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Zmluva o združenej dodávke elektriny
ČísloZmluvy:

2eť8

9408381847

Čísloobchodnéhopartnera: 510001ó119
Číslomiesta

spotreby:

3104308626

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Odberatel':

rČo:
DIč:
rč npg:

Zapisaný v Žn, OUÚ Komámo
čísloZR 410-1454I

Obec Marcelová Obecný úrad
sLoBoDY 1199,946 32 MARCELOVA

36 611 281
2022249295

SK2022249295

IČo:

Zapísaný v OR OS BA l, odd. Sa, vložka č. 3978lB
OrŽitel'povolenia na dodávku elektriny vydaného ÚnSO

DIČ:
tČ opH:

č.:2007E0254

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnost'ou

Zapísunáv OR OS

BA l,

202l046687

V zastúpení:
ERVIN VARGA, starosta

Západoslovenská energet ika. a.s.
Culenova 6,816 41 Bratislava

tČo: :s 823 55l

00306550

oddiel Sa, vložka Č.ZSSZIU

Zastípený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:.

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:

Bc. JozefFoksa

vedúci zákazníckej obs luhy

Obec Marcelová Obecný úrad

Ing. Alena Knižatová

reprezentant zákaznícky ch služieb

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

Č.účtu/kód banky:

2649000047lll00
SK72 l 100 0000 0026 4900 0047

IBAN:
BIC (SWIFT):
I

č. tetu*oa banky: 22129l42l0200
IBAN:
SK8 3 020000 000000227
BIC (SWIFT):
SUBASKBX

TATRSKBX

Doručovacia adresa: P.O.BOX 325,810 00 Bratislava

Kontakt:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.

0850 1l1 555, kontakt@zse.sk
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Ďalei len orDodávatel"'

Ďalej len,,Odberatel"'

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

je závázok Dodávatel'a i) dodávať elektrinu do nižšie špecifikovaného odberného
miesta Odberateťa (ďalej len,,OM") v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej
technickými

1.1 Predmetom tejto ZmIuvy

Podmienkami distribuČnej sústavy a podťa obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu
dodávkY elektrinY, ii) zabezpečiť pre OM Odberateťa distribúciu elektriny v zmysle Prevádzkového

Poriadku PrísluŠnéhopreváďzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len ,,PDs") a Technických podmienok
PrísluŠnéhoPDS a ostatné s tým spojené distribučnéslužby (ďalej len ,,distribučnéslužby,,) od pDS a iii)
Prevziať za Odberateťa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovateťoviodchýlok a závázok
Odberateťa i) odobrať od Dodávateťa elektrinu, ii) riadiť sa obchodnými podmienkami dohodnutého

tarifného Produktu dodávky elektriny, iii) riadne a včas zaplatLť Dodávateťovi za dodávku
elektriny a za
distribuČné sluŽbY dohodnuté ceny podl'a 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 záklaďe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej
sústave
a iv) dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.

II. Špecifikácia odberného miesta
2.1 Číslomiesta spotreby:

3104308626

2.2 Adresa odbemého miesta:
2.3 EIC odbenrého miesta:

HLAVNÁ 94,946

2.4 Napáťová uroveň:

NN

32

MARCELOVÁ

24ZZs4308626000X

III. Údaje pre distritručnéslužby
3.

l Dohodnutá

tarifa pre distribúciu elektriny;

3.2 Dohodnufý učinníkcos
3,

3 Maximál La r ezlív oy aná kapacita:

3.4 Počet fáz,:

IV. Údaje pre dodávku elektriny

C2-X3
0,95 - 1,00

<p:

25A

3 fázy
a platobné podmienky

4.1 Tarifný produkt dodávky elektriny:

FirmaJednotarif

4.2 Číslozmluvného účtu:
4.3 Adresa zasielania faktúr - platiteť;

6510046162

4.4 Číslobankového účtu/kód banky platiteťa:

IBAN:
BIC (SWIFT):

