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Zmluva o zďruženejdodávke elektriny
9406556542
ČísloZmluvy..
Čísloobchodnéhopartnera:5100012831
3103023333
Číslomiestaspotreby:
Dodávatel':
ZSE Energia,a. s.
Culenova6"81647 Bratislava

Odberatel':
obec HrubÝ ŠúrobecnÝ úrad
HrubýŠúr
žos.gzs25 Hřubý Šur

Zapisanýv oR oS BA1, odd.Sa' vložkač.3978lB
Únso
oržitel'lovolenia na doáávku elektrinyvydaného
č.:200,|E0254

registriSR Senec
Zapísaý v štatistickom

IČo:

DIČ:
IČopH:

36 617 281
2022249295
sK202224929s

Zastúpený: na zák|aďe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenskáenergetikaa. s.
Čuienova6.8|6 47 Brátislava
ICO: 35 823551
Zapísatá v oR oS BA I, oddiel Sa, vložka č).2852/8
Zastípený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Anikó Klempová
supervízor

IČo:

DIČ:
IC DPH:

00305987
2021006658

V zastúpení:
Ing.Ladislav Gujber

Zastípený osobami oprá.imenýmikonat' a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing.Ladislav Gujber

Renáta Tánczosová
Customer Service Representative senior

E

Bankové spojenie:
Talra banka, a. s.
VUB banka, a. s.
Slovenská sporitelha,a. s.
Citibank (Slovakia).a. s.
UniCredit Bank Slovakia. a. s.

E

Č.tietuftódbanky:
2649000041/1100
27-2101012/0200
0110800463/0900
I 30
2000260100/8
6617993003/1111

Bankovéspojenie: Všeobecná úverová banka. a. s.
banky:r7228132/0200
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Dalej len,,Dodávatel'''

Ďalej len o,Odberatel'''

(Dodávateťa odberatel'spoločne ako ,,zmluvné strany..)
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uzatváraju podťavšeobecnezávázrtých platných prár'rrych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
''Zmluva'')'
v energetických odvetviach tútoZmluw o združenejdodávke elektriny (ďalej len
I l4
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I.

Predmet Zmlaty
l.l Predmetom tejto Zmlulry je závázokDodávatel'a i) dodávať elekhinu do nižšiešpecifikovaného
odbemého
miesta Odberateťa(ďalej len ,,oM..) v dohodnutom množstve,časea v kvalite garantovanej
technickými
podmienkami distribučnejsústavya podťaobchodných podmienok dohodnutéhó
tarifnéhoproduktu
dodávky elektriny, ii) zabezpečit,pre oM odberate|a diitribriclu elektriny v zmysle Prevádzkového
poriadku
príslušného
prevádzkovateťadistribučnejsústaly (ďalej len,,PDs..) a tectrnictých podmienok príslušného
PDS a ostatnés tým spojenédistribučnéslužby (ďalej len
,'distribučnéslužby.j od PDS a ili) ptevziať
za odberateťazodpovednosťza odchýlku za oM voči zúčtovateťovi
odchý|oi. a závázokodúeratel'a i)
odobraťod Dodávateťa elektrinu' ii) riadiť sa obchodnými podmienkami áohodnutéhotarifnéhoprodítu
dodávky elektriny, iii) riadne avčas zap|attt'Dodávatel'ovi za dodávku elektriny a za distribučne
stuzuy
dohodnutéceny podl'a podmienok uvedených v Zm|uve,vo Všeobecných obchtdných podmienkach
spoločnostiZSE Energia, a.S' pre odberateťovelekhiny mimo domácnosti (združenádodávka
elektriny)
(ďalej len ,,VoP..) a v súlades predpismi na zák\aďe uplatnenia regulovanéhoprístupu
k distribučnejšústave
a iv) dodržiavaťsvoje povinnosti v súladeso Zmluvou.

