plati že ked bude takéto oznámenie zas ané
po 1500 hod. bude sa považoval' za priaté Vnasedujúc pracovný deň Pisomnost doručované
dodáVate orn formoU ch sprístupnen a sa považU]ú za doíučené okam horn ich sprístupnen a,

112 Po predchádzajúcej akceptác i elektíonického doíučovan a zo strany odberate'a má dodáVatel píáVo
sprístupňovat aebo doruóovat pisornnosti Vrátane iaktúry elektronickou foímou ato na e-maioVú
adresu určenú odberate'om Akceptác ou odberate| Vyh asuje že súhlasi S podnrienkarni
poskytovania slL]žieb súVisiacch seektronckým spristupňovaním aebo dorL]čovanim Faktúra
doručovaná eektron cky sa V zrnysle § 71 záka|a č 22Z2a04 Zz o dani z pí]danej hodnoty Vznen
neskoršich predp sov poýaž|Jje za daňový doklad, ateda ]e p nohodnotnou náhradou faktúry
v pap erove] forme

113 Až do dašeho oznámenia sú platné adresy (poštová ako a] eektroncká) a kontaktné úda]e
zrn LrVných strán pod'a špec fikác i zrn LrVných stíán V záhlavi te]to zrnIuVy

í2. Trvanie zmluvy

12 1 íála zm uya nadobúda p atnost a účinnost dňom podp]su opráVnenými zástupcarn zmluVných strán
Ak ]e podmenko! účnnost zrn UVy ]e] zvere]nen e Vzmyse Všeobecne záVazných práVnych
predpisov nadobúda zrnjuVa úó]nnost nas edujúci deň po dn ]ej zvere]nenia
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12 2 PoVnnost dodáVate'a poskytovat odbeíateloV združenú dodáVku eektíiny pod'aiejtozmLlVyVžnká
dňom fyzického píipojen a oM do dsirbučne] siete PDs a zaradenirn oíM do bjlančne] skupny
dodáVatela n e Však skól ako 1.1.2020

123 Zm uýa sa Waiýála na dobu Určitú do 31,12.202í

'l3, ostatné zmluvné dojednania

131 odberate má práVo od telo zrn L]Vy odsiúpt pre podstatné aebo nepodstainé porušene zrn Uvnej
povinnost dodáVate a Vzmysle apod'a podrnienok § 345 a346 obchodného zákonnika prióom
ehota na dodatočné splnene porušovane] povinnost nesmie byt kíatš a aho ]0 dn UanIy
odstúpenla od zmluvy nastanú dňom ]eho doručen a. ktoré bude dodáVate|ovi doručené Vsúade
sčánkom 11, te]to zmuvy Ak zo strany dodáVatela dójde kodrnetnutiu prevzatia odstúpenia od
zrn]uVy jeho účnky nastanú dňorn odrnetnuta prevzatia odstúpena Ak dó]de kodstúpeniu od
zrn]uvy podla pnr'e] Vety plnenia poskytnuté poda tejto zm|uvy do okarnhu zánku ]e] trvan a s
zmluvné strany ponechajú odstúpenirn od zrn]uvy nezan kajú dojednan a zmuvných strán týkajúce
sa zodpovednost za škodu ani práVo dodáVate'a Vyfakturoval odberatelovi dohodn!tú zTn uVnú cen!
za dodáVky uskutočnené do nadobudnlta účnkov odstúpena odstúpením od zmluvy nezaniká
povinnosl' odberatela Zap atl'dodáVateloV] poh]adáVky up atnené dodáVate'om V zmy5le te]io zml!Vy

13 2 DodáVate ]e V zrrysle Zákona ó 250]2a12 zz o regu]áci V sietových odvetviach V zneni neskorších
zmjen a dopneni povinný dodržiaval'štandardy kva ty dodáVok elekircke] eneíge Vyhodnoienie
štandardov kva ty za predchádzajúc rok dodáVate' zverejňuje na svo]om Webovorn sidle
(W,v!.w spp sk)

