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Zmluva o združenej dodávke elektľiny Firmalndividual

Čĺsloob[hodnéhopannera 5100012910

Kód  predaj`cu

Dodávsteľ a  Odberateľ dálej  spolu  aj  ako  „Zmluvné  stnny" a   každý  jednotlĺvo  aj  ako

„Zmluvná   strana"  uzatvárajú   túto   Zmluvu   o   združenej   dodávke   elektriny   (ďalej   len

Zmluva')  v  nasledujú(om  znení:

článok l. -Základné  ustanovenia

l. Definície poj"

1.1     Na  účely  Zmluvy,jei  prĺloh  a  dodatkov  majú  nasledovné  po)my tento  význam.

Distribučné   služby   -   znamenajú    distribú(iu   elektriny   a    ostatné   s   ňou   spojené

distríbučné    služby    v     rozsahu    a     podľa     podmienok     Prevádzkového     poriadku,

Techni(kých  podmĺenok  a  píĺslušný(h  rozhodnutí  ÚRSO.

Fakturačné  obdobie  -znamená  obdoble,  za  ktoré  Dodávateľ vykonáva  zúčtovaníe

skutočnej   spotreby   elektriny   Odberateľa,   ktoúm   je   v   prĺpade   Odberný(h   miest

s   mesačným  odpočtom   každý  kalendárny  mesiac  Zmluvného  obdobia  a  v  pn'pade

Odberný[mest s ročným  odpočtom  ročný cyklu5  určený pDS.

lnfomačný   zákon   -   znamená   zákon   č.   211ĺ2000   Z.   z.   o   slobodnom    prĺstupe

kinformá(iámaozmeneadoplnenĺniektorý{hzákonov(zákonoslobodeinformá(ií)

v  znení  neskoršĺ(h  predpisov.

lnformá(ie o o{hrane osobných  údajw -majú  význam  uvedený v čl. lv. bod vll. ods.

7.15  tejto  Zmluvy.

Ob{hodný  zákonník  -znamená  zákon  č.  513ĺl991  Zb.  Obchodný  zákonni'k  v  znenĺ

neskoršĺch  predpisov.

Odbemé  miesto  -znamená  mjesto  odberu  elektriny  vybavené  určeným  meradlom

(harakterizované  kódom  EIC, v  prospech  ktorého  sa  zabezpečuje  plneníe  predmetu

teito  Zmluvy.  Zoznam  Odbemý(h  miest  i.e  uvedený  v  Prílohe  č.1  tejto  Zmluvy,  ktoré

sÚ  spoločne ďalej  označované ako „Odbemé miesta':

Odbemé  elektĺitké  zariadenie  -znamená  zariadenie  Odberateľa  určené  na  odber

elektriny,  ktoré   je   možné   pripojit`  do   prenosovej   sú5tavy,  do   dĺstribučnej   sústavy

alebo  na  elektri(kú  pripojku.

Pravidlá   trhu   -znamenaiú   vyhlášku   ÚRSO   č.  24ĺ2013   Z.  z.,  ktorou   sa   ustanovuiú

pravĺdlá   pre   fungovanie  vnútorného   tíhu   s  elektrinou   a   pravidlá   pre  ĺungovanĺe

vnútorného  trhu  s  plynom  v  znení  neskoršĺ(h  predpĺsov.

Preddavkovéfaktúry-majúvýznamuvedenývčl.lv.bodl.ods.1.3tei`tozmluvy.

Preddavky -mjú  význam  uvedený v čl. lv. bod  l. ods.1.2  tejto  zmluvy

Pĺedížené zmluvné obdobie -znamená  každú  v súlade s čl. lv. bod  lv. ods. 4.2  tejto

Zmluvypredíženúdobutrvanjateitozmluvy.

P"ádzkwateľdistribučnej sústavy (d'alej aj ako „PDS') -znamená  osobu, ktorá

má   povolenie   na  distribú(ĺu  elektrĺny  na  časti  vymedzeného   územĺa  disirĺbučnou

sústavou, ku  ktorej sú  odbemé  miesta  pripojené.

Pľwádzkový   poriadok   -   znamená    dokument   vydaný    PDS   a    s(hválený    ÚRSO,

upravuiúci    podmienky    prevádzky    djstribučnej    sústavy    a    práva    a     povinnosti

i.edno[liwch   účastnĺkov   trhu   s   elektrĺnou.   Prevádzkový   poriadok   je   záväzný   pre

všetký[h   účastnĺkov   trhu   s   elektrinou.   Platné   znenie   Prevádzkového   porjadku   i`e

zverejnené  na  webovom  sĺdle  PDS.

Upomienka  -znamená   Oodávateľom   vykonané   pĺsomné   upozoínenie   Odberateľa

napodstatnéporušovanletejtozmluvyspósobenéomeškanímodberateľasúhradou

i#saožĽézhn°aLá:::k|r#bper:a::!auľá:ĺuľas::{ĺ:°wZ(T'#ľewi

Te{hnické  podmienky  -znamenajú  dokument  vypracovaný  v  súlade  so  Zákonom

oenergetĺkeavyhláškouMinisterstvahospodárstvsslovenskejrepublikyč.271ĺ2012

Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnostĺ  o  rozsahu  te(hni(kých  podmjenok  prístupu

a   prĺpoienia  do  sústavy  a  siete  a   pravidlá   prevádzkovania  sústaw  a  sjete.  Platné

znenieTe(hnický(h  podmĺenok  je  zverejnené  na  webovom  sĺdle  pDS.

Temín  začatia  dodávky  elektĺiny  -  znamená  deň   uvedený  v  čl.  lv.  bod   lv.  ods.

4.1   (tretĺa  veta)  tejto  Zmluvy,  v  ktorom   má   podl'a  dohody  Zmluvný(h  strán  začat'

dodávka  elektriny  podľô  tejto  Zmluvy  do  všetký(h  Odbemých  mlest.

Vyhodno(ova{ie    obdobie    -znamená    samostatne    každé    obdobie    12    po    sebe

nasledujú(ich  mesiatov  dodávky  elektrĺny.

Základiié  zmluvné  obdobie  -znamená  prvú  základnú  dobu  trvania  teito  Zmlwy

a  vlazanosti  Zmluvný(h  strán  s  touto  Zmluvou,  ktorá  začĺna  dňom  Termínu  začôtia

dodávky  elektriny  a  končí  sa  dňom  wedeným  v  prvej  vete  čl.  lv. bod  lv. ods. 4.2  teito

Zmluvy.

Zákon  o  OPH  -znamená  zákon  č.  222ĺ2004  Z.  z.  o  danĺ  z  pridanej  hodnoty  v  znenĺ

neskoršĺ(hpredpjsovDaňzpriadnejhodnotyvzmyslezákonaoDPHďalejlen„DPH"

Zákon   o   energetike  -  znamená  zákon   Č.  251ĺ2012   Z.  z.  o   energetĺke  a   o   zmene

a  doplnenĺ  niektoú(h  zákonow  znenĺ  neskorších  predpisov.

Zákon   o   metrológii   -znamená   zákon    č.157ĺ2018   Z.   z.   o   metrológii   o   zmene

a  doplnení  niektorý(h  zákonow  znení  neskorší(h  predpisov.

n'



Zákon   o   regu]á[ii   -   znamená   zákon   č.  250/2012   Z.  z.  o   regulácii   v  sieťových

odvewiach  v znenĺ  neskoršĺch  predpisov.

Zákon  o  spotrebnej  dani  -znamená  zákon  č.  609/2007  Z.  z.  o  spotrebnej  dani

uzatvorenej    medzi    Odberateľom    a    PDS    a    zaradené    do    bilaninej    skupíny

Dodávatel'a.

z  elektriny,uma  a  zemného  plynu  a  o  zmene  a  doplnenĺzákona  č.98/2004  Z.z.        lv.Miesto  plnenia

4.1    Miestom   plnenia  sú   Odberné  miesta,  ktorých   zoznam   spolu  s  predpokladaným

ročným  odberom  elektriny je  uvedený v  prĺlohe č.1  teito zmluvy.

4.2    0dberateľje  povinný vopred  inĺormovať Dodáva(eľa  o  každej  zmene techni(kých

parametrovodbeméhomjesta,k[orúsidohodnespDSvrámcizmluvyopripojení

a    poskytnút'   Dodávatel'ovj    všetku    potrebnú    súčĺnnost'   na    zosúladenie    tejto

Zmluvy s  tak[o  vykonanými  zmenami  najneskôr ku  dňu  i[h  účinnosti.  Pwínn_osti

Odberateľa   podľa   predchádzaiú(ej   vety  sa   vzt'ahujú   aj   na   zmeny   rezervovanej

kapacityalebozmenysadzbydistribúcieelektriny,oktoréOdberateľpožĺadapred

začiatkom  Zmluvného  obdobia  prostredníc[vom  iného dodávateľa  elektriny.

V.Zmluunémnožswododávkyelektriny

5.1    0dberateľsa zaväzuje  odobraťod  Dodávateľa  v  každom Vyhodnocova(om  období

minimálne  90 %   a  maximálne 115 %  Zmluvného  množswa.

5.2Zmluvnéstranysavýslovnedohodli,Ževprípadeporušeniapovinnostiodberateľa

podľa    predchádzajúceho    bodu    5.1    tohto    ilánku    Zmluvy    tým,   že    Odberateľ

v   ktoromkowek  Vyhodnocova[om   obdobĺ   odoberie   od   Dodávatel'a   meneí   ako

:#%°vnzup#n#°výsrk:°Í§tv€a,'aDt°odí:aí:!dTáMwriv:,ev#iíčnt;Vzat;o!dd,:iuraie:'§í:
hodnotou   90 %  zo  Zmluvného   množstva   a   množstvom   elektriny  Odberateľom

skutočne  odobratým  v  danom Vyhodno(ovacom  období  na  základe  tejto  Zmluvy,

ktorú  sa  Odberateľzaväzuje  Dodávateľovi  uhradiť.

5.3    Zmluvné    strany    sa    výslovne    dohodli,    Že    v    pľípade    porušenia     povinnosti

Odberateľa  podľa  ods.  5.1  tohto  bodu  Zmluvy tým, Že  Odberateľv  ktoromkowek

Vyhodno[ova(om   obdobĺ   odoberie   od   Dodávateľa   viac   ako   115%   Zmluvného

množstva,   Dodávateľ   má    právo   vyúčtovať   Odberateľovl    zmluvnú    pokutu    vo

výške  28  €, a  to  za  každú  Mwh  elektriny  z  rozdielu  medzi  množstvom  elektriny

Odberateľom  skutočne  odobratým  v  danom Vyhodnocovacom  období  na  základe

tejtozmlwyahodnotoull5%Zmluvnéhomnožstva,ktorúsaodberateľzaväzuje

Dodávatel'oviuhradit'.

