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Touto Zmluvou sa Dodávatel' zavázuje dodávať Zákaznkovi do jeho odberných miest (ďalej len ,,OM") elektrinu a/alebo zemný plyn
a zabezpeČit vo vlastnom mene a na vlastný účetprepravu elektriny a/alebo plynu, distribúciu elektriny a/alebo plynu, ako aj ďalšie s tým
súvisiace sluŽby a Zákaznk sa zavázuje takto dodanú elektrinu ďalebo plyn odobrat a zaplatit Dodávatelbvi za dodanú elektrinu a/alebo
plyn v Zmluve dohodnutú cenu podl'a aktuálneho Cennka elektriny a/alebo zemného plynu v príslušnom produktovom radu (ďalej len
,,Cennk"), Dodávka elektriny a./alebo plynu sa uskutočňuje v súlade s Obchodnými podmienkami pre Rámcové zmluvy na poskytovanie
služieb dodávky elekiriny a/alebo plynu pre odberatelbv Mimo Domácností spoločnosti SLOVAKlA ENERGY s.r,o, (d'alej len ,,OP")
vydanými Dodávaiel'om, ktoré sú Prílohou tejto Zmluvy.
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Rámcová zmluva o združenej
dodávke elektriny a/alebo zemného plynu
pre odberatelbv Mimo Domácnosť
Clá nok 1. ZáRladné Usta noven ia

clánok

'1.1 Dodávka
elektriny

2.1 zmluvu uzaivorenú na dobu neurčitúmóžu zákazník alebo

a/alebo plynu bude uskutočňovaná pod-

z, o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (dalej len ,,Zákon o energetike") a platných
Obchodných podmienok dodávky elektriny pre odberatel'ov elektriny Mimo Domácnosti aJalebo Obchodných podmienok dodávky
plynu pre odberatelbv plynu Mimo Domácnosti (d'alej len ,,OP"), ak
Zákaznk spiňa technické podmienky a obchodné podmienky pri-

laZákona č,251/2012 Z,

pojenia do sústavy. Tieto OP Zákaznk obdržal pri podpise Zmluvy,
oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zavázuje sa ich
dodržiavat,
,2 Dodávka elektriny a/alebo plynu je splnená prechodom eIektriny a./alebo plynu z distribučnej sústavy príslušnéhoprevádzkovatel'a
ku kiore1 je odberné miesto
distribúčnejsústavy (d'alej len
'PDS.),
Zákaznka piipojené, do odberného miesta Zákaznka, t. j. precho1

dom elektriny alalebo plynu cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa
zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej eIektrine
a,/alebo plynu a nebezpečenstvo škody.

2.

ukončenie zmluvného vzťahu

Dodávatel vypovedat bez uvedenia dóvodu. Výpovedná lehota je

1

(eden) mesiac, pričom začínaplynútprvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej
zmluvnej strane.

2.2Y prQade, ak sa zmluva uzavrie

na dobu určitú,táto sa skonktorá
začne plynút dňom účinnosti
číuplynutím dohodnutej doby,
zmluvy.

2,3Pokial'Zákaznk najneskór

1 (eden) mesiac pred uplynutím do-

hodnutej doby trvanra zmluvy nevysloví písomne svoj nesúhlas s d'alšímpredlžením trvania zmluvy, potom sa trvanie zmluvy uzavretej
na dobu určitúautomaticky pred|žuje o dobu, na ktorú bola zmluva
uzatvorená póvodne, a to i opakovane,