13 3 V osobtných zákonom Vymedzených prípadoch rnóže dójst k Uplatneniu nštitútlr dodáVky V rež me
dodáVatela posedne] nštánce ktorý sa rad Všeobecne závaznýni pňvnymi predp srnr (na]ma
Zákonom oenergetke, Pravjd arn trhU a Prevádzkovýrn poradkorn PDs) Upatnenie jnšttútu
dodáVatela posedne] nštance Vyhasu]e Vzmyse Zákona oenergetke PDs PDs túto skltočnost
oznarnuie dotknutýrn odbeíate orn ako aj dodáVate oV posednej inštance ato eektroncky
a pisomne a Vo Vyrnedzených píipadoch zvere]nenim V rnédlách a na svojom Webovorn sld e Úohotl
dodáVatela poslednej nštanc e je zabezečen e kont nuity dodáVok e ektíiny V pripadoch stanoVených
Všeobecne záVazným píáVnyrn predpisom prčom tíVanie dodáVky Vtomto režme ie maximáne 3

mesace DodáVka elektrny V rež me pos edne] nštance sa rad plainýrn obchodnými podrnienkamj
zverejnenýrn naWebovom sid]e dodáVate'a posledne] nštance

134 Pňva a povnnosti zmluvných stíán pri pripadných reklarnácách sa íiada Všeobecne záVáznýrni
práVnymi predpismi aRekamačným poriadkom dodáVate a Reklamačný poradok je dostL]pný
odberate oVi V ktoromkolVek zákaznickom centre dodáVate a a tiež na ]eho Webovorn sidLe

']3 5 Akékolvek náíoky íozdie ne názory a ebo spory VyplýVajúce z tejto zrnluvy a ebo V súVislost s ňoU, sa
zmluvné strany pokúsa Vyíešt Vzá]ornnou dohodou Ak nedó]de oVzniknutom spore kdohode
zrnluVných strán, ktoráko|Vek zo zrnIuVných strán ]e opráVnená obrátt'sa s náVrhom na pris ušný súd

14, záverečné ustanovenia

141 V pripade Ukončenia zmlLlvy, resp V prjpade ukončenia odberu na ktoíornko]Vek oM sa odberate'
zaýazqe umažnil PDs Vykonan e záVerečného odpočtu, píipadne odobraie Tnerac eho zaTaden a a
Vykonanie d'aIšich opatreni súV s acich s ukončenim dodáVky e ektíiny do prislL]šného ol\/]

142 Tátozmuva sa uzatvára rad a posudzu]e V súlade s práVnyrn poriadkom Slovenskej lepubiky Táto
zmluva sa bude spravovat lsianoven am obchodného zákonnika a Zákona o energetke Vztahy.
ktoré Vzniknú pr reaIzáci tejto zm!Vy medz zrn uvnýrn stranami a zrnllrVa ch neupravu]e, sa b!dú
riad t ustanoveniam Vyššie lvedených Všeobecne ZáVazných práVnych predp sov V rozsahu, ktorého
sa to týka, sa strany budú riadt platným Techn ckými podm]enkam PDS a Prevádzkovým poradkom
PDs a sú pov nné dodržiavat pov nnosti, ktoré im tieto predpisy uk ada]ú

14 3 Ak nektorá óast tejto zmluvy ]e aebo sa stane nep]atnou Vzmyse Všeobecne záVázných práVnych
predp sov ostatné čast zmluvy ostáVa]ú V p atnosti Ak sa stane niektoré ustanoven e zrnuvy
nep atnýrn aebo nevykonatelnýrn sú zmluvné strany povinné ho nahrad]t novýrn platným a
Vykonate'ným ustanovenírn ktoré Vmaxmálne] možne] miere bude Vsúlade so zárnerrni zrnuvných
strán ktolé tieto s edova]i póVodnýrn ustanovenim,