II. Špecifikácia odbernéhomiesta
2.l Císlo miesta spotreby:
2.2 Adresa OM:
2.3 EIC OM:
2.4 Napát'ová uroveň:

3103023333
HRUBÝ ŠÚRzo, 9030l HRUBÝ ŠÚR
242253023333000F
NN

IIr. Údaje pre distribučnéslužby
3. 1 Dohodnutá sadzba pre distribúciu elektriny :
3.2 Dohodnuý učinníkcos <p:
3.3 Maximálna ÍezervoyarLákapacita:
3.4 Početfáz:

C2.X3
0,95- 1,00
324
3 fázy

Iv. Úoa;e pre dodávku e|ektriny a platobnépodmienky
4. I TariFnýproduktdodávky elektriny:
FirmaSvetlo
4.2 Císlo zmluvnéhoúčtu:
6500009066
4.3 Adresa zasie|aníafaktúr- platiteť;
obec Hrubý Šúr
obecný úrad,HRUBÝ ŠÚRzos, 92525 HRUBÝ

SUR

4.4 Číslobankovéhoúčtu/kódbanky platitel'a:
r7228132/0200
4.5 obdobie vystavovania faktur zaspotrebu elektriny: ročne
4.6 Početfaktúrvystavenýchodhadom:
2
4.7 Spósob úhradyfaktúr:
Prevodný príkaz
4.8 Lehota splatnosti:
l4 dní
4.9 Predpokl aďaná ročnáspotreba elektriny
2 000,00 kWh/rok
V. osobitné dojednania
5.l odberatet sa zavázuje po podpise Zm\ulry poskytnúťDodávatel'ovi všetkunevyhnutnúsúčinnosť
v zmysle
príslušnejprávnej úpraly a Prevádzkového poriadku PDS na to, aby sa odo dňá účinnosti
Zmluvy,prípadne
odo dňa prvéhomožnéhotermínuv zmysle príslušnýchvšeobecnezávázný:chprávnych predpisóv
itai
Dodávatel'u príslušnéhoPDS dodávatel'om elektriny do oM alalebo zarziť.u uti'"ntot'uek ůkonov,
ktoréby tomu mohli zabráníť,tj. napríklad stomovanie lykonania zmeny dodávaiel'a elektriny
u PDS
z póvodného dodávatel'a elektriny na Dodávateťapre oM odo dňa nadobudnutia účinnostiZmluvy
konaním
alebo nekonanímzo strany odberatel'a. Nedodržanie tohto závázkuodberateťom sa považujeza podstatné
porušenieZmluvy.
Ak odberateť porušítútosvoju povinnosť,je Dodávateť oprávnený r,yúčtovať
a odberateť povinný uhradiť
Dodávatel'ovi zmluwú pokutu vo výške 200 eur.
5.2 odberatet sa zavázuje, žepo dobu trvania Zm|uvy nebude mať iných dodávatel'ov elektriny
do oM a že pre
toto oM nezmení dodávatel'a elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávatel'om v zmysle Zmluvy
a VoP. Nedodržanie tohto závázkuodberatel'om sa považujeza podsiatnéporušenie Zm|uvy.
5'3 Ak odberatel' porušísvoju povinnosť podťaods. 5.2 tohto č|á,ki z-Iu,v, je Dodávatel' oprávnený
výčtovat'
a odberateť povinný uhradiť Dodávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 3o(tridsať) percent z ceny
za dodávku
)t4
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elektriny vypočítanejako súčinpočtudní odo dňa vykonania zmeny dodávatel'a elektriny do konca doby,
na ktoru bo|aZm|uvauzatvorená, priememej dennej spotreby na oM určenejako priememá denná spotreba
podťaposlednéhofakturovanéhoobdobia aceny za dodávku elektriny uplatňovanej na danom oM v zmysle
ustanoveníZm|uvy ku dňu vykonania zmeny dodávatel'a elektriny v prípade,ak je ZmLuvauzatvorená
na dobu určitu.
5.4 Posledným fakturovaným obdobím sa na účelyustanovenia ods. 5.3 tohto článku Zmluvy rozumie posledné
obdobie predchádzajúcezmene dodávatel'a, zaktoré bola Dodávateťom odberateťovi vystavená faktura
za skutočnúspotrebu elektriny.
5.5 Dodávatel' je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podťaods. 5.l a 5.3 tohto článku Zmlwy požadovať
od odberateťa aj náhradu škody za porušeniepovinnosti' na ktorúsa vzt'ahuje zmluvná pokuta' presahujúcu