5.4    V   prípade   ukončenia   Zmluvy   počas   trvanľa   prebíehajúceho   Vyhodno(ovacieho

obdobia    (s    výnimkou    predčasného    ukončenia    Zmluvy   z   dôvodu    na    strane

Odberateľa   podľa   čl.   lv.  bod   Vl.  ods.   6.2   tejto   Zmluvy)   sa   Zmluvné   množstvo

pre  také[o  Vyhodnocova(ľe  obdobie  (ďalej  len  „ZMz')  určí  podľa  nasledujú[eho

VZ0r(a:

zMx-#XPD

kde:

ZM   je  Zmluvné  množstvo

PD     je  počet  dnĺ  trvania Vyhodnocovacieho  obdobia  do  ukončenĺa  Zmluvy

Článok  11.-Dodávk@  elektííny

o  spotrebnej  dani  z  minerálneho  oleja  v  znenĺ  neskorších  predpisov.

Zásie[ka-mávýznamuvedenývčl.lv.bodvll.ods.7.5tejtozmluvy.

Zmlw@ o  pripojení -znamená  zmluvu  v zmysle jEj  definĺcie  uvedenej v §  26  ods.

3  Zákona  o  enErgetike.

Zmluvné    množstvo    -    zmluvne    dohodnuté    množswo    elektriny    (vyjadrené

v   jednotke   Mwh),   ktoré   sa   Odberateľ  zaväzuje   odobrat'  od   Dodávateľa   vo

všetkých   Odberných   miestach   v   každom   Vyhodnocova[om   obdobĺ,  a   to   podľa

toleran(ie  odberu  uvedEnej  v  bode V. tohto  článku  Zmluvy. Zmluvné  množstvo  sa

vypočíta  ako  súčet  predpokladaný[h  ročný(h  odberov všetkých  Odbemých  miest

uvedených  v  Prĺlohe  č.1  teito  Zmluvy.

Zmluvné   obdobie   -  znamená   Základné   zmlwné   obdobie  spoločne   s   každým

Predíženým  zmluvným obdob ím.

1.2    Pojmy   uvedené   v   pr€dchádzajú(om   odseku  tohto   bodu   Zmluvy  platia   rovnako

pre  jednotné   ai  množné  číslo  a   majú  význam   daný  príslušnou  deflníciou  aj  pri

ich  použití  v  akejkoľvek  inej  listine  alebo  dokumente  vyhotovenom  v  súvislosti

s  touto  zmluvou, pokiaľsa  v  ňom  nenachádza  odlĺšná  deflnĺ(ia.

1.3    Pre odborné  pojmy použité v tejto Zmluve,ktoD(h definĺcia  nie ie  uvedená v tejto

Zmlwe,  platí  i[h   definĺcia   uvedená  v  Zákone   o   energetike,  Zákone  o   regulá[Íi,

Pravidlách  trhu  alebo  iný(h  súvjsľacich  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov

vzt'ahujúcjchsanaoblast'energetiky.

"    Pokiaľsú  v  tejto  Zmluve, jej  dodatkoch  aĺalebo  prĺlohách  odkazy  na  ustanovenia

právnych   predpisov  aĺalebo   pľávne   predpisy,  ktoré   boli   medzĺčasom  zmenené,

opätovne   prijaté   alebo   priamo   či   nepriamo   nahradené   inýmí   ustanoveniami

právnych    predpisov   aĺalebo    právnymľ    predpismi,   považuiú   sa   tieto    odkazy

za   odkazy   na   ustanovenia   právny[h   predpjsov   aĺalebo  právne  predpisy,  ktoré

bolĺ  zmenené,  opätovne  prijaté  alebo   priamo   či   nepriamo   nahrádzaiú   pÔvodné

ustanovenia  právnych  pr€dpjsov a/alebo  právne  predpisy,v Ích  platnom znení.

l"ieobecné ustanovenia

2.1    Zmlwa je  po vzájomnej  dohode  Zmluvný[h  strán  iizatvorená  v zmysle  §  269  ods.

2 0bchodného zákonníka  a  § 26 ods. 9 Zákona  o  energetíke, v súlade so zákonom

o   regulácii  a  ďalšĺmi  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismí  vzťahujúcimĺ  sa

naoblasťenergetiky.

2.2    ÚRS0  vydáva  vecné  a  cenové rozhodnutia  v zmysle  Zákona  o  regulá(ii.

2.3    Dodávateľmá  právo  odmietnuťuzatvoriťs  Odberateľom  túto Zmluvu a v prípade

;e!s:u#tY,°:ekn'amámáo#:::ted,9v`o°čjd#d°ádv°at#v,"'neuuz#:::enné'a#Ženj:°zzáT!:|;

po  splatnostj   z  akéhokoľvek   (ai  ukončeného)  zmluvného   vzt'ahu   uzatvoreného

medzi  Dodávateľom  a  Odberateľom.

lll.Pieďmetzmluvy

3.1     Predmetom  zmluvy je  záväzok  Dodávateľa:

a)      dodávat'  do  Odbemý(h  miest  elektrinu  vymedzenú   množstvom  a  časovým

priebehom výkonu  a v kvalite  garantovanej Technickými  podmienkami,

b)     zabezpečovat' proslrednĺctvom  PDS  pre  Odberné  miesta  Distribučné služby a

c)      prevziať  za   Odberateľa  zodpovednosť  za   odchýlku   na   Odberných   miestach

voii  zúčtovateľovĺ  odchýlok.

3.2    Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok Odberatel'a odoberaťod  Dodávatel'a elektrinu

v   dohodnutom   množstve   a   Časovom   priebehu   výkonu   podľa   podmľenok  tejto

Zmluvy,  riadne  a  včas  zaplatiť  Dodávateľovľ  za  dodávku  elek[riny  a   Distribuiné

služby  ceny  dohodnuté  resp. stanovené  v  zmysle  tejto  Zmlwy  a  dodržĺavaťsvoje

povinnosti  v  súlade  so  Zmluvou.

3.3    Dodávateľ   zabezpečĺ    plneníe    predmetu    tejto    Zmlwy    podľa    ods.   3.1    tohto

bodu  Zmluvy  výlučne  vo  vz['ahu  k  tým  Odberným  miestam,  ktoré  sú  pripojené

k   distribučnej   sústave   PDS   na   základe   platnej   a   účinnej   Zmluvy   o   pripojení

l.Podmíenkydodávkyelektrinya

1.1     Produkt   dodávky   elektriny:

PFri:#Zaa#iĺ:ľdďu##!Í:Ostizaodchýlku
Ak   nie  je

v   tejto   Zmluve   uvedené   inak,  dohodnuiý   produkt  dodávky   elEktriny   platĺ   pre

dodávku   elektriny   do   všetkýth   Odbemých   miest.   Produkt   dodávky   eleklriny

Dodávateľa   Fĺrmalndividual   je   produktom   pre   odberateľw   elektriny  s   jedným

alebovia(erýmiodbernýmĺmiestamismesainýmajročnýmodpočtomsvýnimkou

odbemých  miest s  nemeraným odberom.

1.2    Dodávka  elektriny a  prevzatie zodpovednosti za odchýlku sa uskutočňujú v súlade

spodmienkamitejtozmluvy,Zákonomoenergetike,Pravľdlamitrhu,akoajjnými

všeobecne(resp.preúčastníkovtrhuselektrinou)záväznýmiprávnymipredpismi

v    oblasti    energetiky,    Prevádzkovým    poriadkom,   Technickými    podmienkami

a  platnýmľ  pravidlami  PDS, ktoré sa  Zmluvné strany zava.zujú  dodržiavat'.

1.3    Dodávka  elektrinyje splnená  pre(hodom  elektriny určeným meradlom. Za  dodané
`:.\
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množstvo   elektriny   sa   považujú   hodnoty   podľa   údajov   uíčeného   meradla,   ktoré

poskytuje  Dodávateľovi  PDS  podľa  osobitných  predpjsov  stanovujúci(h  podrobnosti

merania    elektriny   a   odwzdávania   te(hni(ký(h    údajov   a   podl'a    Prevádzkového

poriadku.

1.4     Dodávka  elektriny  sa  uskutočnĺ  iba  na  základe  platne  uzstvorenej  a  účĺnnej  Zmlwy,

v   opačnom   prípade  sa   odber  elektriny  považuje  za   neoprávnený  odber  elektrĺny.

Neoprávnenýmodberome(ektrinyjeodberelektrinypodľadefinícieuvedenejv§46

ods.1  Zákona  o  energetike.  Pri  neoprávnenom  odbere  elektriny  je  ten, kto  elektrĺnu

odoberal,povimýuhradĺt'vznjknutúškodu.Aknemožnovyčísíit'skutočnevznĺknutú

Škodu  Í\a  základe  objektĺvny(h  a  spoľahlivý(h  podkladov, použije  sa  spÔsob  výpočtu

Škody     spôsobenei     neoprávneným     odberom     elektriny     ustanovený     všeobe(ne

záväzným  právnym  predpisom.

1.5     Dodávateľ je  prj  dodávke  elektriny  povimý  dodržiavat` Štandardy  kvality,  evidovat',

vyhodno(ovat`  a  zverejňovať  údaje  o  Štandaľdo(h   kvalĺty,  a  to  v  súlade  s  platnou

vyhláškou    ÚRSO,   ktorou   sa    ustanovujú   Štandardy   kvalíty   dodávky   elektriny.   Ak

Dodávateľ  nedodržĺ   štandardy   kvality  a   toio   nedodržanie   preukázateľne   mstalo,

je  povĺmý  uhradit'  Odberatel'ovi  kompenzačnú   platbu. Vyhodnocovanĺe  štandardov

kvaliiy  Dodávateľzverejňuje  na  svojom  webovom  sídle.

1.6    Ak  Oodávateľ stratĺ  spÔsobilost'  dodávat'  elektrinu   do   Odberný[h   miest  z  dôvodov

podľa   §  18  ods.  6   Zákona   o   energetike,  nastane  dodávka   eleklrĺny  dodávateľom

poslednej    ĺnštan(ie.   Dodávateľ  poslednej    inštancie   je    určený   rozhodnutĺm    ÚRS0

alebo   zákonom.  Dodávka   poslednej   iĺištan[1e   [rvá   najvia(  tri   mesĺace.  0   dôvodo(h

dodávky  poslednej  inštancje  iníormuje  odberaiel'a  príslušný  pDS, a  to  v  lehote  podl'a

§  36  ods. 7  Pravidĺel  trhu.  Dodávka  poslednej  ĺnštan(ie  môže  byt' ukončená  aj  počas

jej[rvanĺa,aio(i)uzatvorenímzmluvyododávkeelektíinyalebozmluvyozdruženei

dodávke   elekirmy   s   dodávateľom   poslednej    ĺnštancie   alebo   iným   dodávatel'om

elekiriny,  (ii)  ukončenĺm  odberu  elektriny  zo  strany  odberateľa  elektrĺny  alebo  (iii)

píi   zmeĺ\e   odberateľa   elek[riny  m   danom   odbernom   mieste.  Dodávka   poslednej

ĺnšlan(ĺe  zanjká  najneskôr  uplynutím  tro[h  mesla(ov  od  jej  začatia.