144 TátozmuvajepodpisanáVdvochVyhotoveniach zktoíýchkaždázrnLrVnásřanaobdržiledno

145 odberatel rná práVo Využivat sužbu Energetické poradenstvo" podla prav]de zverejnených na
WWwsppsk V dokumente PraVdá poskytovan a s užby ,.Ene.getické poradenstvo ato Vrozsahu

10
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ktorý bude špec]fkovaný V Dohode o poskytnuti s užby ..Energetcké poradenstvo L]zatvorenej medzi
zrn uvnýrí] stranarni

16 Néoddó lé't]sjč",aLe_,o/-l /, lvo-

Príoha č 1 - Špec f kác a ol\,4 odberate'a a dohodnutého roóného množstva elektr ny

141 Znl|ýné strany Vyhlasu]ú že si text tejto zrnuvy radne prečitali ]e] obsahu porozurne i, s obsahorn
tejto zmluvy súhasa. táto zmllva Vyiadruje ch sobodnú Vó'u anebola uzatvorená Vtesn an] za
nápadne nevýhodných podrn]enok Na znak súh asu s je] obsahorn jU V astnoíučne podpisal

za dodávaie'a

Vo ZVoLene dňa 12 9 2019

za odhe?tela

V Záhorciach dňa 12 9,20T9

slOlůi§ký ! |núlOn§kÝ !lj!mY§el, a,§.
Ň yiské i vyaa/a 3251] 8niis ava

3I43.

ng PaVe olavec manažér predaja

splno,nocnený záSt!pca dodáVaiela
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Číslo obchodného partnera:5í0000í656

Špecifikácia odberných miest a zmluvne dohodnutého
množstva k zmIuve č. 5100001656

slovenský plynárenský pl emyse, a,s,

l"]lynské n Vy 44la

825 11 Bratis ava 26

slovenská rep!blkd

l d e ntiíi ká cj o ad b e rat e l'a :

obchodné meno, právna forma: obec Záhorce

lco:

U ica, Číslo:

PsČ, Mesto:

Telefón:

E rnall:

00319694

Krtíšska 173l98

99106 Záhorce

+ 42L4] 4893263

5tarosta@zahorce,sk

ých miest d zmIuvného množstvo

Ec Vl
IMWh]

NŤ

IMWh]

2,1Z5552l5a6400AG záharce 229 99106 zá horce 1.7,2a2a 37.12.202l 1,594

24Zss5215850000P Záhorce 121 1 1,2020 ]1.12, 2021 2,J,

24zs55275a790D05 1r 2020-31,12,2021 0,186

24Z5s5215875000P selešťa.y 12 99106 záhorce l7,2a2a 3LI2,202l 0,298

24Zss5215863000,1 99106 záhorc€ 1 1,2020 ]1.12, 2021 9,348 ],894

24Zss5215882000Y 1 1,2020 - 31,12, 2021 1,834

24Z5552l53620009 99106 záhorce 7 L2a2a 3Ll2 202I 0,512 0,0]5

24Zs55215874000L] 99106 Záhorc€ l 1,2020 ]112.2021

24Zss5304L490005 5e]ešťany26 11,2020-31]r2,2021 0,11
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Óíslo obchodného partnera:510o0o1656

Ec: Vl
tMWlr]

NT

tMWh]

24Zss5215876000K 99106 Záhor.e 1.7.2a2a 3l 12.2a2I J,I4

24Z555215861000E 1.12020-3112.2021 1,9a

24Zss5215852000F 99106 Záhor.e 7 7 2a2a 37 |2.2a27 4,83 2,036

24z5s5304850000W 991 06 záhorce 7.7 2Q2D 37D )Q27 2,538

ce ko!ó množstlo spo U (\.T+NT] íN/rWhl 41,]6a

Dátu rn:

Meno, prlezVi5ko a funkcla opráVnenej osoby

Pod p i5

PaedDr. BranislaV Kázmer, starosta obce

12.09.2019
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