článor 3. Cena

3,1 Zákaznk sa zavázuje elektrrnu a/alebo plyn odoberat azapla,3 Pokial'v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny a,/ tit Dodávatel'ovi za jej dodávku cenu určenúplatným a účinným
alebo plynu zabezpečíDodávatel'preZákaznka v rozsahu azapod- Cenníkom pre príslušný produktový rad (d'alej len ,,Cenník"). Ceny
mienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku PDS (dalej uvedené v Cenníku obsahulú cenu silovej elektriny a/alebo plynu
len ,,Prevádzkolný poriadok"), ktory bol schválený Úradom pre regu- vrátane zodpovednosti za odchýlku, l*toré sianovuje Dodávatel v súláčiu sietov}ch odvetví Slovenskej republiky (ďale.j len ,,Ú RSť), Pre-' láde s platňým právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tálozložka
vádzkový poriadok v platnom znení je spravidla zverejnený na we- ceny móže bl dohodnutá aj individuálne, pokial'sa tak Dodávatel'
so Zákaznkom v Zmluve dohodnú. Ceny regulovaných poplatkov
bovom sídle PDS.
za distribúciu, prenost systémovéslužby, náklady systému a ostatné
1,4 Zmluvaje platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinná poplatky sa zavázuje Zákaznk uhradiť vo výške stanovenej platnÝrni
a účinnýmirozhodnutiami ÚRSO. Regulované poplatky budú fakdňom zahájenia dodávok danej komodity.
turované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny a/alebo
1.5 Zákaznk splnomocňuje Dodávatelh na všetky úkony potrebné plynu. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zatedenia
k ukončeniu zmluvného vztahu s doterajším dodávatelom Zákazní- nových popla,tkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má Dodávatel'
ka, najmá (avšak nie uýlučne) na výpoved'zmluvy alebo odstúpenie
od nej, a ďalej na zabezpečenie pripojenia Zákaznka k distribučnej p rávo požad o v aí od Zákazn í}<a ch zap aten e a Zákaznk sa zav ázu 1e
sústave, vrátane uzavretia zmluvy o pripojení pre príslušnéodberné tieto poplaiky alebo dane zaplatit. Dodávatel'má právo požadovat
miesto/4 pokialZákazník nebol doposial'pripojený alebo nemal do- od Zákazníka aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mat
vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgáposiaf uzavretú zmluvu o pripojenís PDS.
nov Slovenskej republiky a ktoré Dodávateí nebude móct ovplyvnit.
Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu a/alebo
1.6 Zákaznkje odo dňa podpisu Zmluvy povinný poskytnút Dodáje
plyn sa zavázujeZákaznk uhradit spósobom podla Zmluvy. Zmenu
vatelovi súčinnostsmerujúcu k vykonaniu zmeny dodávatel'a a
povinný zdržaí sa právnych a iných úkonov, ktoných účelomalebo vykoná Dodávatel' spósobom podl'a OP.
'l
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následkom bude nemožnost vykonat zmenu dodávatela alebo

zmarenie procesu zmeny dodávatela, napr, vo forme dodatočného
odvolávania, rušenia 4ípovede alebo inej íormy ukončenia zmluvy
s doterajším dodávatel'om alebo vo forme stornovania požiadavky
na zmenu dodávatela. Zákaznk berie na vedomie, že v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradit Dodávatelovi škodu,
ktorá mu v súvislosti s takým konaním Zákaznka vznikne a Dodávateí má právo na úhradu zmluvnej pokuty tak, ako je definované
v Clánku 4. iejto Zmluvy,
1.7 Ak je Zmluva uzatvorená na 2 (dva) roky, Dodávatel Zákazníkovi garantuje najnižšie ceny elektriny alebo plynu na slovenskom
trhu. V prípade, akZákaznk predloží Dodávateíovi ponuku od iného
dodávatela, ktorá je za inak porovnatelných podmienokpreZákaznka cenovo výhodnejšia a Dodávatel' Zákaznkovi nepreukáže, že
tomu tak nie je, má Zákaznk právo od Zmluvy bezodplaine odstúpit
k najbližšiemumožnémutermínu, ak mu Dodávatelcenovú výhodu
kon ku renčnéhodod ávatela p re porovn atelné o bd o bie nedorovná.

l
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3.2 Zmenu cenníka zverejní dodávateť elektriny a/alebo plynu najmenej 30 (tridsat) dní pred nadobudnutím jeho účinnostina webovom sídle (internetovej stránke) dodávatela elektriny a./alebo plynu
prípadne vo webovej kancelárir, ktorá je pre odberateíov elektriny
i (ale nielen) za trfmto účelomzriadená

článor 4. Sankcie
4.1 Pred koncom platnosti Zmluvy jeZákaznk oprávnený požiadat písomne Dodávateía o predčasné ukončenie Zmluvy. V prípade
posúdenia žiadosti o predčasnéukončenie zmluvného vzťahu Dodávatefom je negatívne, ostáva Zmluvav platnosti v plnom rozsahu.
V prípade posúdenia žiadosti o predčasnéukončenie zmluvného

vztahu Dodávatelom je pozitívne, je Dodávatel oprávnený požadovaí
odZákaznka úhradu zmluvnej pokuty, ktorejrnýška je definovaná
v odseku 4.3 tejto Zmluvy a rovnako v Cenníku poplatkov a služieb
zuerejnenom na webovom sídle Dodávateía, www.slovakiaenergy.sk
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článok 5. záverečnéustanovenia
5

] Iál:

Z:mluvale vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s plainostou

originálu, z kíorych každá zmluvná straná dostala
po jednom vyhqtovení.
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