11. Cena  za  dodávku  elektriny

2.1     |ednotková cena za dodávku  elektíiny v Základnom zmluvnom obdobĺ bola Zmlwnýmĺ

stranamĺ pre všetky odbemé mjesta dohodnutá vo wške

/EVENTUALNEvpripade2T/

tíMwh.

|ednotková  (ena  za  dodávku  elektrĺny  v základnom  zmluvnom  obdobĺ  bola  zmluvnými

stranamĺdohodnutávowške:

€zakaždúMwhelektmydodanúdoodbemý(hmiestvovysokejtarifea

€ za  každú  Mwh elektriny dodanú do odbemých mĺest v nĺzkej tarife.

2.2    |ednotková     cena     za     dodávku     elektriny     v     každom     Predĺženom     zmlwnom

obdobĺ    (v    prĺpade    predĺženia    doby   trvania    tei.to   Zmluvy    podľa    čl.   lv.   bod    lv.

ods.   4.2    tejto    Zmluvy)    bude    Dodávôtel'om    Odberôteľovĺ    ozr\ámená    odoslanĺm

e-mailového      oznámenia      novej     jednotkovej      [eny     (resp.     i'ednotkový(h      cien

dvojtarifného   merania)   na   nasledujú(u   e-mailovú   adresu   Odberateľa:pol!iei:ag:l,iaorjĺ:Í
ĺiadvahom.eu

alebo   inú   Odberateľom    neskôr   Dodávateľovi   oznámenú   e-mailovú   adresu,   a   to

naineskôr  4  kalendárne  mesía(e  pred  začiatkom   Predĺženého  zmluvného  obdobia,

v  ktorom  má   byť dodávka  elektrĺny  touto  jednotkovou  (enou  ocenená  (čĺm   prĺde

aj    k   splnenĺu    povĺnnosti    Oodávateľa    oznámit'   Odberateľovi    návrh    zmeny   (eny

elektriny   najneskôr  15   dnĺ   pred   začialkom   plynutia   výpovednej   lehoty  v   zmysle

§   37  ods.  2   pi'sm.  e)   Pravldiel   trhu).  Pokiaľ  Dodávateľ neeviduje  e-mailovú   adresu

Odberatel'a,  oznámenie   podľa   tohto   odseku   Zmluvy  Oodávateľ  vykoná   odoslanĺm

pĺsomného  oznámenia  Odberateľovi  v  uvedenej  lehote  prostrednĺctvom  poštového

doručovateľa.   Odberaieľ   je    povĺnný    oboznámiť   sa   s    každou    takto   oznámenou

jednotkovou  (enou  za  dodávku  elek[riny  a  v  prĺpade,  ak  s  takto  oznámenou  (enou

nesúhlasí,ieoprávnenýdoručiťDodávateľovisvojnesúhlasspredĺženímdobytrvania

tejio  zmluvy  na  takéto  predĺžené  zmluvné  obdobie  podľa  čl. lv. bod  lv. ods. 4.2  tejto

Zmluvy,čĺmprĺdekzánikuzmluvnéhovzt`ahuzaloženéhotoutoZmlwoumomentom

uplynutla    doby   jej   trvania   bez   iei   ďalšieho   predíženia.   Ak   Odberateľ   nevyiadrĺ

pi'somný  nesúhlas  s   predĺženĺm   doby  trvania  tei`to   Zmluvy  podľa   pred[hádzajúcej

vety,  dodávka   elektriny   sa   v   nasíedujú(om   Predĺženom   zmluvnom   obdobĺ   o(enĺ

jednotkovou  (enou  oznámenou  Oednotkovýml  (enami  oznámenými)  Odberateľovĺ

v súlade s týmto odsekom  zmluvy.

2.3    V    jednotkovej    (eĺ\e    za    dodávku    elektíiny    je    zahrnutá    aj    cena    za    píevzatje

zodpovednostĺ    Odberatel'a    za    odchýíku    za    Odbeíné    miesta    voči    zúčtovateľovi

odchýlok  oodávateľom.

Ill. Dane a  poplatw k {ene za  dodávku elektriny

3.1     |ednotková  [ena  zô  dodávku  elektriny  podľa  tejto  Zmluvy  neobsahuje  dane  a   iné

poplatky, ktoré budú  Dodávateľom  Odberaleľwi  fakturwané nasledovne:

a)      spotrebná  daň  z  elektriny  podľa  Zákona  o  spotrebnej  danj  v  sadzbe  platnej  ku

dňu  uskutočneniô  zdaniteľného  plnenia,

b)      DPH   podľa  Zákona  o   DPH  v  sadzbe   platnej  ku  dňu   uskutočnenia  zdaniteľného

plnenĺa  a

c)       platby za  sys`émové  služby  a  platby  za  prevádzkovanie  systému  podľa  ak[uálne

platného   (enového   rozhodnutia   ÚRSO,   ktonm   bola   uíčená   alebo   schválená

tariía   za   prevádzkovanie   systému   a   !aíifa   za   systémové   služby,   ktoré   sa

Odberateľ zaväzuje  Dodávateľoví  uh radíť.

3.2    Ak    dodávka    elekmny    bude    zat'ažená    inými    daňami,   poplatkami    alebo    ĺnými

obdobnými  peňažnými  platbami  zavedenými  legisla[ĺvou  Slovenskei  republiky,ktoré

nie  sú  uplatňované  v  čase  uzatváranĺa  Zmluvy, (ena  za  dodávku  elektrĺny  sa  upravĺ

o  prĺslušnú  čĺastku.

3.3     0dberateľ je  povimý  uhradit'  Dodávateľovi  spolu  s  (enou  za   dodávku  elektriny  aj

ďalšĺepla(by,resp.poplatkysúvj5iacespredmetomzm!uvy,Ôksvoi.ĺmkonanĺm,resp.

nekonanĺm  vyvolal  vznĺk  sku`očnostĺ  a  potrebu   uskutočnenia  dálšĺ(h  úkonov  alebo

poskytnutia  služieb  zo  strany  Dodávateľa  a  iieto  sÚ  spoplatňované  podľa  plamého

cennĺka  služieb  Dodávateľa  zverejneného  na  webovom  sĺdle  Dodávateľa.

Článoklll.-Distribučnéslužby

l. Podmienky zabezpečenia  Distíibuiný{h  služieb

1.1      Dodáva[eľ  zabezpečí  Distribučné  služby  pre  Odbemé  mĺesta  v  rozsahu   uvedenom

v tejto zmluve a podl'a  podmienok uvedený(h v prevádzkovom poriadku,Te(hnĺcký(h

podmĺenkach    a    iný(h    prislušných    právnych    predpisoch.    Ojstribučné    služby    sÚ

za bezpečované p rostrednĺ(Wom  PDS.

1.2     Dodávater sa  zaväzuje  zabezpečit' distribú(iu  elektriny  pre   každé  Odberné  miesto

do    výšky    maximálnej    rezervovanej    kapa(ity    wedeneĺ    v    Zmluve    o     prĺpojenĺ

uzatvorenej  pre  takéto  Odberné  mĺesto  medzi  PDS  a  Odberateľom.

1.3     Dodávateľsa  zaväzuje zabezpečiťrezervovanú  kapa(itu  pre  každé  Odberné  miesto vo

výške  evldovanej  pre  takéto  Odberné  mĺesto  v  systémo(h  PDS.

1.4    0dberateľ  môž€   prostrednĺ(tvom   Dodávateľa   požjadat'  PDS  o  zmenu   rezervovanej

kapa(ity    evidovanej    v    systémoch     PDS    doručenĺm     pĺsomnej    Žĺadosti    (lĺstom)

na  doručova(iu  adresu  Dodávatel`a,  ktorú  sa  Odberateľzaväzui.e  zároveň  po[vrdit'aj

e-mailom  na  kontaktnú  e-maĺlovú  adresu  kontakt@zse.sk,a  to všetko  najneskôr 5

pra(ovný(h  dnĺ  pred  stanovenou  lehotou  uvedenou  v  podmĺenka(h  príslušného  pDS.

Požĺadavka  na  zmenu  rezervovanej  kapacity  musĺ  byt` v  súlade  s  plalným  cenowm

ľozhodnutím   ÚRS0   a   podmlenkami    PDS,   mak   ie   PDS   oprávnený   takúto   Žiadost'

zamietnut'.

1.5     0dberateľ   je    povĺnný    na    všetký(h    Odberný(h    mĺesta(h    dodržĺavat'   predpĺsané

hodnoty    účiíinĺka    a    dodržiavat'   (maiú(    tým    na    mysli    neprekračovat)    zmluvnú

"imálnurezervovanúkapa(ĺtu,evidovanúrezervovanúkapacituadodávkujalovej

elektrĺny.Vprĺpadenedodržaniapovimostĺodberateľapodľapred(hádzajú(ejvety,je

Odberateľ povinný  uhradit' Dodávateľovi  všetky  zo  stíany  pDS  v súlade  s  prĺslušnýmj

právnymi   predpisml,  (enovými   rozhodnutiamĺ  ÚRS0  alebo  platnými   podmienkami

PDS  uplatnené  poplalky  alebo  prirážky  súvisia(e  s  takýmto  porušenĺm   povinnosti

Odberateľa.

1.6     0dberateľ   sa    zaväzuie    v    prĺpade    staw    núdze    postupovat'    podľa    pri'slušný(h

právny(h  predpisov  -a  to  najmä  §  20  Zákona  o  energetike  a  vyhlášky  Mĺnisterswa

hospodáístva     Slovenskej    republiky    č.    416ĺ2012    Z.    z.,    ktorou    sa     ustanovujú

m



podrobnosti   o   postupe   pri   upla[ňovaní   obmedzujúcích   opatrenĺ   pri  stave   núdze

a   o   opatreníach   zameraných   na   odstráneníe   stavu    núdze   v   elektroenergetike

a  podrobnosti o  postupe  pri vyhla5ovaní krízovej situá(ie a jej  úrovne, o vyhlasovaní

stavu   núdze   v   elektroenergetike   a   podrobnosti   pri  vyhlasovaní   krĺzovej  sĺtuácie

a  jej  úrovne, o  vyhlasovaní  obmedzujúcich  opatrení  v  plynárenstve  pre  jednotlĺvé

kategórie   odberatel'ov   plynu,  o   opatreniach   zameraných   na   odstránenľe   kíízovej

situácie  a  o  spôsobe  určenia  obmedzujú(ich  opatrení  v  plynárenstve  a  o  opatrenĺ

T7iaaTŠ:em;#n::s°tís;rí#Í:eľarizs°pvoejjesní!U!:'ez:i::#čnoevsakn°ĺriĺc!Í:::dbpu'í:;thsiuž,eb

sú    uvedené   v   Zákone   o    energetike,   Pravidlách   trhu,   Prevádzkovom    poriadku,

Techni(kých   podmienkach   a   ostatných   súvisiacľch   právnych   predpisoch,  k[oré   sa

Odberateľzaväzuje spolu s  podmienkami  pripojenia Odberných  miest k distribučnej

sústave dodržiavať.