dohodnutúzmluvnú pokutu.
VI. PoučenieOdberate|'a
6.l. Vprípade, aknastanúskutočnostiuvedenév$ l8 zákonač.25|120|2Z.z. o energetikea o zmene a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zíkon o energetike..) v spojenís $ 36 lryhlášky Uradu pre reguláciu
siet'oých odvetví č. 24120|3 Z. z, ktorou sa ustanovujúpravidlá pre fungovanie vnútornéhotrhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútoméhotrhu s plynom (ďalej len ,,Pravidlá trhu..) prichádza k dodávke elektriny
poslednej inštanciea oM odberateÍaprecháďza do bilančnejskupiny dodávateťaposlednej inštancie,ktoý
bol za dodávatel'a poslednej inštancieurčenýURSo-m alebo zákonom. Dodávka poslednej inštancietrvá
najviac tri mesiace, počasktoých je dodávateťomelektriny a súvisiacich služieb do daných odberných
miest dodávateťposlednej inštancie.odberateť elektriny, ktorémudodáva elektrinu dodávateťposlednej
inštancie,uhradídodávateťoviposlednej.inštanciecenu za dodávku poslednej inštancie a súvisiace služby
podťacenovéhorozhodnutia vydanéhoURSo-m pre dodávateťaposlednej inštancie.o dóvodoch vzniku
dodávky poslednej inštancieinformuje odberateťapríslušnýPDS, a to v lehote podťa $ 36 ods. 7 Pravidiel
trh. Dodávka poslednej inštancie móžebyť ukončenáaj počasjej trvania uzatvorením zmluvy s dodávatel'om
poslednej inštanciealebo iným dodávateťomelektriny, ukončenímodberu elektriny zo Strany odberateťa
elektriny alebo pri zmene odberatel'aelektriny na danom odbernom mieste. Dodávka poslednej inštancie
zan1káuplynutím troch mesiacov od jej začatta.
štandardykvality' evidovať, vyhodnocovať azvercjiovať údaje
6'2,Dodávatel' je povinný dodržíavať
o štandardochkvality, a to v súlades vyhláškouUradu pre reguláciu siet'oých odvetvíč.21512012Z. z.,
ktorou sa ustanovujúštandardykvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len
,,vyhláška..).Ak Dodávateť nedodržíštandardykvality a toto nedodržaniepreukázateťnenastalo' je povinný
uhradiť odberatel'ovi kompenzačnúplatbu podťa $ 7 v spojenís $ 10 lyhlášky. Vyhodnocovanie štandardov
kvality Dodávateť zverejňuje na svojom webovom sídle www.zse.sk.
Izákgnaoenergetike.Pri
6.3.Neoprávnenýmodberomelekhinyjeodberelektrinypodťa$46ods.
neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočnevzniknutú škodu.
Ak nemožnovyčísliťskutočnevzniknutú škoduna základe objektívnych a spoťahlivých podkladov, použije
sa spósob ýpočtu škody spósobenej neoprár'neným odberom elektriny ustanovený všeobecnezávázným
právnym predpisom.
6.4. odberateťje oprávnený predložiťURSo-u na mimosúdneriešeniespor s Dodávateťom alebo PDS, ak sa
s ohťadompredmetu sporu uskutočniloreklamačnékonanie a odberateť nesúhlasís výsledkom reklamácie
alebo so spósobom jej vybavenia, a to najneskór do 45 dní od doručeniavybavenia reklamácie'
YI|. Záv er ečnéustanovenia
ZmIuvy súnasledovnéprílohy:
7.1 Neoddeliteťnousúčasťou
Prílohač. l: VoP
Príloha č.2:Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre ťtrmy,podnikateťov aorganízácie, ktorého
súaj obchodnépodmienky tarifnéhoproduktu (ďalej len ,,prílohy..).
súčasťou
7 .2 odberateťvyhlasuje a svojím podpisom Zmlwy potvrdzuje, žeprílohy pri podpise Zm(ulry obďržal,
