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Zmluva o združenej dodávke elektriny
(ďalej len "Zmluva")
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Číslo Zmluvy u Dodávatel'a: 5100000163C/2017
Číslo Zmluvy u Odberatel'a:

Čl. I
Zmluvné strany
Dodávatel'
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
Mgr. Jozef Bujňák, vedúci oddelenia SME
Ivan Varinský, predajca - SME

Zástupca na rokovanie: Ivan Varinský, predajca - SME
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN / SIC
Zápis v registri:

44483767
2022730457
SK2022730457
Všeobecná úverová banka, a.s, Bratislava,pobočka Košice, 1583529153/0200
SK25 0200 0000 0015 8352 9153/ SUBA SK BX
Obchodný register Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka 1628N

(ďalej len "Dodávatel"')
Odberatel'
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zákaznícke číslo:

Obec Kysak

Kysak 146, 04481 Kysak
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

00324400
uvedené v Prílohe Č. 3

5100000163
(používajte pri komunikácii s Dodávatel'om)
(ďalej len "Odberatel"')
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Čl. II
Predmet Zmluvy
1.

2.

3.

4.
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Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi plnenia bližšie určené v čl. III
tejto Zmluvy (ďalej len "Plnenia"). Odberatel' sa zaväzuje od Dodávatel'a prijať Plnenia podla tejto
Zmluvy a zaplatiť za ne Dodávateľovi cenu (ďalej len "Cena") bližšie určenú v čl. IV tejto Zmluvy.
Dodávatel' a Odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy
Slovenskej republiky a Prevádzkový poriadok príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej
len "PDS"). Identifikačné údaje PDS sú uvedené v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy.
Ďalšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných podmienkach
pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie alebo v Obchodných podmienkach pre
Zmluvy o združenej dodávke elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (ďalej len
"OP"), ktoré tvoria Prílohu Č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa Odberateľ v zmysle platnej legislatívy považuje za
malý podnik, na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke
elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky. V ostatných prípadoch sa na zmluvný
vzťah aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie.
Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami OP. V prípade zmeny OP sa vzájomné
práva a povinnosti riadia aktuálnym znením OP platným po zmene.

Čl. III
Určenie plnení a dodacie podmienky
Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi elektrinu za podmienok určených podľa zvoleného produktu
na dodávku elektriny, ktorý je uvedený v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy do odberných miest (ďalej len "OM")
Odberateľa uvedených v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy a prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberatel'a.
2. Dodávateľ zabezpečí distribúciu, prenos elektriny a systémové služby do OM.
3. Dodávateľ zabezpečí ostatné súvisiace služby za poplatok, ktorý je uvedený v príslušných cenníkoch
Dodávateľa alebo PDS.
4. Množstvo Odberateľom objednanej elektriny je uvedené v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy.

1.

Čl. IV
Určenie Ceny a platobných podmienok
1.

2.
3.

4.

5.

Cena za Plnenia pozostáva z týchto položiek:
a) cena za dodávku elektriny, za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cena za elektrinu vyplývajúcu
zo Záväzku odberu; jej výška je určená v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy;
b) cena za regulované služby, a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a
ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálnych cenových rozhodnutí URSO
platných a účinných v čase dodania Plnení;
c) poplatky za služby podľa cenníkov služieb príslušného PDS a Dodávateľa platných v čase
poskytnutia súvisiacej služby;
d) dane, poplatky, prípadne iné platby podľa platných právnych predpisov, ako aj platných a účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.
Fakturačné obdobie vzťahujúce sa k príslušnému OM je uvedené v Prílohe Č. 3 tejto Zmluvy.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi preddavkové platby na úhradu Ceny, a to v priebehu
príslušného fakturačného obdobia na účet Dodávateľa:
a) 1-krát pre OM s mesačným fakturačným obdobím , pričom výška 1. platby splatnej k 15. dňu v
mesiaci je 100,00 ;
b) 4-krát pre OM s ročným fakturačným obdobím.
Výška a dátum splatnosti preddavkových platieb sú uvedené:
a) v písomnom oznámení Odberateľovi zaslanom Dodávateľom po uzavretí Zmluvy na základe
predpokladanej spotreby alebo
b) vo faktúre za združenú dodávku elektriny vystavenej za predchádzajúce fakturačné obdobie na
základe spotreby v predchádzajúcom fakturačnom období.
Dodávateľ po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví faktúru, v ktorej vyúčtuje Odberateľovi
k úhrade Cenu za Odberatel'om prijaté Plnenia podľa tejto Zmluvy. Vo faktúre budú zohl'adnené úhrady
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preddavkových platieb vykonané Odberateľom v príslušnom fakturačnom období. Faktúra je splatná:
a) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s mesačným fakturačným obdobím;
b) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s ročným fakturačným obdobím.