Obec Marcelová Obecný úrad, SLOBODY l199, 946 32

MARCELOVÁ
22,729l42l0200

SK8 3 0200 00 000000221 29 t 42

SUBASKBX

4.5 Obdobie vystavovania faktlr za spotrebu elektriny: ročne
4.6 Počet preddavkových platieb:
11
4.7 Spósob úhrady faktur:
Prevodný príkaz
4.8 Lehota splatnosti:
14 dní odo dňa vystavenia faktúry
4.9 Predpokl adaná ročná spotreba elektriny
2 000,00 kWh/rok

V. Osobitné dojednania
5,1 Odberatel sazavázujePo PodPise Zmluvy poskytnúťDodávateťovi všetku nevyhnutnú
súčinnosťv zmysle
PrísluŠnejPrávnej ÚPravy a Prevádzkového poriadku PDS na to, aby sa odo dňa účinnostiZmluvy,prípadne
odo dňa Prvého moŽného termínu v zmysle príslušných všeobecne záváznýchprávnych

2l4

predpisov stal
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Dodávateť u Pdslušného PDS dodávatelbm elektriny do OM alalebo zdržaťsa akýchkoťvek úkonov, ktoré
bY tomu mohli zabrániť, tj. napríklad stornovanie vykonania zmeny dodávateťa elektriny u PDS
z Pdvodného dodávatel'a elekhiny na Dodávateťa pre OM. Nedodržanie tohto závázku Odberateťom sa
PovaŽuje za podstatné poruŠenie Zmllvy. Ak Odberateť porušítúto svoju povinnosť, je Dodávateť

oPrávnený vyúČtovaťa Odberateť povinný uhradit'Dodávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur.
5.2 Odberatet sa zav'dzuje, že po dobu trvania Zmluvy nebude mať inýchdodávatel'ov elektriny do oM a že
Pre toto OM nezmení dodávatel'a elektriny pred riadnym zánikom Zm|uvy s Dodávateťom v zmysle
ZmluvY a OP. Nedodržanie tohto závázku Odberateťom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5.3 Ak Odberateť porušísvoju povinnosť podťa ods. 5.2 tohto článku Zmluvy, jeDodávateť oprávnený
vYÚČtovať a Odberateť povinný u}rradiť Dodávateťovi zmluvnú pokufu vo výške 30 (tridsať) percent z ceny
za dodávku elektriny vypočítanejako súčinpočfu dní odo dňa vykonania zmerry dodávateťa elektriny
do konca doby, na ktorú bola Zmluvauzatvorená, priememej dennej spotreby na OM určenej ako priememá
denná sPotreba podťa posledného fakfurovaného obdobia a ceny za dodávku elektriny uplatňovanej na
danom OM v zmysle ustanovení Zmluvy ku dňu vykonania zmeny dodávateťa elektriny v prípade, ak je
zmluvauzatvorená na dobu určitú.

5,4 Posledným fakturovaným obdobím sa na účelyustanovenia ods. 5.3 tohto článku Zmluvy rozumie posledné

obdobie Predchádzajúce zmene dodávatela, zaktoré bola Dodávateťom Odberatel'ovi vystav ená faktúra za
skutočnú spotrebu elektriny.
5.5 Dodávateť je oprávnený okrem zrnluvnej pokuty podlh ods. 5.1 a 5.3 tohto článku Zmluvy požadovaťod
Odberateťa aj náhradu škody za porušenie povinnosti, na ktoru sa vďahuje zmluvnápokuta, presahujúcu

dohodnutú zmluvnú pokutu.

vI. záverečné ustanovenia
6.1 Neoddelitelhou súčasťouZmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha Č. l: OP resP. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre
malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej len,,OPMP.'),
Príloha Č.2: Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikateťov a organizácie, ktorého
súČasťousú aj obchodné podmienky tarifného produktu resp. Cenník pre tarifiré produkty (sadzby)
dodávkY elekhiny pre malé podniky (ďalej len ,,Cenník pre malé podniky" ďalej spolu len

,,prílohy',).

