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Zmluva o združenej dodávke elektriny
ČísloZmluvy:

9406808097

Čísloobchodnéhopartnera: 5100000229
Číslomiesta spotreby: 3|1004t266
Dodávatelo:

ZSE Energia, a.

s. Čulenova 6,816 47

rčo:

36 677

DIČ:

Bratislava

Odberatel':
Obec Tesárske Mlyňany Obecný úrad
HLAVNA 641,95176 TESARSKE MLYNANY

28l

Zapísaný v štatistickom registri SR Zlaté Moravce

2022249295

rč npH:

SK2022249295

Zapisaný v OR OS BAl, odd, Sa, vložka č.3918/B,
Držiteťpovolenia na dodávku elektriny lydaného URSO

č.:2007E0254

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava

tČo: ls 823 55l

Zapísanáv OR OS

BA l,

IČo:

DIČ:
IČopH:

00308528

202l038030
SK202l038030

V zastúpení:
Ing. Stefan Valkovič

oddiel Sa, vložka Č.ZaSZn

Zastilpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zm|ulry:
Adriana Ballayová
Shop Manager

Zastiryený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:

Ing. Štefan Valkovič

Ondrej Gutyán
Customer Service Representative senior

Bankové spojenie:
Č.ričtutOa banky:

IBAN:

E

BIC (SWIFT):

Tatra baŇa, a. s.

2649000047/l100
SK72 1 100 0000 0026 4900 0047

TATRSKBX

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.

s.

č. netutoa banky: 3032816210200
IBAN:
BIC (SWIFT):
SUBASKBX

Doručovacia adresa: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava l
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555, kontakt@zse.sk
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Kontakt:

Ďalej len,Dodávatel"'

Ďalej len,Odberatel"'

Dodávateť a Odberateť spoločne ako ,,zmluvné strany" akaždý z nich samostatne ako ,,zmluvná strana"
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uzatvárqípodťa všeobecne závázných platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmlulu o zďnĚenej dodávke elektriny (ďalej len "Zmluva").
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Predmet Zmluvy

je závázokDodávateťa i) dodávať elektrinu do nižšiešpecifikovaného odberného
miesta odberateťa (ďalej len,,OM") v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými

1.1 predmetom tejto Zmluvy

podmienkami distribučnej sústaly a podťa obchodných podmienok dohodnutého tarifrrého Produktu
dodávky elektriny, 1í) zabezpečiť pre OM Odberateťa distribúciu elektriny v zmysle Prevádzkového
poriadku príslušnéhoprevádzkovateťa distribučnej sústavy (ďalej len ,,PDS") a Technických podmienok

príslušnéhoPDS a ostatné s tým spojené distribučnéslužby (ďalej len,,distribuČné sluŽby") od PDS a iii)
ptevzlať za Odberateťa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovatel'oviodchýl ok a závázok
odberateťa i) odobrať od Dodávateťa elektrinu, ii) riadiť sa obchodnými podmienkami dohodnutého
tarifného produktu dodávky elektriny, iii) riadne a včas zaplatiť Dodávateťovi za dodávku elektriny a za
distribučnéslužby dohodnuté ceny podťa podmienok uvedených v Zmluve, v Obchodných podmienkach
spoločnosti ZSE Energia, a.s. pre odberateťov elektriny mimo domácnosti (združená dodávka elektriny)
(ďalej len ,,oP") a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribuČnej sústave
a

II.

iv) dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.

Špecifikácia odberného miesta
Z.t Číslomiesta spotreby:

3|10041266

2.2 Aďresa odbemého miesta:

št<olsrÁ 3D,g5t

2.3 EIC odbemého miesta:

24ZZS4000033288J

76

TEsÁRsKE MLyŇANy

NN

2.4 Napáťová uroveň:

III. Údaje pre distribučné služtry

distribúciuelektriny: CZ,X3
0,95 - 1,00
3.2 Dohodnutý učinníkcos g:
32 A
3.3 Maximálna rezervovanákapacita,.
3 fázy
3.4Početfáz:

3.1 Dohodnutátarifapre

IV. Údaje pre dodávku elektriny

a platobné podmienky

4.1 Tarifný produkt dodávky elektriny:
+.Z Číslozmluvného účtu:
4.3 Adresa zasielania faktur

-

platitel:

4,4 Číslobankového účtu/kód banky

platiteťa:

IBAN:
BIC (SWIFT),

FirmaJednotarif
650000l l00
Obec Tesárske Mlyňany Obecný urad, HLAVN Á

TESARSKEMLYNANY

6q7

, 951

7

6

3032816210200

SUBASKBX

4.5 Obdobie vystavovania faktir za spotrebu elektriny: ročne

platieb:
faktúr:
4.7 Spósob úhrady
4.8 Lehota splatnosti:
4.9 Predpoklaďattáročná spotreba elektriny
4.6 Počet preddavkových

l

1

lnkaso
14 dní odo dňa vystavenia faktúry

l

200,00 kWh/rok

V. Osobitné dojednania

5.1 odberatel' sazavázuje po podpise ZmIuvy poskytnúťDodávateťovi všetku nevyhnutnú súČinnosťv zmysle
príslušnejprármej úpravy a Prevádzkového poriadku PDS na to, aby sa odo dňa účinnosti Zmluvy, prípadne
odo dňa prvého možného termínu v zmysle príslušných všeobecne závázných právnych predpisov stal

2l4
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Dodávateť u pfislušného PDS dodávateťom elektriny do OM alalrebo zdržaťsa akýchkoťvek úkonov, ktoré
by tomu mohli zabrániť, tj, napdklad stornovanie vykonania zmany dodávateťa elektriny u PDS
z póvodného dodávateťa elektriny na Dodávateía pre OM. Nedodržanie tohto závázku Odberateťom sa

považuje zapoďstatné porušenie Zmlwy. AkOdberateťporušítútosvojupovinnost', jeDodávateť
oprávnený vyúčtovaťa Odberateť povinný uhradiť Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur.
5.2 Odberateť sa zavázuje, že po dobu kvania Zm\uvy nebude mať iných dodávateťov elektriny do

OM

že

a

pre toto OM nezmení dodávateťa elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávateťom v zmysle

Zm|uvy a OP. Nedodržanie tohto záv'iaku Odberateťom sa považuje za podstatné porušenie Zm|uvy.
5.3 Ak Odberateť porušísvoju povinnosť podťa ods. 5.2 tohto článku Zmluvy, je Dodávateť oprávnený
vyúčtovaťa Odberateť povinný uhradiť Dodávateťovi zmlurnrú pokutu vo výške 30 (tridsať) percent z ceny
za dodávku elektriny vypočítanejako súčinpočtu dní odo dňa vykonania zmeny dodávateťa elektriny
do konca doby, na ktoru bola ZmIuyauzatvotená, priemernej dennej spotreby na OM určenej ako priemerná
denná spotreba podťa posledného fakhrrovaného obdobia a ceny za dodávku elektriny uplatňovanej na
danom OM v zmysle ustanovení Zmluvy ku dňu vykonania zmeny dodávateťa elektriny v prípade, ak je

zm|uvauzatvotená na dobu určitú.
5.4 Posledným fakturovaným obdobím sa na účelyustanovenia ods. 5.3 tohto článku Zmluvy rozumie.posledné

obdobie predchádzajúce zmene dodávateťa, zaktoré bola Dodávateťom Odberateťovi vystavená fakturaza
skutočnú spotrebu elektriny,
5.5 Dodávateťje oprávnený okrem zmluvnej pokuty podťa ods. 5.1 a 5,3 tohto článku Zmluvy požadovaťod

Odberateťa aj náhradu škody za porušenie povinnosti, na ktoru sa vzťahuje zmluvná pokuta, presahujúcu
dohodnutú zmluvnú pokutu.
y

l. záv

er ečnéustanovenia

6.1 Neoddeliteťnou súčasťouZm|uvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. l : OP resp. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovani univerzáInej služby pre
malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej len,,OPMP"),
Príloha č. 2: Cennik tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikateťov a organízácíe, ktorého
súčasťousú aj obchodné podmienky tarifného produktu resp. Cenník pre tarifné produkty (sadzby)

dodávky elektriny pre malé podniky (ďalej len ,,Cenník pre malé podniky" ďalej spolu len ,,prílohy").
(opMp a cenník pre malé podnilql iba v prípade, ak odberatel'v sulade s ods. 6.3 tohto článku zmluvy
preukáže splnenie podmienok na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku
uz atv or

už pri

ení t ej t o Zm luvy)