Čl. V
Doba platnosti Zmluvy
1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2019.
Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná od 01.07.2017. Deň účinnosti Zmluvy je zároveň dátumom
začatia dodávky elektriny podl'a tejto Zmluvy.
Ak je Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (ďalej aj ako "Zákon") predpokladom účinnosti Zmluvy je jej zverejnenie
spôsobom predpokladaným Zákonom. Odberatel' sa týmto zaväzuje zverejniť túto Zmluvu spôsobom
predpokladaným Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť.

Čl. VI
Osobitné ustanovenia
1.

Odberatel' vyhlasuje, že je oprávnený užívať OM Ue vlastníkom, nájomcom a pod.) v rozsahu potrebnom
na uskutočnenie dodávky elektriny podl'a tejto Zmluvy a podpisom tejto Zmluvy nezasahuje do práv ani
neobmedzuje práva tretieho subjektu k OM (ďalej ako "Vyhlásenie"). Ak sa preukáže Vyhlásenie
Odberatel'a ako nepravdivé, môže Dodávatel' odstúpiť od Zmluvy a Odberatel' je povinný uhradiť
Dodávatel'ovi škodu, ktorá vznikla Dodávatel'ovi v súvislosti s nepravdivým Vyhlásením, ako aj s
odstúpením od Zmluvy z tohto dôvodu.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zo Zmluvných strán.
Súčasťou tejto Zmluvy sú
a) Príloha Č. 1 - OP
b) Príloha Č. 2 - Dohoda o cene a podmienkach produktu;
c) Príloha Č. 3 - Údaje týkajúce sa odberných miest Odberatel'a.
Zmluvu a jej prílohy je možné meniť nasledovne:
a) Zmluvu je možné meniť dohodou, formou dodatku k Zmluve príjatom oboma zmluvnými stranami;
b) Prílohu Č. 1 spôsobom stanoveným v OP;
c) Prílohu Č. 2 a 3 dohodou prijatou oboma zmluvnými stranami, ak nie je v OP uvedené inak.
Pri zmene Príloh tejto Zmluvy stráca menená príloha platnosť a účinnosť nadobudnutím účinnosti tejto
zmeny.
Odberatel' berie na vedomie, že v prípade intervencie štátu alebo štátom poverenej organizácie, ktorá
by mala vplyv na cenu elektriny, je Dodávatel' oprávnený jednostranne zmeniť cenu elektriny po dobu
trvania tejto intervencie.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu
Príloh, ktoré sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumitel'ný, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na
dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
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Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Bujňák
Funkcia: vedúci oddelenia SME
Podpis:
Pečiatka:

Za Odberatel'a:

v

dňa:
Meno a priezvisko: Ivan Varinský
Funkcia: predajca - SME
Podpis:

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Krajňák
Funkcia: starosta obce

Podpis
dňa:
Pečiatka:

O

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁ VI<E
ELEKTRINY
pre firmy a organizácie
účinné od 1. januára 2016
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

p'-fivadlÍ(cv~J SpOrélrlhVOr.ti su\tavy ne vyfl'erJullofi\
uzemi Za'rŕna aj slvzby, ktor e posky'.uJoC! c-evédzkovater
prenosovej sustavv. couebné .-a aa.sterue oezoecnej
previldli<.y vyfobnych lariiJde!ll vyrcbcv elektriny;
diagramom odberu Je r.;os\uunos( hodno l jJlI~mt!r(lych
hodlnov}'ch odberov v MWh s presnosťou fia tI!
de!i~t;rJne -n esta za ka idu obr.horynu nodmu Prva
cbcbodoe hodina ulíl1C1 o 0000 hod a konci o OlDO hOQ
Poalecoa obchodmi rodine zaČlna o 23 CO hod e kene. o
OO OO had Msiedu)L:aho dňa,
maximálnou rezervoveoou kapacitou [e ma)(imál("l.1
hcdncta výkonu. ktcry Joe technicky "Iožfle odobetat zo
sústevy (ďal'!:!J ~J ako "MRK"): ria úrcvni verrnr vyscvé-ro
nepatie (VVN) o vysokébo "?r.iitia (VN) ii' MRK hodnota
šrvrrhoóoovét-c elektnckébo Čillr'l,?h~ výkonu
dohcc('l(I~á v Zmluve o Pf'pcjr."i il wcené '-: pnpoicvecicb
podmienkach a na <Jr ov ni ni.:kl?ho fI(;p;)~i<) (NN) !ia MRK
10\".;; hcdncte 'l'lerVOVClIlI!J kapa':jly v-ce.te, mer.cvucv
hooocrcc hlavnľr'll):;tlé.a v emoerocb: ore oooeene
rnH;·~;ta na nap'3tove) úrovn. niakenc oeoate vyueveoe
u/i.lény'n Inl2'lddlom s 1f1<;!lafwn ~t\' tr-odrooveho lltlf\~:h()
výkonv s mes:"čnyC'n ccooctcrn rr-óze b:tť r ezervcvana
kapacita zmluvne dchnčnuta a može byt nIŽŠia, ako .e
hodnota kanacity acdoovedelnca amperick€!j hodnote
hlevného ut.če.
elektroenergetickým zariadením je zerluoeme. ktore
s'úži na výrobu. cnccrerue. p-eecs, distribúciu, prepravu
alebo dodávku elektriny.
rezervovuncu kapacitou Je hodnotil ccnodnurá pre
učely dutrtbúc.e elektrll1Y v súlade s ooom.ensarm
pr;slu~ného PDS,
takturačnýrn obdobím JP. obdobie ochoonvté v Zmluve,
za ktore Dodávateľ vystaví faklvfu Z~ zdruienv dodevku
elektriny;
Cenolkom JE> platny cennik elektrmy ;'I~e firmy

Ireto Obchodné podmienky pre Zmluvy o 2d:uienej dodávke
el~ktriny pre tumy II o-genizecte (ďali') len ~OP"l ul.Ha'luJlJ
podrobnejšie vzájomne práva il povinnosti medzi