11.Premšeniealeboobmedzeniedistribú[ieelektľiny

2.1     Distribúcia  na základe tejto Zmluvy dodávanej elektriny môže byťobmedzená alebo

prerušená  v  nevyhnutnom  rozsahu  a  na  nevyhnutnú  dobu  v  prĺpado(h  wedených

v Zákone o  energetike,súvisiaci(h  právnych  predpiso[h a  príslušných  ustanovenia(h

Prevádzkového  poriadku.  Počas  takéhoto  obmedzenia  alebo  prerušenía  dĺstribúcĺe

elektriny  nie  je  Dodávateľ povimý  dodávať Odberatel'ovi  elektrinu  a  zabezpečovat'

Distribučné   služby   do   dotknutých   Odbemý(h   miest.  V   takomto   prípade   nejde

o  porušenľe  podmíenok  teíto  Zmluvy  zo  strany  Dodávatel'a  a  Odberateľnemá  nárok

na  náhradu  škody.

2.2    PDS   infomuje   Odberateľa   o   plánovanom   obmedzenĺ  alebo   prerušení  distribúcie

elektriny v súlade  so  Zákonom  o  energetike  a  Prevádzkovým  poriadkomw  prípade

obmedzenia  alebo  prerušenia  dĺstribúcie  elektriny z dôvodu  poru(hy  na  Odbemom

mieste,  je   Odberateľ  povinný  informovat'  PDS   prostrední{tvom   poruchovej   linky,

ktorejtelefónnečíslojezverejnenénawebovomsídlepDS.

2.3    Dodávateľ  je   oprávnený   vo   vlastnom   mene   požiadat'  PDS   o   obmedzenie   alebo

prerušenie  distribú(ie  elektíiny  do  Odberných   miest,  ak  je   Odberateľ  v  omeškaní

a   riadi  sa   Zákonom  o   energetike,  Prevádzkovým   poriadkom   a   Ínýmí   prĺslušnýmí

právnymi  predpĺsmi.

3.2    Elektrina  sa   meria   určeným   meradlom   v  zmysle  Zákona   o   metrológiĺ.  V  prĺpade

poruchy  určeného   meradla,  HDO  (hromadné  dialkové  ovládanie)  alebo  fak[urácie

s   nesprávnou   konštantou,  majú   Zmluvné   strany   právo   na   vzájomné   vyrovQanie.

Dodávateľ   upraví   fakturačné    hodnoty   podľa    údajov,   ktoré    Dodávatel'   dostane

od  PDS.Všetky  poru[hy  na  určenom  meradle  vrátane  porušenia  zabezpečenía  protľ

neoprávnenej  manipulácii,  ktoré   Odberateľ zístí,  je   povimý  bezodkladne

Dodávateľovj.

3.3    Ak   má   Odberatel'  pochybnosti   o   správnosti   meranía   údajov   určeným   meradlom

alebo zistĺ (hybu  na  urienom  meradle, môže  prostredníctvom  Dodávateľa  pÍsomne

požiadat' PDS  o zabezpečenie jeho  preskúšanľa. Ak sa  zistí chyba  určeného  meradla,

ktorá   presahuje   chybu    povolenú    podľa   Zákona   o   metrológji,   náklady   spojené

s   preskúšanĺm   a   výmenou   určeného   meradla   hradí   PDS.  Ak   neboli   na   určenom

meradle zistené  chyby, ktoré  presahujú  (hybu  povolenú  podľa  Zákona  o  metrológíi,

náklady   spojené   s   preskúšanĺm   a   výmenou   určeného   meradĺa   hradĺ   Odberateľ.

Podanie Žiadosti  o  preskúšanie  určeného  meradla  nezbavuje  Odberateľa  povjnnosti

zaplatit'Dodávateľoviplatbypodľatejtozmluvyvlehoteichsplatnosti.

3.4    0dpoiet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým  poriadkom, pričom

Odberatel'je  povinný poskytnút' PDs  k vykonaniu  odpoftu  určeného  meradla všetku

nevyhnutnú  súčimosť.  Dodávateľĺak[uruje  dodávku  elektriny  a  Distribučné služby

výlučne   na   základe   údajw   o   spotrebe   elektriny   na   Odbemých   miestach,  ktoré

Dodávateľovi  oznámi  PDS.

3.5    0dberateľ je   povinný   umožniť  PDS   alebo   ním   poverenej  osobe  montáž  určeného

meradla,    montáž    zarĺadenia     na     prenos    informácíí    o     nameraný(h     údajoch,

prístup   k   Odbernému   elektrickému   zariadeniu,  zan.adenľu   na   prenos   informácíĺ

o  nameraných  údajoch  a  k  určenému  meradlu  na  účel  vykonanía  kontroly, výmeny,

odobratia   určeného   meradla   alebo   zistenia   spotrehovaného   množstva   elektriny

v sú!ade s prevádzkovým  poríadkom a prĺslušnými  právnymi  predpismi.

3.6    Dôvody výmeny určeného meradla môžu  byl'najma.:

s  úhradou   faktúry  alebo  akejkolvek  platby  podľa   tejto   Zmluvy  (alebo  akejkowek

ich  časti)  aj  po   uplynutĺ  lehoty  na  jej  dodatočné   uhradenie  uvedenej  v  pÍsomnej

výzve   Dodávateľa,  -   Upomienke.  Zmluvné   strany   sa   výslovne   dohodli,  Že   leho{a

ĺia dodatočné uhradenie wedená v Upomienke  bude minimálne 5 kalendámy(h dnĺ

odo  dňa  doručenia  upomienky  odberatel'ovi. Pre  vylúč€nie  po(hybnostĺ, omeškanie         3.7

0dberateľa    s    uhradením    Preddavku(ov)    resp.    Preddavkovej    Íaktúry    a    právo

Dodávateľa  postupovat' podľa  tohto  od5eku  Zmluvy  nad'alej  trvajú  aj  po  vystavení

vyúčtovacej faktúry za  ukončené  Fakturačné obdobie, a  to  až do  úplného  uhradenia

Preddavku(ov)  resp.  Preddavkovej  faktúry,  s   úhradou   ktoréhooch)  i'e  Odberateľ        3.8

vomeškanĺalebodouhradeniavyúčtovacejfaktúryzaukončenéFakturačnéobdobie.

2.4Vprípadeobmedzeniaaleboprerušeniadistíibúcjeelektrinypodl'apredchádzajúceho

ods.2.3tohtoboduzmluvynĺejeDodávateľpovĺnnýdodávaťelek[rinuazabezpečovat'

Distribučné  služby  do  Odberný(h  miest  a  nezodpovedá  za  vzniknuté  škody  ani  ušlý

zisk   Odbera[el'a   spôsobené   takýmto   obmedzením   alebo   prerušením   distribúcie

elektíiny.  Dodávateľ  požĺada   PDS  o  obnovenie  distribúcĺe  elektriny  do   Odberných

miestvlehotepodľaplatný(hprávnychpredpisovpotom,čoDodávatel'zaregistroval

uhradenie dlžnej sumy za  dodávku elektriny a  DÍstribučné služby vrátane  nákladov

spojených  s  prerušením   a   ohnovením   distribúcie  elektriny  na  svoj  účet.  Náklady

spojené   s   prerušením   a   obnovením   distribú(ie   elektriny   do   Odberných   miest  sa

Odbera[eľ  zaväzuje   uhradĺť   Dodávateľovi   vo   výške   určenej   v   súlade   s   platným

cennĺkompDSzverejnenýmnajehowebovomsĺdle.Uhradenímdlžnejsumynaúčet

Dodávateľa   sa   rozumíe   pripísanie   dlžnej   sumy   na   úiet   Dodávatel'a   s   uvedením

správnehovariabilnéhosymbolu.

Ill.Meraníeelektrínyaodpoiw

3.1     Meranie   množswa   elektriny,  vykonávanie   odpočtov   určeného   meradla,  vrátane

vyhodnocovanĺa,odovzdávanľavýsledkovmeranĺaaostatnýchiníoímáciĺpotrebných

na  vyúčtovanie  združenej  dodávky  elektriny  (dodávky  elektriny, vrátane  prevzatia

zodpovednosti  za  odchýlku  a  zabezpeiovaníe  Distribučný(h  služieb)  vykonáva  PDS

a)      výmena  určeného meradla  pred  uplynutím  času  platnosti overenía,

b)      výmena  určeného meradla  pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,

c)      Wmena určeného  meradl@,ak nastala  porucha  na  určenom  meradle alebo

d)      výmena určeného  meradla z dôvodu zmeny zmluvných  podmĺenok.

0   temíne  výmeny  určeného   meradla  Íníomuje  Odberateľa   PDS,  a  to  aspoň  15

dnĺ  vopred   pri   plánovanej   výmene   určeného   meradla   (to   neplatĺ,  ak   Odberateľ

súhlasĺ  s   neskoršĺm   oznámením  termínu   plánovanej  výmeny)  a   bezodkladne   píi

neplánovanej výmene určeného  meradla.

Náhradný spÔsob  určenia  množ5tva  dodanej  elektriny v  prĺpade  poruchy  určeného

meradla  alebo  mimo  určeného  temínu  odpočtu  sa  riadi  ustanovenjami  platného

Prevádzkového poriadku.

IV.CemzaDistribučné5lužby

4.1     Dodávateľ  účtuje  Odberateľovi  teny   resp.  tariQĺ  za   Distribučné  služby  posky[nu[é

v  prospe[h  Odberných  miest  podl'a  sadzby  dohodnu[ej  pre  každé  Odberné  miesto

:s:íi'::esj.rĺ:iu!:jýti,Zc#:#m:r:!iaotdn;ut|:gmu,'°ÚV#!p|:#tm?vfiaksteurp°ovsa#n:t|:
Distribučných služieb, ktoré sa  Odberateľzaväzuje  Dodávateľwi  uh radiť.

4.2    Dodávateľ  úč[uje   Odberateľovi   ostatné   služby   a   úkony   na   Odbemých   miestach

fakturované   PDS  podl'a  platného  cenníka  služieb   PDS  zverejneného   na   webovom

sídle pDS, ktoré sa  odberateľzaväzuje  Dodávateľovj u hradiť.

"íokzh:ijnd:tí:ÚZRmseon:ier#U|°zváney;(ehn:ľ:enmr,:Svpan;:[''f(,::nzaá#kd,:d:mzemneynycecne°nvnéĺ!:

služieb  PDS,  odo  dňa  úiĺmosti  takejto  zmny  je  Dodávateľ oprávnený  a  zároveň

:e°#nv#oúrčot#ín°u{,bae[aRt;;°:'iecbeonísrúe,:|.etsa['oftwvms(ú::::k;mp:,duT:ebn#T."°Véh

4.4    0dberateľje  povinný  uhradĺt'  Dodávateľovi  spolu  s  cenou  za   Distribuiné  služby  aj

ďalšie  platby,  resp.  poplatky súvisĺa(e  s  plnením  predmetu  tej(o  Zmluvy, ak svojím

konaním,  resp.  nekonanĺm  wolal  vznik  skutočností  alebo  potrebu  uskutočnenia

d'alšĺch  úkonov  alebo  poskytnutia  služieb  zo  strany  PDS  a  tieto  sú  spoplatňované

m



E.ZSE
podľa  plainého  (emĺka  služĺeb  PDS  zverejneného  na  webovom  sĺdle  PDS.