v časepodpisuZmlruxry sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel,
s prílohami, ktorésúplatnéa účinné
súhlasís nimi a zavázuje sa ich dodržiavať.V prípadl zmeny príloh postupom uvedeným vo VoP sa takto
Zmluvy v deň,
zmenenéprílohy stanízávdnnými pre ďalšízmluvný vzťah a budúneoddelitelhou súčasťou
ktoným nadobudnúúčinnosť'
7 .3 Zm|uva sa uzatvára na dobu určitúdo 25,|1.20|4. ZmIuva nadobúdaplatnost' dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom začiatkudodávky elektriny Dodávateťom do oM. Povinnosť
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Dodávateťa dodávať elektrinu do oM podťatejto Zm|uvy vznlká dňom priradenia oM do bilančnejskupiny
Dodávatel'a. V prípade,ak sa oM pri podpise tejto Zmluvy už v bilančnejskupine Doďávateťa nacháďza,
termínom začatíadodávky elektriny do oM je deň uzatvorenia tejto Zm|wy.
7 .4 Zm|uvné strany sa vzájomne dohodli, že v prtpaďe, ak odberate| Dodávateťovi preukáže splnenie
podmienok odberateťana pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malémupodniku v súlades príslušným
rozhodnutímÚradu pre reguláciu sieťových odvetví o náwhu ceny zadodávku elekhiny malémupodniku
(ďalej len ,,Cenové rozhodnutie..), bude Dodávateťom odberateťovi zakalendámy rok, zaktoý splnenie
podmienok odberateťana pridelenie sadzby a ceny za ďodávku elektriny malémupodniku odberateť preukázal,
priznaná sadzba a cena pre dodávku elekhiny podťav tejto Zmluve dohodnutéhodruhu taris dodávky elektriny
v súlades Cenoým rozhodnutímplatným a účinnýmv časeuskutočneniadodávky elektriny, na ktorúsa
priznaná sadzba a cena pre malý podník vzťahujea cenníkom Dodávateťadodávky elektriny pre malépodniky
na príslušnýkalendámy rok vydaným v zmysle príslušnéhoCenovéhorozhodnutia.
7.5 Všetky ostatnévzťahy touto Zmluvou neupravenésa riadia VoP, obchodnými podmienkami tarifného
produktu' všeobecnezáváznýmt právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými príslušnýmivšeobecne
záv ázný mí právnymi predpismi.
7.6 Zm|uva nadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaoboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom skutočného
začattaposkytovania dodávky elektriny a distribučnýchslužieb;to neplatí,ak je odberateť v zmysle zákona
č.2||/2000 Z.z. o slobodnomprístupek informáciám v platnom znení(ďalej len ,,zákon..)osobou povinnou
sprístupňovaťinformácie, v tomto prípade Zmluya nadobudne účinnosťdňom nasledujúcimpo dni jej
zverejnenia spósobom poď'a $ 5a zákona.
7 .7 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopiso ch,kažďý s platnosťouoriginálu. Kažďá zo zm|wných strán obdrží
po jednom rovnopise.
7 .8 Zmluvné strany vyhlasují, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali,jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva lry,jadrujeich slobodnúa vážnu v6|u, zavazujú sa ju dobrovolhe plniť a na znak súhlasus ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajúsvoje vlastnoručnépodpisy.
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Anikó Klempová
ISupervízor
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Renáta Tánczosová
r Customer Service Representative senior
Meno.pÍie4isko,Íunkcia
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