dcdavatelom elekv.oy. k!cr~m le výcboocstove-skä
nnergnnka ČI s, It.O 4~ 483 767, 0:;0 s'dlorn Miynska 31, 042
91 Kcš.ce, spoločnosť zacisená v Obcbcdoom registri
Okresneho 5udv KOŠice L oddiel Sa. vtcžka 1628/V (óaieJ len
.Dadávateľ"} ti odberateľom i'lektr'IlY ! kategórie firmy
e organI2~(le mimo odberarercv elektriny v domécncst.
a mimo cooeraterov elektrinY, ktofi su malým r,odrUi(om íďalp.J
len ~Odberaten (ďalej spolu aj ilko .Zmtovné str aoy").
V2fI!kCijUCe pq ocdévke e!ektr.ny z d'stribl.;~nel sústavy
"rí"hJšn~"'o pr e vadzkovateľa o;stnbl,.čr,ej sústavy lďalej Ili'n
)lDS· )
OP ~G necodebternou sočustov 2,·-luv}' o zdr~~{!nol!j oodevke
elEk~rlny u,!avreteJ med21 Zmuvr.ymi stf<lnJmi (ďalej len
]m~,J\i;]H), na ~;1kl<!r!~ :'-torf'j!Oa Dodaveror ,aV'l,~l;j" ]i'\O e
Zr.(>Člť
dodávku dif,td"J('Kiu ~Iľ!!<triny do odbernébc
"ll~S,a/ocbl!rryc~ m'e\l Odbo!/<ltEra ;l!dliHl~ os\atr~'cr
([?j~ulovanycM siu.!leb a prevllat i.'i'J lJdue'a\i(i'J zcdcovecoost
li! ccchylko Odberateľ j(! povi,lny zaplatil zmluvne dohocínctv
cenu Z~ pln~nia podra Zmluvy. POdpl\01T1 Zmluvy Odberateľ
výslovne vy)ad'uJe svoj súhtes s tym, Iby Dodávateľ uzavrel s
príslušným PDS zmluvu o distribvcil elektriny z<!lhirialUCU aj
prenos a disttibuciu eiekuioy do konkrétneho odberneho
rmesta
OP ptena a su zaváme pre všetkych Odce-arercv. ktcri počas
IC "l éčmocsu cdcberejó elektrinu od Dcdavatera. a to bez
cbľaov na to, čl bola zmluva o zdruien2j dodávke uzatvorená
p( e d atebo no oaooouoovtl úč.ooosu tyolto OP OP slj vydan(.\l zr!ly<;.l\: § 213 zákon;, (; 513/1991 l. Z 81J(hodll~hr)
zákono-ke v platnom zneru a cop!na:u ili bhEle \.JprJvu)u v •• tahy
medzi Zmiuvflym, !it/anaI'Tu vo-eveoe zékcnom ~ 251/2012 Z
l o energet.ke " O zmene a doplneni niektorych zúkonov v
;.:reni nesk'J/ ~,ch c/edc.scv (ďalej len .zákon o eoergeoke")
zákonom č 250/2012 Z z o regulaclI v sieťových odvetviach
v l.'lcni n€skOlih.:h o.ecprscv (ďalej leo .zékcn o (egu'ati(i~
ostatnymi súvisiacimi predpismi <l špedfickymi podmienkami
liyplýva)llCimi z osobitnej povahy dodavKY elektriny.
Poamienky suv:siace s distrib0clou elektriny uprilvuje
Prevndzkovy poriadok prislušnÉho PDS.

a organizacie;
cennrkom sluiieb Je cenník zvereJr'leny na webovo-n sid.e
Dodáva-eta POPIS1),G:::1 sh.liby. ktoryC"h poskytnut", rr.Ô71?
Dcdévater Suopl<.ltnlť za cefly v ňom uvedené.
zdrulenou dodávkou je
dodávka
elektrony a
zebezpeôeme o.stnbúcre vr;itallo?
nc:tilll"ych
(egulovanych ShJ2leb,
distribučnými službami ~<l rOiWTlie ÓlstritllJciil elektriny
ostatnymi regulovanymi službami sa rozum:c prenos
elektriny, systo?r'flO\l€ sidey a d·aisli! SÚVISiace regwlov:m€
položky,
odbcrným miestomj..:! mIesto odberu elektriny vybilvené
Ur(finyfll nuuadlom. kta:-é tvori sarncstalne pnesLo1cvO
alebo i.Jlemne Uli)tvort!ný u trvalo elektricky jJre;Jo,ef1y
celok Poklaf ,12 trvaio e!e;c:r,C"ky orepcje"ly c ••• !o~·
pfe'u5ený verPJflOv ~ On"unliť<lciOiJ, 'll,Jsí splr.at aj
podrrue"ľ;Cu pna'neJ tedl'lfJloglck~J nddvall"Ostl (óillej i.,.,l

II. VYMEDZENIE POJMOV
Na uč'?ly Z",iu'JY il ftchtn OP sa pcuživaiú odborn;? ~,OJmy
<l terminologla 'J !iul.lde !iO zilk onom o Imergetike, zako"om
o regulJcii s prí~lušflÝ"~d výnosmi, vyhlaškami a rOihúdnoJtiarl"i
lJra1u pri' r(>gulam: sl(>!,vych "r.lllp.fví (ďal,,) len ~URS()")
(! 5 cfot8tnymi súvisiacimi v!;cober.ni> z.waznymi právnymi