4.5     K   cenám   podľa   tohto   bodu   Zmluvy   sa   pri   fakturá(ii   pripočĺtava   DPH   v   súlade   so

Zákonom  o  DPH.

článoklv.-Spoločnéustanwenia

1.Platobnépodmienkyafaktuľá(ia

1.1      Dodávka   elektrĺny   a   Oistribučné   služby  sú   v   zmysle   Zákona   o   DPH   považované

za  opakované  dodanie  tovaru  a  s!užieb  v  mesačne  sa  opakuiú(ich  lehotách.  Faktúry

sa  vystavujú  spoločne  za  dodávku  elektrĺny a  Distribučné  služby.

1.2    0dberateľ   sa    zavazuie    pre    Odberné    miesta   s    mesačným    odpočtom    píavídelne

uhrádzat'  Oodávateľovi   Preddavky  na  (enu   plnenia   predmetu  tejto   Zmluvy. Výška,

počet,  termĺny   a   spÔsob   úhrady   Preddavkov  sú   Zmluvnýmí   stranami   dohodnuté

v  Prílohe  č.  2  tejto  Zmluvy.  Odberateľ vykoná  úhrady  Preddavkov  bezhotovostným

platobným  stykom   na   niektoú  z   bankových   účtov   Dodávateľa   uvedený  v  záhlavĺ

tejto  Zmluvy.

1.3    0dberateľ   sa    zaväzuje    pre    Odberné    miesta    s    ročným    odpočiom    pravidelne

uhrádzat'   Dodávateľovĺ    mesačné    Preddavkové    íaktúry    za    opakované    dodanie

tovaru  a  služĺeb  vystavené   Oodávateľom   vo  výške   predpokladanej   mesačnej  ceny

plnenia  predmetu  tei`to  Zmluvy  určenej  Oodávateľom, a  to  podľa  skutočného  odberu

elektriny  za  predchádzajú(e  Fakturačné  obdobie  alebo  podľa  plánovaného  odberu

elektriny  na  nad(hádzai.úce  Fakturačné obdobĺe  alebo  m základe bzického odpočtu

v  prĺebehu  roka.

1.4    Dodávateľ   vystavĺ   vyúčtova(ju    Íaktúru    za    plnenie    predmetu    teito    Zmluvy    pre

Odberné  miesta  s  mesačným  odpočtom  (ods.1.2)  vždy  k  poslednému  dňu  každého

Fakturačného   obdobĺa,   ktoúm   je   kôlendárny   mesĺa(.   Dodávatel'  vo   vyúčtova(ej

s    uvedenĺm    správneho    variabilného    symbolu.    Ak    Odberateľ   poukáže    úhradu

s  nesprávnym  variabĺlným  symbolom  alebo  ju  poukáže  na  nespíávny  bankový  účet

Dodávateľa,  Dodávateľ  je   oprávnený  vrátit'  Odberateľovi   Úhradu   ako   nepriradenú

k  záväzku  Odberateľa  a  Úftovať  mu   úrok  z  omeškania  podľa  ods.1.12  tohto   bodu

Zmluvy.

1.11   Dodávateľ    má     právo     prĺradit'    platbu     Odberateľa     na     najstaršiu     neuhradeíiú

pohľadávku   Odberateľa   zo   Zmluvy,   pokiaľ  nebude   Odberateľom   platba   výslovne

určená  ku  konkrétnemu záväzku odberateľa, ktoú plnĺ.

1.12  Ak  odberateľneuhradĺ akúkowek  platbu  na  základe tejto  zmluvy v lehote splatnostĺ,

Dodávateľ  má   právo   vyzvat'  Odberateľa   na   i.ej   uhradenie   napí.  formou   pĺsomnej

Upomienkyaúftovat'Odberateľoviúrokzomeškaniavovýškeo,05%zdlžneisumy

za  každý aj  začatý  deň  omeškania  až  do  jej  úhrady.

1.13  Faktúry vyhotovené  prostriedkamĺ  hromadného  spracovanĺa  (výpočtovou  technikou)

nemusĺa   byt'  Dodávateľom   podpĺsané.  Odberater  berie   na   vedomĺe,  Že   v   prĺpade

dohody  medzi  Dodávateľom  a  Odberateľom  o  elektronickom  vyhotovení  Íaktúry nie

i.eoodávateľpwinnýzasielaťodberateľovifaktúruajvtlačenejpĺsomnejforme.

"ffibeií;tt,en'npá°í:rd#f?kstt:;°::;'i:i#"nakorešpondenčnúadmwedenúvrihlavi

|:#t#n(,a(#í:;Ĺ:Víead#vt::::ma:,|:::Saí#sSuP°'°čn°SW

1.15  Ktorákowek    Zmluvná     strana    je    oprávnená    vykonať    zmenu    jdentĺflká(ie    i.ei.

bankového  spoienĺa  spolu  so  zmenou  čísla  bankového   účtu,  ktorú  možno  vykonat'

aj   bez   uzatvorenia   dodatku   k   tei`to   Zmluve,  a   to   pĺsomným   oznámenĺm   iednei.

Zmlwnej  str@ny  preukázateľne  doručeným  druhej  Zmluvnej  strane  najneskôr  spolu

s  prĺslušnou  faktúrou.

faktúre  vypoči'ta   rozdiel   medzi   (enou   stanovenou   na   základe   skutočnej  spotreby

elektrĺny    Odberateľa    (celková    suma    za    plnenie    predmetu    Zmluvy   vypočĺtaná          ]l.Reklamácie

na  základe  množsiva  spotrebovanei  elektrĺny  oznámeného   Dodávateľovi  zo  strany         2.1     Zmluvné  strany  sa  dohodlĺ, Že  akékoľvek  (hyby  pri  fakturá(ii,  ktoré  vzniknú  naimä,

PDS)    a    výškou    Odberateľom    uhradený(h    Preddavkov   za    prĺslušné    Fakturačné

obdobie.

1.5     Dodávateľvystavĺvyúčtova(iu ĺaktúru za p!nenie predmetu tejto zmluvy pre odberné

miesta   s   ročným   odpočlom   (ods.1.3)   k   poslednému   dňu   Fakturôčného   obdobia,

k[oúm   ie   ročný   vklus   určený   PDS.   Dodávateľ  vo   vyúčtova(ej   faktúre   vypočĺta

rozdiel  medzi  cenou  stanovenou  na  základe  skutočnej spotreby  elektriny  odberateľa          2.2

(celková   sLima   za   plnenie   predmetu   Zmluvy   vypočítaná    na   základe   množstva

spotrebwônej  elektľiny  oznámeného  Dodávateľovi  2o  strany  PDS)  a  súčtom  výšky

Odberaieľomuhradený(hpreddavkový(hfaktúrza(eléFakturačnéobdobie,zaktoré

sa  spotreba  elektriny  prostredn íc[vom  vyúčtova(ej  faktúry  vyúčtováva. Vyúčtova(ia

faktúra  bude  obsahovat' aj  rozdiel   medzi  skutočnou  spotrebou  elektriny  a  súčtom

všetký(h  píeddavkových  íaktúr požadovaných v danom  Fakturačnom  obdobĺ.

1.ó    Vyúčtovaciu   faktúru   je   Dodávateľ  oprávnený   Odberateľovĺ   vystaviť  ai   v   priebehu

Fakturačného  obdobia,  a  to   najmä  v  prĺpade  mĺmoriadneho  odpočtu,  pri  výmene

určeného  meradla  alebo  ukončení  odberu.

alenĺelennesprávnoučinnost'ouurčenéhomeradla,nesprávnymodpočiomurčeného

meradla,  použitĺm   nesprávnej   konštanty   určeného   meradla,  použĺtĺm   nesprávnej

(eny   dodávky   elektrĺny   aĺalebo    Distribučných    služieb,   tlačovou    (hybou,   {hybou

v   počítanĺ   alebo   nezohľadnenĺm   zaplatený(h    preddavkov,   majú   Zmluvné   strany

nárok  na  vzájomné  vysporĺadanie.

Ak   Odberateľ  zistí   (hybu   alebo   omyl   vo   faktúre,  bez   zbytočného  odkladu   doručĺ

Dodávateľovjpísomnúreklamá(iu,ktorámusíobsahovat'najmä:označenieodberateľa

(ob(hodné   meno,  číslo   obchodného   par[nera),   identifikačné   údaie   reklamovanej

faktúryvrátanevariabjlnéhosymbolu,presnýopisreklamovanejskutočnostivrátane

odôvodnenia    reklamácje    a    predloženia    podkladov    (dokumentá(je)    potrebný(h

na    prešetrenle    reklamácie,   prípadne    ďalšie    dôležité    skutočnostj    rozhodné    pre

posúdenĺe  reklamá(ie, podpis  Odberateľa  alebo  jeho  oprávneného  zástup(u, dátum

reklamá(ĺe,  EIC  0dberného  mjesta  a  adresu,  na  ktorú  bude  odpoved' na  reklamá(ĺu

zaslaná (v  prípade,ak nie je zhodná s adresou  uvedenou  na  zmluve).

2.3     Dodávateľ  overí   správnost'  vyúčtovania   platby  za   dodanú   elektrinu   a   Dislribučné

1.7     0dbera(el'uhradí  Dodávateľovĺ  nedoplatok z  vyúčtova(ej  Íaktúry a  Dodávateľuhradĺ

Odberateľovi  prepla[ok z  vyúčtova(ei  faktúry v  lehote  splatnostĺ  vyúčtova(ej  ĺaktúry.

1.8    0dberateľsa  zaväzuje  vykonávat' všetky  platby  podľa  tejto  Zmluvy  bezhotovostným

platobným    siykom    pod    správnym    variabĺlným    symbolom    a    na    bankový    účet

Dodávateľa  uvedený  na  faktúre  alebo  na  bankový  účet  Dodávateľa  uvedený  v  tejto          2.4

Zmluve,akĺaktúrabankwýúčetDodávateľanebudeobsahovaťalebopôjdeoúhradu

Preddavku.  Dodávateľ  uhradĺ  Odberateľovi   platby  podl'a   iejto   Zmluvy  na   bankový

účet  Odberateľa  uvedený  v  záhlavĺ  [e)to  Zmluw  alebo  na  iný  neskôr  Odberateľom

v   súlade   s   ods.1.15   tohto   bodu   Zmluvy   Dodávateľovĺ   oznámený   bankový   účet

Odberateľa.

1.9    Splatnost'  každej   faktúry   ie   14   kalendámy(h   dní   od   dátumu   jej   vystavenia.  Ak

pripadne   deň   splatností   ĺaktúry   na   deň,   ktoú   nĺe   ie   pracovným   dňom,   dňom

splatnosti  faktúry  je  najbližšĺ  nasledujú(j  pracovný  deň.