6.2 Odberateť vyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prílohy pri podpise Zmluvy obdržal,

prílohami, ktoré sú platné a účinnév čase podpisu Zmluvy sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel,
súhlasís nimi a zavázuje sa ich dodržiavať.V prípade zmeny príloh postupom uvedeným vo OP sa takto

s

zmenené prílohy stanízáváznými pre ďalší zmluvný vzťab a budú neoddeliteťnou súčasťouZmluvy v deň,

ktorým nadobudnú účinnosť.
6.3 Zmluvtté strany sa vzájomne dohodli, že v pripaďe, ak Odberateť Dodávateťovi preukáže splnenie

podmienok Odberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku v súlade
príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťoých odvetví o návrhu ceny za dodávku elektriny
malému podniku (ďalej len ,,Cenové rozhodnutie"), bude Dodávateťom Odberateťovi za kalendárny rok,
zaktory splnenie podmienok Odberateťa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému
s

podniku Odberateť preukáza|, pňznaná sadzba a cena pre dodávku elektriny podl'a v tejto Zmluve
dohodnutého tarifirého produktu dodávky elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinným
v čase uskutočnenia dodávky elektriny, na ktorú sapriznaná sadzba a cena pre malý podnik vzťahuje
a Cenníkom pre malé podniky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle príslušnéhoCenového
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rozhodnutia. V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný vzťahmložený touto Zmluvou aplikujú opMp.
6.4 Všetky ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia OP, obchodnými podmienkami tarifnóho

produktu, všeobecne záv'ámými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými pdslušnými
všeobecne záv azný mi pt ávnymi predpismi.
6.5 Zmluva sa uzatvára na dobu rrrčitu do

22.a6.2a§.

Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zrnluvnými stranami a účinnost'dňompriraderria
OM do bilančnej skupiny Dodávatel'a (s výnimkou čl. V., ods, 5.t Zmluvy), V prípade, ak sa OM pri
podpise tejto Zmluvy už v bilančnej skupine Dodávatel'a nachádzq termínom účinnostiZmluvy je deň jej
podplsania oboma zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. V,, ods, 5.1

Zmluvy nadobrldajú účirmost'dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.
6.6 Povinnosť Dodávateťa dodávať elektrinu do OM podla tejto Zmluvy vzniká dňom nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy alebo dňom pripojenia OM Odberateťa do dishibučnej sustavy PDS, ak pri priradení do
bilančnej skupiny Dodávateťa nebolo OM pripojené do distribučnej sústavy PDS,
6.7

Akje Odberateť v zmysle zákonač.2lll2000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciám v platnom znení
(ďalej len ,"zákon") osobou povinnou spdstupňovať informácie, v tomto pdpade je podmienkou
nadobudnutia účinnostiZmluvy podl'a ods, 6.5 tohto článku Zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie
spósobom podla § 5a zákona.

6,8 Odberatel' podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlas uje, že:

Zmluvu o pripojení do disfribučnej sústavy s PDS (pred uzatvorením Zmluvy je
Odberatď povinný predložiťDodávatelbvi k nahliadnutiu Zmluvu o pripojeni, ak o to Dodáyatel'

a) má uzatvoranú

požiada);
b) boli zo strany Odberatel'a riailne splpené všetky technické a obchodné podmienky vyžadované PDS

definovanó v zmluve o pripojení odberného miesta Odberateťa do distribučnej sústavy, do ktorého má
byť dodóvka elektriny na ziýJale Zmlavy zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia),
c) nemá Odberateť voči Dodávatelbvi neuhradené žiadne peňažrré závázky.
6.9

V prlpade nepravdivosti čestnéhovyhlásenia podl'a

ods. 6.8 tohto článku Zmluvy je Dodavateť oprávnený

od tejto Zmluvy odstúpit'v súlade s OP.
6.10 Zmluva je vyhotovcná v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Kažďázo zmluvných strr{n

obdržípo jednom rovnopise.

6.1

l Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu

pred jej podpisom riadne prečítali,jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva vyjadruje ich slobodnú avážnu vófu zavázujú sa ju dobrovolhe plniť anaznaksúhlasu s ňgu
oprárnrení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje Ýlxtnoručné podpisy,

ZaDodávatel'a

za odberatel'a
furnr.r§

l

Mie§to

Miq§to

Adriana Ballayová

Ing. ŠtefanValkovič

1Shop Manager

Mono, priorYl3ko, fu nkcli

r

Ondrej Gutyán
Customer ServiceRepresentative senior

Meno,prlozvlrko,funkda

4l4

Meno a prlezvlsko

1-.......*
podpl§

L
llieno a priervlsko

podpl9
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