Hor.n,
prevádzkovým poriadkom PDS je dokument sch~·;ilel"ly
ÚR50, ktory Je z.1',',nny prr> \'setkyc:h \Jč<1stni!<!)V trh;)
s elektnnou na časti lIymedzp.f1I!t.o ;jZ€!Tlla PDS a ~:ldľa
kto(eho s~ "adl zabezpeč€nie distribucte eIE,,-tlll"ly cl
ostatnych regwlovčlr.ych služieb de OM OdberiJtefa
Na ucely týchto OP sa použ:te pOjmy vykl3da)u v :mysie
ZakOM

or"dOI!:m,. Ino(o!:OI ""t:lhv!,'; na ei.kl.ocn~r&e\'lkv

odberaterom elektriny je koncový odberarer elektriny
~iebo osoba, která nai<upuje el(l;.:tnnu na ~lŕp'1 ·:j'alsil?ho
pf~diJJiJ Hllmo odbl!ri;lt~rov l'1{!ktr,ny, ktalÍ .!oÚ !'1IC!lým
poonikon, alebo dornácnor.ťov,
milým podnikom Je koncovy odberater elektriny s
(OČf'looJ spotrebou elektriny najvIac 30 000 kWh .oa
p/ edcMdzajlici rok,
dodávateľom elektriny Je osoba, ktorá má povolenie na
dodavku elektriny,
prislušnym prevádzko\laterom distribučnej sústavy je
právnická o~oba. klor;) rnll povoierne nl) dist"buciu
elei(tfir.y na (asti vymedzru\tilho U2emla. na ktorom ~a
Mchadza odber ne miesto Odberateľa {ďalej len.POS~),
určenym meradlom JP. p(ostíledok, kWfy slúzl fia ••• rčeflll!
hcdfloty f',eraCi'j vi'hč'I1Y, pfltom zahr,')., rrll~riJ, nllaaCI
priStfOj, letlo komponenty, p(ldllvné zariadenia u meriJcie
2afladt'nle lzako,"l č 142/2000 Z : o (T,ctroló!:1I a o
7.mefl€ a dopln€ni ni€ktorych l.1konov v platnom l.nenil,
zmluvOU o pripojeni do dlstributnej súslavy sn
zavirzuJE!: prisiusny PDS :!abe-zpebť v sustave kapacitu na
pripojenie v zmluvne dohodnutej vyške a po splneni
obchodných podmiE'nok .1 technickych podmienok
pripOJiť k dl~t(ibučnej SUStilV€ 2<lrlClden:e ilildatE!fa ni)
výrcbu, dis:ribuciu a:euo odb •• r e!ektnr,y ~ zabelpeC:f
dchodnut.0 kapa.::tu vo vysi(e podra zmluvy CI' Žiadateľ sa
':dViJZujl' vhléldlt ti!,IU ZiJ P"~OJl!:II~,
p(t!nQsom elektriny je prepf2Vil elektr;ny prencso'JOU
•• lIsta .•.. ou na vymedzenom uzemi alebo preOfa\la ('Ieltt!;n.,.
prr.:10S0VO~J 505t.1VOU (. a do prepQJených sústa •.
č.h?l' •.• ky~h ~tiitc ••. al€bo tretieh •.• tc:tov na uťe Jej prt:cravy
odberaterom elektr:IlY,
distribúciou elektriny ie preprava elektriny dlstr:buéno..J
sustavo\J na časti vymedzeneho \izernia ri:!! ucei Jej
plepr~vy odbereteľom t'€ktrIl1Y,
dodávkou elektriny Je predaj elt!ktriny;
~ystemovo\) službou Je sluibl' pre\ladzkovatera
prl!nQsovej sustavy potrvbná na liÚJf!lpt!ČI?i':lI?

o ~nelgetike, lákonil O ~eguläcl1. ilko <lj ostiJ~nych !óú'JI::.i')CI(h
predpISOV, podTa ktolych sa vykonavalu, poi(lar me Je vy:ilovne
iJvedené inak
Pok,aľ ~~ CI';k.11UJP. na lrrolt;vu, odk.ll ~a li~ť,;h\;W >lj (l,,, ""Šl'tk)'
jej suéasr, vrat<lne OP iJ ďals,ch prJl0~1 c<rerfl pl:p<ldo'J dl by:
pfIs'l,sneho odkaiu alebo Jej i(cntelt.lu vyply'liJ!o nlečn in!?