1.10  Úhradou  sa  rozumie   píipĺsanie  dlžnei  sumy  na  správny  bankový  účet  Dodávateľa

služby   a   v   prípade   opodstatnenosti   reklamá(ie,  odsiráni   zlstené   nedostatky   vo

vyúčtovanĺ vystavením  opravnei  faktúry v  lehote  30  dní  odo  dňa  doručenia  Žiadosti

Odberateľa  (ak  osobĺ[ný  predpĺs  neustanwuje  inú  lehotu). Ak  (hybu  zistĺ  Dodávatel;

bezodk(adne  vyhotovĺ  opravnú  faktúru.

Odberateľ  má   právo   pĺsomne   reklamovať  aj   iné   vady,  ku   ktonĺm   došlo   pri   plnenĺ

predmetu  Zmluvy.

2.5     Dodávateľreklamáciu  píešetrí  a  výsledok  prešetrenja  pĺsomne  oznámi  Odberateľovj

v   lehote    30   dní   od   doručenia    reklamá(ie   pokiaľ  z   ĺného   všeobe(ne   záväzného

právneho  predpisu  nevyplýva  iná  lehota.  Pokiaľsi  prešetrenje  reklamá[ie  vyžaduje

súčinnost'  tretei   strany,  móže   Dodávateľ  píedĺži['  lehotu   na   vybavenĺe   reklamá(ie

o   ďalšĺch   najvja(   30   dnĺ.  Podanie   reklamá(ie   nemá   odklsdný   účinok   na   splatnosť

faktúry.

2.6    0dberateľ   môže    podat`   reklamá(iu    pĺsomne    na    doručovacej   adrese    Dodávateľa

ZSE  Energla, a.  s.,  P.0.B0X  325,  810  00  Bratĺslava  1, osobne  v  kontaktný(h  mjesta(h

`



Dodávateľa   na   predpísanom   tlačíve   Dodávateľa   alebo   elekĹroni[ky   na   e-mailwú

adresu  reklama(Íe@zse.sk.

2.7    Pri  vybavovaní  reklamácie  sa  postupuje  podľa  reklamačného  poriadku  Dodávateľa

zverejneného na webovom sídle  Dodávateľa.

2.8   V  prípade,  ak  Odberateľ nesúhlasí  s  výsledkom   reklamátie  alebo  so  spôsobom  jej

#:ľoežľíaía'eú#:rn!Dnoa|:::{:#e5b:npĺD:dn:°a"::nn::ĺvľ::ľeeš:Ína,e"k'amáft

lll.Náhľadaškody

3.1     Ak  poruší  ni\ektorá  zo  Zmluvný(h  strán  povinnosti  vyplýajúce  z  tejto  Zmluvy,  má

poškodená  Zmluvná  strana  právo  na  náhradu  preukázatelhe vzniknutej škody, a  to

okrem  prĺpadov, keďškody  boli spÔsobené obmedzenĺm  alebo  prerušenĺm  dodávky

elektriny   a    Distribučných   služieb   v   súlade   s    prĺslušnýmj   všeobecne   záväznými

predpismi   (mpr.  Zákonom   o   energetike)   a  s  touto   Zmluvou   alebo  okolnosťami

vylučujú[Ímízodpovednost'podľa§"Obchodnéhozákonníka.

3.2    Dodávatel'nezodpovedá za vzníknuté Škody ani za  ušlý zisk, ak je dodávka  elekLriny

zabezpečená  tez cudzie  zariadenie  a  nedodanie  elektriny  bolo  spôsobené  poruthou

alebo  inou  udalosťou  na tomto zariadení.

Odbemé  miesto  pre vykonanie montáže určeného  meradla,

e)      ak  Odberateľopakovane  (majúc  tým   na  mysli  viac  ako  raz)  ani  po  pĺsomnej

výzve, neumožní  pristup  PDS  alebo  Dodávateľovi  k určenému  meradlu, prístup

k  Odbernému  elektri(kému  zariadeniu  alebo  opakovane  (majúc  tým  na  myslĺ

viac  ako  raz)  neumožní  montáž  určeného  meradla  alebo  zariadenia  na  prenos

iníormá(ií o  nameraný[h  údajoch,

f)       neplnenja   povínností   vyplwajúcích   Odberateľovi   z   tejto   Zmluvy,  zo   Zákona

oenergetikealeboínýchsúvísĺacíchprávny(hpredpisov,akodberatel'nevykoná

nápravuanivlehoteuvedenejvpísomnejvýzveDodávateľa,

g)      ak exístuje dôvod na  odstúpenie od tejto zmluvy podľa čl. l. bod  ll.ods.2.3 tejto

Zmluvy,alebo

h)     ak  sa  Dodávateľz  dôvodov  na  strane  Odberatel'a  (najma.  dôvodov  wedený[h

v   bode   Vl.   ods.   6.1    tohto   článku   Zmluvy)   nestane   dodávateľom   elektriny

do   žiadneho   z  Odberných   miest   ani   do   12   mesiacov   od   Temínu  začiatku

dodávkyelektriny.

4,5    0dberateľ  je   oprávnený   od   tejto   Zmluvy   odstúpi['   prostrední[tvom   pĺsomného

odstúpenia,     ak     Dodávateľ     porušĺ     povinnosť     dodať    Odberateľovi      elektrinu

v  dojednanom  množstve  okrem   prípadov  vylučujúci(h   zodpovednosť  a   prípadov,

3.3    Dodávateľtiež  nezodpovedá  za Škody spôsobené  nedodaním  elek(riny, ktoré vznjkli

pri   zabezpečovanĺ   povimostí   vo   všeobecnom    hospodárskom   záujme   v   zmysle

ustanovenĺ§24Zákonaoenergetike.

3.4    0dberateľ  zodpovedá   za   škodu   spôsobenú   neoprávneným   odberom   v  súlade   so

Zákonom o  energetike a s  príslušnýmí všeobem záväznými právnymi predpismľ.               4.6

3.5    Zmluvné strany sa budú navzájom infomovaťo všetkých skutočnostiach, pri k[orých

súsivedomé,žebymohliviesťkškodámausilovaťsahrozía[eŠkodyodvrátiť.

lv.TnĺanieZmluuyaukončeniezmluvnéhovzťahti

4.1    Zmluva   nadobúda  platnost' a   účinnost' dňom  jej  podpisu  oprávnenými  zástupcami

poslednejzozmluvnýchstrán.Akjetátozmlwapovinnezverejňovanouzmluvoupodľa

lnformačného  zákona,  účinnost' tejto  Zniluvy  nastane  najskôr  dňom   nasledujúcľm

po   dni   jej   zverejneni@   spôsobom   podľa   §   5a   lnformačnéh_Q   zékgBa.  Zrnluvnými         4.7
10.12.  2021stranamj  dohodnutý Termín  začiatku  dodávky  elektriny je

je  pre  začĺatok  dodávky  elektriny  do   Odbemých   mĺest  (alebo  niektorého  z  ni(h)

potrebná   zmena   dodávateľa   elektriny   v   zmysle   príslušných   právny(h   predpisov,

Dodávateľ nezačne  s  dodávkou  elektriny  do  takýchto  Odberných  miest  skôr,  ako

úspešným   zavŕšenĺm   procesu   zmeny  dodávateľa   elektriny   a   zaradením  takýchto

Odbernýchmíestdojehobí!ančnejskupiny.

4.2   Zmlwa  sa  uzatvára  na  dobu  urči[ú,  a  to  do 30.11. 2023 Zmluvné  strany

sa  výslovne  dohodlj, Že  doba  trvania   Zmluvy  podl'a  predchádzajú(ej  vety  (v  tejto

Zmluve  oznaiovaná  aj  ako  Základné  zmluvné   obdobie)  sa   au[omati(ky  predlžuje

o   12   kalendámych   mesiacov,  a   to   aj   opakovanie,  ak  Žiadna   zo   Zmluvných   strán

ľýaĹnensakô#a!eánkiaá:::hTezsLa,Cuev#ehdouop|#ímreds:byk:ľdaénhí:;ee,`!;r:#:#a(#':

!°bhot:ob#í,Zomd'sť;tt!,{oaid#u°wP)r::ĺ:í:##,ní#u°vbnde::{a:'npeĺ,Sž°emsnper!:ĺsž:':ĺdme

:a°:yt:,To#e':#Čeusj:h#:ĺk!ki::#:#t:o::etd#::::##.aniateitozmiuw
4.3    Zmluvu  možno  predčasne  ukončiť dohodou  Zmluvný[h  strán,  k  platnosti  ktorej  sa

vyžadujepísomnáformaaleboodstúpenímodzmluvyzdôvodovuvedenýchvtomto

článku  Zmluvy.

4.4    Dodávatel'  je   oprávnený   od   tejto   Zmluvy   odstúpit'   prostrednĺctvom   pÍsomného

odstúpeniavprípade:

a)      ak je  Odberatel'v omeškaní s  úhradou  faktúry  alebo  akejkowek  platby  a  túto

neuhradil ani do 10 dní od doruč€nia  Upomienky,

b)      neoprávneného odberu elektriny v zmysle zákona o energetĺke,

c)       ak  Odberateľ svojím  odberom  ohrozuje  bezpečnost; spol'ahlivost' alebo  kvalĺtu

dodávkyelektriny,

d)      ak   Odberatel'  opakovane   (majúc   tým   na   mysli   viac   ako   raz)   nesprístupnĺ

ked' táto  Zmluva  alebo  všeobetne  záva.zné  právne  predpisy  oprávňujú   Dodávateľa

elektrinu  nedodať, a  ak  si  túto  povinnost' nesplnĺ  ani  v  dodatoinej  lehote  určenej

Odberateľom,  ktorá  nesmie  byt' kratšia  ako  10  dní  od  doručenia  výzvy  Odberateľa

Dodávateľovi.

Zmluvnástranajeoprávnenáodtejtozmluvyodstúpit',ak:

a)      druhá zmluvná strana  podala  na seba návrh  na vyhlásenie konkurzu,

b)      bol  návrh  na  vyhlásenie  konkurzu  voči  druhej  Zmluvnej  strane  podaný  treťou

osobou,   pričom   dotknutá   Zmluvná   strana   ie   platobne   nesthopná   alebo   je

vsjtuácii,ktoráodôvodňujezačatiekonkurznéhokonania,

c)       bol   na  mjetok  druhej  Zmluvnej  strany  vyhlásený  konkurz,  alebo  bol  návrh

na vyhlásenie konkurzu zamľetnutý pre  nedostatok maje[ku  alebo

d)      druhá zmluvná strana vstúpĺla do likvidácíe.

Účinnost'  odstúpenía   od   Zmluvy  na5tane   dňom   doručenia   pĺsomného   oznámenia

o  odstúpenĺ  od  Zmluvy  druhej  Zmluvnej  stľarie  alebo  neskorším  dňom   uvedeným

v  takomto   pĺsomnom   oznámení.  Ak  si   Odberateľ nezabezpečí  zmenu   dodávateľa

elektriny  do   Odberných   miest   ku   dňu   účĺnnosti   odstúpenľa   od   Zmluvy,  účimosť

odstúpenĺa  od  Zmluvy  doruieného  Odberateľom  Dodávateľovi  nenastane  skôr, ako

vyradenĺm   Odberný[h   miest  Odberateľa  z  bilančnej  skupiny  Dodávateľa   v  súlade

s  Prevádzkovým  poriadkom, o  čo  je  Dodávatel' pwinný  požiadať PDS  bezprostredne

po   dni,  kedy  mu   bolo   písomné  oznámenie   Odberateľa   o   odstúpení   od   Zmluvy

do"čené.