(OPMP a Cenník pre malé podnilry iba v prípade, ak Odberatel'v súlade s ods. 6.3 tohto článku Zmluvy
PreukáŽe sPlnenie Podmienok na pridelenie sadzby a ceny zq dodávku elektriny malému podniku už pri
uz atvorení tej to

Zmluvy)

6.2 Odberateť vyhlasuje a svojím podpisom Zmlwy potvrdzuje, že prítohy pri podpise Zm|uvy obdržal,
s PrÍlohami, ktoré sú platrré a účinné
v čase podpisu Zmluvy sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel,

súhlasís nimi a zav'izuje sa ich dodržiavať. V prípade zmeny príloh posfupom uvedeným vo OP sa takto
zmenené PrÍlohy stanúzáváznými pre ďalší zmluvný vzťaha budú neoddelitelhou súčasťouZmluvy v deň,
ktorým nadobudnú účinnosť,

6.3 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak Odberateť Dodávateťovi preukáže splnenie
Podmienok Odberateťa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku v súlade
s PrísluŠnýmrozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o návrhu ceny zadodávku elektriny
malému Podniku (ďalej len ,,Cenové rozhodnutie"), bude Dodávateťom Odberateťovi zakalendámy rok,
zaktory sPlnenie podmienok Odberateťa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému

Podniku Odberateť preukázal,priznaná sadzba a cena pre dodávku elektriny podťa v tejto Zmluve
dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinným
v Čase uskutočnenia dodávky elektriny, na ktorú sa príznaná sadzba a cena pre malý podnik vzťahuje
a Cenníkom pre malé podniky na pdslušný kalendárny rok vydaným v zmysle príslušnéhoCenového

3l4
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rozhodnutia. V takomto kalendámom roku sa na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou aplikujú OPMP.
6.4 Všetky ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia OP, obchodnými podmienkami tarifného
produktu, všeobecne záváznýmíprávnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými príslušnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi.
6.5 Zmluvasavzatvára na dobu určitúdo 08.11.2017.

Zm|uya nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom priradenia
OM do bilančnej skupiny Dodávateťa (s výnimkou čl. V., ods. 5.1 Zmluvy). V prípade, ak sa OM pri
podpise tejto Zmluvy už v bilančnej skupine Dodávateťa nachádza, termínom účinnosti Zmlwy je deň jej
podpísania oboma zmluvnými stranami. Právaapovinnosti zmluvných strán uvedené v
Zmluvy nadobúdajú účinnosťdňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

č1. V.,

ods. 5.1

6.6 Povinnosť Dodávateťa dodávať elektrinu do OM podťa tejto Zmluvy vzniká dňorn nadobudnutia účinnosti

tejto Zmluvy alebo dňom pripojenia OM Odberateía do distribučnej sústavy PDS, ak pri priradení do

bilančnej skupiny Dodávateťa nebolo OM pripojené do distribučnej sústavy PDS.
6.7 Ak je Odberateť v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

(ďalej len ,,zákon") osobou povinnou sprístupňovať informácie, v tomto prípade je podmienkou
nadobudnutia účinnostiZmluvy podťa ods. 6.5 tohto článku Zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie
spósobom podťa § 5a zákona.
6.8 Odberateť podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že:
a) má uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy s PDS (pred uzatvorením Zmluvy

je

Odberateť povinný predložiť Dodávateťovi k nahliadnutiu Zmluvu o pripojení, ak o to Dodávateť
požiada);
b) boli zo strany Odberateťa riadne splnené všetky technické a obchodné podmienky vyžadovanéPDS

deíinované v zmluve o pripojení odberného miesta Odberatela do distribučnej sústavy, do ktorého má
byť dodávka elektriny na základe Zmluvy zabezpeěená (ato až do ich riadneho splnenia),
c) nemá Odberateť voči Dodávateťovi neuhradené žiadne peiažné závázky.

6.9 V prípade nepravdivosti čestnéhovyhláseniapodťa ods. 6.8 tohto článku Zmluvy je Dodávateť oprávnený
od tejto Zmluvy odsfupiť v súlade s OP.
6.10 Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch,každý s plafirosťou originálu. Každázo zm\uvných shán

obdržípo jednom ror.nopise.

6.1l Zmluvné shany vyhlasujú, že si Zmluvu

pred jej podpisom riadne prečítali,jej ustanoveniam porozumeli,

Zmluva vy,jadruje ich slobodnú ayážnuv6tu,zavázujú sa ju dobrovoťne ptniť a naznaksúhlasu s ňou
oprávnení zásfupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručnépodpisy.

ZaDodávatel'a

zaoďberatela
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