stran aj v inej ako pl$omnej forme, a to aj v pripade, <Jk bela
Zmluva uzatvorená v piscmne) forme.
ZI1llu'JOJ môže vy( zn'el1l'('d (lit zil:<léuJe ilado<;.tl O:Jbl"dt~,rd
(ď<:\I:, aj ako ,,2Iados.n
al
o zmenu rezervovanej kacacuy.
b)
o zmi?n\; ",.šky a cočtu p(~~rlrJavkovyäl rl~t!"b;
tJ
o zmenu spôsobu oletobného styku,
dj
o zmenu ,dentlfl,<ačnych úcuicv l<Jpisat\yct. do
obchodného alebo iného registrA;
~)
o zmenu útvaru aooooveoocho za uzavreue n plnen;e
Zmluvy die bo z-ner-u kontektoycb escb
s.
Dodávateľ môže urČiť ekýkorvek spôsob, formu a obsencvé
nálezltostl ccoavane, 2ladost, za oredcoktaou sutacu s
pr ávrrymi predpismi Sio\lr.ns~eJ rer.\Jhl:ky (nar.t:'kčlci t.ladoos;ť
ocdaoa teteŕcn.cky na Linke VSE, ciscrnoé žeocsr ccoeoe v
Zakur'llckyc!l centr aef n-e flnry i; ofgar-l.cc:e (da ej te-r .ZC)'
r.'fol1mna ],illio_c:t prJniln~ prrJ"trednic:vom íntemetovénc
portélv .,a wenovom s,~le Dooavarete. pi5ar!1r.t1 2.1.3d:,:;\
podaná crostr edmctvom elektro"liCi<e: P()~ty na adrese
Dcoévateral Rovnako Je Dodávateľ op,,:jvn~'1y určil scóscc
dk::t'(Jtovanl? Ztadosu za p.ecockteo J •.• ':'Iadu S pral/!lyr!lt
c.edpisr-u Srcvenskei republiky Dol-eda o zroer-e Zr.1lu·JY. uk
se uzerve.e 1<3 aektede 2laao\t j:od3r:Ej v suaoe 5 Vy;'SIE
uvedeným, sa POV!3lUJE' za cretr-e uzavretú, keď Doda va tel
oznérm Cdhr.r<ltpľnvl ?kcl>fltovar.;p Žtaoosn erebo !>' 7mh;v"";
str any začnú plniť ocvrooovtr v lmys!c' Žtadost., pok.ar mf' )2 II
c~"Jmeni Dooevatera st anoveoe alebo Zml'.J\'f\'fťll' stranami
ocnodnvté inak
6.
Zmluva ďalE: môže byť emeoeoe a, na 1a1(laGE' akceptác.e
Dodévaterom oorvkenetio orodcxtv :!Q :.t!eny Odbennera
ktora ma ZiJ nesledok zmenu Zml..Jvy tďaleJ aj ako Accecteoel
Dcdeveter moze určiť ekykoľvek sposob. ŕcrrnu a obsahové