4.8    Vše[ky   práva   a   povínnosti   Zmluvných   strán,  ktoré   vznikli   poias   trvania   Zmlwy,

zostávajú  aj  po jej zániku za(hované  @Ž do  ich  úplného vysporiadania. Zánik Zmluvy

sanedotýkaprávanauplatnenjenárokovzmluvnýchstránvyplývajúcichzporušenia

Zmluvy,   vritane   oprávnenia   na   náhradu   Škody   a   zaplatenie   zmluvnej   pokuty,

ustanovení  Zmluvy  týkajúcích   sa   volby   práva,  riešenia   sporov   medzí   Zmluvnými

stranami   a   ostatných   ustanovení,  ktoré   podľa   Zmluvy   alebo   vzhľadom   na   svoju

povahu  majú trvat' aj  po  zániku zmluvy.

Wismaior(wššiamoc)

5.1     Zmluvné  strany sú  zbavené  zodpovednosti  za  náhradu  Škody spôsobnej  čĺastočným

alebo  úplným  nesplnením  povinností  im  vyplývajúcich  z tejto  Zmluvy v  prípade, ak

je  toto  nesplnenie  spÔsobené  okolnosťami  vylučujú(imi  zodpovedno5ť (vis  maior)

v   zmysle   príslušných   ustanovenĺ   Obchodného   zákonníka   (napr.  vojna,  celoštátny

štrajk,zemetra5enie,záplava,požiare,teroristitkýútok,atd'.).Nazákladepožiadavky

druhej  Zmluvnej  strany, dotknutá  Zmluvná  strana  predloží  druhej  Zmlwnej  strane

doklad    o    existencii    okolností    vyluiujúcich    zodpovednosť,    resp.   i(h    existen(iu

hodnoverne preukáže iným spôsobom.

5.2    Pokiaľsa zmluvné strany nedohodnú ínak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich

zodpovednosť v  plnenĺ svojĺch  záväzkw  podľa  Zmlwy, pokiaľ je  to  roziimne  možné

'.t
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a   budú   hľadat'  íné   alternatívne   prostrĺedky  na   plnenie   Zmluvy,  ktorým   nebránia

okolnostivylučujúcezodpovednost'.

5.3    Zmlwná    strana,   ktorá    porušuje    svoju    pwinnost`   alebo    ktorá    s    prihliadnutĺm

na   všetky  okolností   má  vedjet',  Že   poruší  svoju   povinnost' zo   zmluvného  vzt'ahu,  je

povinná   oznámit'  pÍsomne   druhei   Zmlwnej   strane   povahu   prekážky,  ktoíá   bráni

alebo  bude  bránit'  v  plnenĺ  povinnosti,  o  jej  dôsledko(h  a   predpokladanom  trvanĺ.

;tpr:ánvaaos;remk:iĺk:::a#eeiazab,#očnp:ľ:áiedží[::sutapr:s:ivmo's:,k#haiap::#:í,eztm!#;

vyplývajú(e  z   neskorého   oznámenĺa  o   hrozbe  alebo  vzniku  okolností  vylučujú(j(h

zodpvoednost'(vismaior)budeniest'Zmluvnástranazodpovednázatakétoneskoré

oznámenĺe.

Vl.Osobitnédojednania

6.1     0dberateľie  povjnný  poskytnút'Dodávateľovj  všetku  nevyhnutnú  súčinnost`v zmysle

príslušnej   právnej   úpravy   a   Prevádzkového   porĺadku   k   tomu,  aby   sa   Oodávateľ

k   Termĺnu    začiatku   dodávky   elektrĺny   stal   dodávateľom   elektriny   do   všetký(h

Odberných   mĺest   Odberateľa   (podľa   Prílohy  č.1   Zmluw)  a  zdržal'  sa  akýchkowek

úkonov,  ktoré   by   tomu   mohli   zabránit'  (najmä   Úkonov,  účelom   alebo   následkom

ktorý(h   bude   nevykonanle   zmeny   dodávateľa   elektrĺny   alebo   zmareí\ie   procesu

zmeny   dodávateľa   elektriny,  ak  ie   pre   plnenie   predmetu   tejto   Zmluvy   potrebná

zmena   dodávateľa   elektrĺny).  Ak  ie   pre   plnenie   predmetu  teito  Zmlwy  potrebná

zmenô    dodávateľa    elektriny,    Odberateľ   podplsom    tejio    Zmluvy    vyhlasuje,    Že

najneskôr  k  Termĺnu  začiatku  dodávky  elektrĺny  prĺde  k  ukončeniu  všetký(h  zmlúv

o  združene)  dodávke  elektíiny, resp. zmlúv  o  dodávke  elektriny spolu  s  prenesenĺm

zodpovednosli   za  odchýlku   uzatvorený(h   pre  všetky  Odbemé   miesta  s  pÔvodným

dodávatel'omelektriny,ktorésavtomtoods.Zmluvyďaleispoluoznačuiúako,,Zmlwy

s   póvodným   dodávatel'om   elektĺiny".   Ak   ie   pre   ukončenie   Zmlúv   s   pÔvodným

dodávatel`om  elektriny  potrebné  vykonanĺe  právneho  Úkonu,  na  vykonanie  ktorého

Odberaleľ  splnomo(ňuie   Dodávateľa,  Odberatel'  vyhlasuje,  Že  Zmluvy  s   pôvodným

dodávateľom   elektriny   ie   možné   ukončit'   k   Termínu   začialku   dodávky   elektrĺny

a  zaväzuje  sa   Dodávateľa  pravdĺvo  inĺormovat'  o  všetkých   podmienk8(h   možnostĺ

ich   ukončenia.  Zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodlj,  Že  ak  sa   Dodávaieľ  z  dôvodu

porušenia   akeikowek   povinnosii   Odberateľa,  nepravdivosti   vyhlásenia   Odberateľa

alebo    nepravdivosti    Odberateľom    poskytnutej    inĺormácie    podľa    tohto    odseku

Zmlwy  nesiaíie  dodávateľom  elektrĺny  do  všetký(h  Odbeíný(h  mjesi  ani  naineskôr

do   12   mesia(ov  od   Termínu   začĺatku   dodávky  elektrĺny,  Dodáva\eľ  je   oprávnený

vyúčiovat' Odberateľovi  a  Odberateľi.e  povinný  Dodávateľoví  uhradit'za  každé  takto

dotknuté  Odberné   miesto   zmluvnú   pokutu   vo   výške   30%  z  (eny  za   neodobratú

elektrinu,  ktorá  sa  vypočĺia  ako  súčin   predpokladaného  ročného  odberu  elektriny

uvedeného   pre  takéto   Odberné  mĺesto   v   Prĺlohe   Č.1   tejto  Zmluvy  a  iednolkovei

(eny  za  dodávku  elektrmy  dohodnutei   pre  Základné  zmluvné  obdobie  (v  prĺpade

dvojtarifného  meranía  pôide  o  jednotkovú  (enu  určenú  ako  priemer iednotkový(h

(ien  vysokei  a  nĺzkej  tariĺy).

6.2    0dberateľje povmný odoberat`elekrinu spotrebúvanú v Odberný(h  míesta(h výlučne

od  Dodávateľa,  a  to  počas  (elej  doby,  na  ktorú  bola  táto  Zmluva  uzatvorená  (myslĺ

sa   tým   Základná   doba   trvania   Zmluvy   aj   každá   Predĺžená   doba   trvania   Zmluvy)

a   plnit'  si   svoje   zmluvné   povĺnnostĺ   voči   Dodávateľovj   tak,  aby   pre   i(h   nesplnenie

nebola   Zmluva   píedčasne    ukončeíiá.  V   prĺpade    predčasného   ukončenĺa    Zmluvy

pred   uplynutĺm   doby,  na   ktorú   bola   táto   Zmluva   uzatvorená  z  dôvodu   na   strane

Odberateľ8,  najma   odstúpenĺm   od   Zmluvy   Dodávateľom   z   ktoréhokolvek  dôvodu

uvedeného  v  bode  lv. ods.  4.4  lohto  článku  Zmluvy,  má  Dodávateľ právo  požsdovat'

od   Odberateľa   zaplatenie  zmluvnej   pokuty  vo  výške   30%  z  ceny  za   neodobratú

elektrĺnu,  vypočĺtanej   ako   súčĺn   počtu   dnĺ   odo   dňa   predčasného   zániku   Zmluvy

do  kon(a  doby, na  ktorú  bola  táto  Zmlwa  uzatvorená, priememej  dennej  spotreby

na  všetkých  Odberných  mĺestach  určenei  podl`a   posledného  Fakturačného  obdobja

a  jednotkovej  teny  za  dodávku  elektrĺny  podľa  tejto  Zmluvy  plamej  v  čase  zánĺku

Zmluvy   (v   prĺpade   dvojtarifného   meranĺa   pôide   o   iednoikovú   cenu   určenú   ako

priemeriednotkový(hcienvysokeianĺzkeitarify).Dodávateľjeoprávnenýpožadovat'

od    Odberateľa    uhradenie    sumy    vo    výške    zmluvnej    pokuty    vypočítanej    podľa

pred(hádzajú(eivety(akokompenzá(iuzapredčasnéukončenĺeZmluvy,ktorávšak

uŽ  nebude  zmluvnou  pokutou)  aj  v  prĺpade  požiadavky  Odberatel'a  na   predčasné

ukončenie teito zmluvy dohodou  a  účinnost'iejto  dohody  podmenit'jej  uhradenĺm.

6.3    Zmluvné  strany sa  Wslovne  dohodli,Že  popri  zmluvnej  pokute sa  uhrádza  aj  náhrada

Škody  vo  výške  presahujú(ej  dohodnutú  zmluvnú  pokutu.

Vll. Záveĺečné ustanovenja

7.1      Dňom  Termínu  začiatku   dodávky  elekmny  táto   Zmlwa   nahrádza   pred(hádzajúce

zmluvy o  združenej  dodávke  eleklriny, resp. zmlwy o  dodávke  elektriny  uzatvorené

medzl  Dodávateľom  a  Odbeíateľom  pre  totožné  odbemé  miesta  Odberateľa, ako  sú

Odbemé miesta  uvedené v tejto  zmluve.

7.2     Právny  vzt'ah   založený  touto  Zmluvou   sa   rĺadl   0b(hodným  zákonníkom,  platnými

všeobecne    záväznými    právnym    predplsmi    v    oblasti    energetiky    a    ostatnými

prĺslušnými  všeobe(ne  záväznými  právnymi  predpismi  v  platnom  znení.

7.3     Spory    Zmlwný(h    stíán,   ktoré   vzniknú    na    základe    Zmlwy    budú    prednostne

riešené  dohodou  Zmluvných  strán.  Ak  k  dohode  nedôjde,  je  ktorákowek  Zmluvná

straíia  oprávnená  predložjť  spor  na  vyriešenĺe  miestne  a  ve(ne  prĺslušnému  súdu

S!DvenskeirepublikyaleboúRS0naaltematívneriešeniezapodmienokaspôsobom

stanoveným osobitným  pred pĺsom.

7.4     Pre     vylúčenie     pochybnostĺ,    Zmluvné     strany     vylučujú     aplikáclu     aký(hkowek

všeobecných   ob(hodný(h   podmienok  Zmluvných  strán  na  zmluvný  vzt'ah  založený

touto  Zmluvou.

7.5     Zmluvné   strany  sa   dohodli,  Že   pokĺaľ  nie   je   v  tejto   Zmluve   uvedené   inak,  každá

Zásielka   obsahujú[a   oznámenje, výzvu   alebo   akékowek  iné   podanĺe,  ktoré  sa   má

podľateitozmluvyuíobit'pĺsomne,sabudepovažovaťzadoručenédruhejzmluvnei

strane, ak  bude  doručené  druhei.  Zmluvnei  strane  osobne,  kurĺérskou  službou  alebo

poštounaadresusĺdlazmluvnejstranyuvedenúvzáhlavíiejtozmluvyaleboneskôr

v  súlade  s  ods.  7.7  tohto   bodu   Zmluvy  oznámenú  adresu.  Každá   Zásielka  sa   bude

považovat`  za  doručenú  dňom  jej  prevzatia  adresátom  a  v  prípade  iei   neprevzatĺa

adresátom,  nasledujúci   Pra(ovný  deň   po   uloženĺ  Zásielky   na   pošte,  a)   ked`  sa   jej

adresái  o  uloženĺ  nedozvedel  alebo  v  deň  odmietnutja  prevzatia  Zásjelky  adresátom

(v  závjslosti  od  toho, ktorá  z  tý(hto  skutočností  naslane  skôr).  Za  doručené  sa  budú

považovat'  aj  všetky  Zásielky,  ktoré  sa   vrátia  odosjelateľovi   ako   nedoručené,  a   to

dňom, ku  ktorému  je  na  Zásielke  zamesman(om  pošty  alebo  kuriérskej  spoločnosti

vyznačená  poznámka,  Že  „adresát  sa  odst'ahovaľ,,adresát  je  neznámy" alebo  iná

poznámka   podobného   významu,  ak  z   tohto   dôvodu   neprišlo   k   uloženiu   Zásielky

na  pošte.

7.6     Zmluvu    možno   zrušiť   iba   pĺsomne.   Zmluvu   možno   menit`  alebo   dopĺňat`  výlučne

pĺsomnými    dodatkami    podpĺsanými    oprávnenými   zástup(ami   oboch   Zmluvný(h

strán, ak nie  je v tejto zmluve  uvedené  mak.

7.7     Zmeny  ob(hodného   mena,  adresy  sĺdla,  adresy  na   zasielanie   faktúr  a   bankového

spojenia   Zmluvný(h   strán   sa   nebudú   považovat'  za   2meny   vyžaduiúce   uzavretie

dodatkuk[ejtozmluve.Zmluvnásmnadotknutázmenoujepovinnáiakútozmenu

bez  zbytočného  odkladu  pÍsomne  oznámit'druhej  Zmluvnei  stíane.Takto  oznámené

zmeny  nadobúdajú  Účinnost' dňom  doručenia  oznámenia  o  zmene  druhej  Zmluvnei

strane.

7.8     Zĺadna  zo  zmluvný(h  strán  nemôže  postúpit'alebo  previest'svoie  práva  a  povinnosti

vyplývajú(eztejtozmluvyako[elokaleboithčast`bezpredchádzajúcehopísomného

súhlasudruheizmluvnejstrany,svýnjmkoupostúpeniapohľadávokoodávateľavoči

Odberateľovĺ  vyplývaiú(ĺ(h  z  tohto  zmluvného  vzťahu.

7.9      Pokiaľ  je   za   Odberateľa   ako   splnomo(niteľa   robený   akýkoľvek   právny   úkon   prj

ukončovanĺ  (eito  Zmluvy  na  základe  plnej  moci, miisĺ  by`'takáto  plná  mo(  opatrená

Úradne  overeným  podpisom  Odbeí@teľa.

7.10   lnformá(ia     o    podiele    iednotlivých     druhw    píimárnych     energeti(ký(h    zdrojov

na    elektrine    nakúpenej    alebo    vyrobenei    Dodávateľom    za    účelom    jej    dodávky

Odberateľovivpred(hádzsiúcomrokubudeuvedenánafaktúrezadodávkuelektriny.

lnformátia    o   vplyve   výroby   elekmny   nakúpenej    alebo   vyrobenei    Dodávateľom

nE



za  účelom  jej  dodávky  Odberateľovĺ  v  pred(hádzajú(om  roku  na  Životí\é  prostredie,

:ľ#:r|:yúsdúa`:;e°d:nmé'Sn':C|ecb°o2vaoLá::::ek#Vwn:|e°adspsakdevznlkmompnvymbemb

7.11    lnfoímá(ĺe týkajú(e sa  efektĺvnostj  píi  použĺvanĺ energie a  o dostupný(h  opatrenia(h

na  zvýšenĺe  efektívnosti  pri  používanĺ  energie  ie  možné  zĺskat' na  webovej  stránke

Dodávateľa   www.setri.sk    Doručova(ĺa   adresa    Dodávateľa   je:   ZSE   Energia,   a.   s„

P.  0.  B0X  325,810  00  Bratislava  1.

7.12   0dberateľ   podpĺsom    Zmluvy    potvrdzuje,    Že    je    oboznámený    so    skutočnost'ou,

Že     Oodávateľ    sa     pri     riadenĺ     svoi.i(h     obchodný(h     čĺnností     a     vzt'ahov     riadĺ

prin(ĺpmi    zakowenými    v    Eti(kom    kódexe    ZSE,    ktorého    znenĺe    je    zverejnené

na       internetwej       stránke       http:ĺĺwww.skupinazse.skĺskĺ0-spolocnostiĺEtika-a-

iransparentnost.Odberateľsazaväzujedodržiava`'rovnakézásadypíirĺadenĺsvoji[h

obchodný(h  činnostĺ  a  pri  riadenĺ svoji(h  vzt'ahov  s  tretími  osobami.

7.1)   Ustanovenia  Zmluvy  sú  oddelĺtel'né.  Ak  sa   počas  trvanĺa  zmluvného  vzt'ahu  stane

akékoľvek   ustanovenie   Zmluvy   (alebo   ieho    čast)   neplatné   alebo    nevynútiteľné

v   dôsledku   zmeny   platnýth   právny(h   predpisov,  nebude   tým   dotknutá   platnost`

anl  vynútiteľnost' ostatných  ustanovení  tejto  Zmluvy  a  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú

rokovat's  cjeľom  úpravy zmluvného  vzt'ahu  v zmysle  novej  právnej  úpravy a  nahradiť

dotknuté   ustanovenĺa   novýml,  určenými   právnou   úpravou   resp.  zmenou   tak,  aby

bol   za(hovaný   Účel   Zmluvy   a   zámry   zmluvných   strán   obsiahnuté   v   pÓvodných

ustanoveniach.

7.14   Neoddeliieľnou  súčast'ou  tejto  Zmluvy sÚ  nasledujú(e  prílohy:

Prĺloha  č.1:  Zoznam  Odberný(h  mĺest

Prĺloha  č. 2:  Dohoda  o  úhrade  Preddavkov

7.15   Dodávateľ spra(úva  osobné  údaje,  ak  je  to  nevyhnutné  na  plnenie  Zmluvy  vrátane

predzmluvný(h    vzt'ahov,    na    splnenie    pDvinnostĺ    vyplývajú(i(h    mu    z    právny(h

Za  Dodávateľa ZSE  Energia, a.s.:

Miesto                                                    viasta  Božiková

Mgr.  Zuzana  |akub(ová,  vedú(i  predaja  sME

Meno, priezvisko  a  Íunk(ia

rezentant zákaznĺ(   služieb senior

Meno, priezvĺsko  a  Íunkcia

25,11.     2027

Li
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predpisov,   na   účely   oprávnený(h   záujmov  alebo   na   základe   platného   súhlasu   so

spra(Úvanĺm   osobný(h   údajov.  0(híana   a   spra(Úvanie   osobný(h    údajov   sa   týka

len  informá(ĺĺ  o  fyzi(ký(h  osobá(h.  Dodávateľzodpovedá  za  o(hranu  a  spracúvanie

osobný(h   údaiov.   Odberateľ  je   povĺnný   poskytnút'   Dodávateľovĺ   Údaje   potrebné

::u:az:;::,:,en;ea,;:!t°,nzĺTi#y(',:"okpmoádmD,:%:{heľs;rrivc:v#:UV:s;b#(bherau{de!`;omv

vrátane  píáv  Odbeíateľa  ako  dotknutei  osoby  a  možnostĺ  ich  uplatnenia  sú  uvedené

v  lnformáciách  o  ochrane  osobných  údajov  pílložených  k  tejto  Zmluve  a  dostupný(h

vždy v aktuálnom znení  na  www.zse.skĺgdpr.

7.16   0dbeíateľsvojĺm  podpĺsom  potvrdzuje:

a)      správnost' a  pravdĺvost'osobnýth  údsi.ov  wedený[h  v tejto  Zmluve, ktoré  sa  ho

týkajú,

b)      Že  mu  boli  poskytnuté  lnformá(ie  o  ochrane  údajov,

c)       Žev rozsahu  ustanovenom  všeobe(nezáväznýmĺ právnymĺ predpĺsmi  informwal

o  podmjenka(h  spracúvanja  osobný(h  údajov  iné  osoby, ktoDch  osobné  Údaje

poskytol  Dodávateľovi  v  súvislosti  s  uzaworením  tejto  Zmluvy  (napr.  kontaktné

Osoby).

7.17   Zmluva  je  vyhotovená  v  dvo(h  (2)  rovnopĺso(h,  každý  s  platnost'ou  orjgĺnálu.  Každá

zo  Zmluvných  strán  obdržĺ  po  jednom  rovnopise.

7.18   V  pripade  vyhotovenĺa   tejto   Zmluvy  aj   v   iných   i.azykových   znenia(h   (mutá(iách),

pre  výklad  iednotlivý(h  ustanovenĺ  Zmluvy  bude  vždy  rozhodujú(e  slovenské  znenie

Zmluvy.

7.19   Zmluvné    strany   vyhlasujú,   Že   sí    túto   Zmluvu    prečítali,   bola    spi'saná    podľa    ich

skutočnej,  vážnej  a  slobodnej  vôle,  jei  obsahu  porozumeli  a  na  znak  súhlasu  s  ňou

oprávnení  zástup(ovia  zmluvných  strán  prĺpáiajú  svoje  vlastnoručné  podpisy.

Zaodbeľateľa:           +~

Miesto

l n8.  Eva  Hanusová, starostka ob(e

Meno, prĺezvisko  a  ĺunkcia

Meno, priezvjsko  a  funk(ĺa

nE