neležuosn Axcecrecte ze wedpoi(la:!.l ~,U~rJl, S pra','nyml
credo.srnt Slovenskej repubEky (napr ~diJd telefonicky na linke
VSE, ctsomne v ZC, c-csneun.ctvcm unernetovéno portálu
na \ v eocvcm sidle Dooéveteta. p-osnecructvcm elektr oo cker
pošty na adrese Dcoévetere) Ak k nreoe ZmhJVY cô.de mek
/lež prsomne. Dodávateľ cotvrcrl Ooberetercvr z.nerv Zm.cvy
crscmoe. a lo bel zbytocoebo ccktaov (dalej aj a-cc
Potvrdenie) Dohoda o «neoe Zmluv" ai< sa uzatvarn na
~ak~adl? Akcectéoe Gdber atera v sútace s vyšš-e vvedeoý-n.
~a p:::važujp. za platn'~ U1avr'!tú Akci?ptiiciov ~o strany
Odberateľa Ak k IIli'Jv'etlu dohod}' C lme,"'I€ Zrr!llJvy doš'c inilk
n.;oi v pisornr.~J form;?, t~kato doh~da '5,:1 s~an~! uč;n,"lO\;
do!ur..l?nirl" POt'>J1 ~enla Odbefdteľo'Jl, /lafl~5kôf však tri?~;
pracovny deti DO o<1o:;lal'l; pis'lmr',ho Potvrdenia na adresu
Cldbt"{ilteti1 l"ilPl1SIr-:'!y 117,'iimr>r1\i O<1r.pr;)rp((',m Pí<;nmMI
fo'ma PotvrdImia JO! l.i)chov;)I"',i il) vteó}', ai< Potv((knil?
cbsilhuje skenovane podpisy oprc1vnenýCl zástupcov
úcdavatera
I../nluva bude zml?nl?llci z. padrwtu l)\1dá'>Jalel'(l formou
O.ln.lrnenii! (j)isomne.;]J e-rral!orn alQUU SMS) Odt.vr"tli'tQ,,; iU
~redpokl<)du lmeny.
ill
bal"<ove~c spoJe 'l:!! Oodavate:a
hl faktiJrafnehn cyklu,
c)
vysky u jJot:t .•• pr~dd.3\'<ovych p!<Jtll=b
d)
Identlh-caénych udajOV Oodavalera,
ej
identlflkačn:ic~ údaJOV Odberatl?!a a/aiebo OM bloiš!e
určený::h Zml~II.'OI;. ktore Dod;iovaterl"JV' OZ'1.!!(fl:l
PDS
odpoctovetlo
obcobi03
o;:nál~l~n",ho
Oo,::Ia\'étEi';';\i1
prisluš"ym PDS (čl V o,:,d 4)
Zmeni! Zmluvy na ::!klace \Jzr.amen,a Docavatela
Oób~íaterov, sa po"ahJJe ;:a p at!lli " \Jčlnnu CO'iJcer,:m
tiJk4how ;';;!l1tJlnenw OrJbl2r<ltei'· 'vl s"o::.obcfľl v \0Iilde:; OP,

V Plloade zmeny Cel"'"il<i~ alebo OP su tlelO ÚCU1f1€ v deJÍ

III. UZATVÁRANIE A ZMENY ZMLUVY

3.

Zmh.Na sa u1.atvara fľlI:'d7J Oodävatdcm a Odberateľom
Uzatvon?f\lm Zml'.;vy Odberater p~tVfdll;Je, že Je vla.stnikom
nehllwt€rnost, <llebo!e má uživ~cle prilvo =< I~ehnuternostl, do
=<torej sa bude uskutočňo\lať doda vk a elektriny \'ratane tej, (la
;.crorej sa nachadza OM. a le povinny na poi,adan!e DdavateJ'a
o'p.lJicá::.ať vidstnicke <llebo lJÍ:vccit' pravo alebc sur,las
vla!itnika prt'dro-,etnyd1 ,"leh,.,vtl?rnostl S V:!iV:;'í~Ii!\
Dolrumentom, ktorý preukaluje l,,:i.YC!cie P/ClliO, môzr: tJyť
naJlna plat!"lá nájomná zrf1luva, t:il<aJúC<1 sa jJredmetnej
'''Ieh''lutdnostl alebo .:Ir~voplatne rozhodnutie súdu, ktO!y:n
bolo ~,pravell.? uiivitc:lE' nrav:;-, k p(l?drr'l?tnr» .,ehnlJtp"·nl):,t:
lci O' •• elÍ u<:3tvGferirn Z!nl ..•• \,y Odbe!čte:' potvrd:uj'?, že ma
súhlas: vlastnika nehnuteľnosti r,,, dOdávku c: dlshbuciu
elektnny do OM. ktor..i! sa v nô!hnuternost; nachaoza Ak sa
ukaie ne-pravdIVOS! fllE'ktofeha Z vyhl~"p.i"Ii Odbó?ratera podra
lohto bodu, alebo alt sú predlo:~(,ó! dokw~l~nty qeplatne,
považuje sa to zc! podstatne porušenie Zmluvy
Pok iar n,e jP. vy •.• lovn •.• v 7.mhJvf! ",I •.• bo v týr.hto OP ,.stanovp.,p
,nak, 7.mpi"Ic lmiuvy Je mo~(d rla 7.ikl>lde rlohCl::ly 7mlIJvnych
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uvedený v Oln.1rr.ení o unene (I?n.,il<", <.liebo OP
Ak Odberatei' počas t'vanla dOdjvky poslednej inšwqc.ie
nó!\I7.a!vQ(i so iia<1nym dodaViltprom pl •• ktllny riad.,u lml.l\1'J (>
2dr(Jie:'u~J doda vkp. e\p.ktflny, pova<:\JIE! sa Jeho ďalsf odbe'
elektnny po skončeni dodávky poslednej ,n:!.tilncie i<.l odber
elekl(jny na láklaée lmluvy o ldru!Ene) dodávlte ele'<\(I.,y
konklud(ifltfl(> \lzat.vofcnli'l Dod;i.va::eTDm, ktory
z"bezpe(oval cc d~,~~~1O OM dodavk'.J poslednej irdLilrKiť'
Zmlu\'~ sa pevažuje la ulalllorenu na coou newrCllU. c:t:é~m
OodávilteT 01l';)Ci Odberiltei·o'o" prc.cukt "" laklad<! ;;pot:<?b1
r.Of"Cl5 :'!oda\'k1 jI(1s!edrr>; l'1:;tilf'( ,j> il n~hilcill spr:tr(>b)' v
,,·aisúm Ob~otll RO'J!)ilka '.Iy:;r.w'· n"'rl"l!ilt~i- lJdtJerčt,;::n,-"
nu'ly rOlV::. jJreddc:vkuv~(h P~dlilťb iCtl"ôlillUjUU 'Jy$~I'"
u'.ledel"e V ':.statnom sa na tai<lo u,alIiOle',!: lfr.1L:vy v.::tahuiu
ti NO OP primerane
Sposcb oUld:neniJ. lehoty " v~eotJe(f1e pOl.;cE'niE' o feili"l"\e
dodävky poslednej instaf\C:e a o dodavateľ:lvl poslednej
uištanC:E su uverejnene na weoovom s,dje Dodavate;a
'1:ww,\'se.sk
Ak o uzat\lorenie ZmhlVy s DodavateFom ilGda osota, voČi
ktore) Co:lilvater p.'Jid.JJ.? rH?t;r\f;;rjenl> n:)hr"r.!allky pn !ehDt(>
spl.Jtnolit,~d'aII:!'J aj "ke .ol';:r.ikH), r~lá Dodil'Jčl(~r ;;r av;)
p~dmler.lť ulatvorer.:p. Zmli.Jvy 23pl<,t€i'1lm l<:lva/k:!v l<':l stran','
dliril..~, s ktcr}'ch p'ner.ifTI Je \;OČ1 JodiJv~~e"e\;' v l)('"Ie~ka'·
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Rovnako, ak o uzatvorenie Zmluvy s Oodavatel'om Žiada
osoba prepojIlna s dlžníkom, najmä ak ide o ovtédenú alebo
cvtédajúcv osobu vo vzťahu k dlžníkovI (S 66a ObZ), má
Dccéveter právo podmieniť uzatvorenie Zmluvy zaj:latenim
zéväakov zo strany dlznika
11. Dcdévereŕ SI vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť zmluvu
s odoer eteľom. ktorý za posledných 12 (slovom dvanásť)
mesiacov podstatným spôsobom ocrošu svoje zmluvné
zévezky VOČi Dccévatercvr

IV. DODACIE PODMIENKY
Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z prislušnej
distribučnej sústavy cez určené meradlo do OM. Za dodané
mnoistvo elektriny sa povazuju hodnoty ccdte udajov. ktore
PDS poskytuje Dodévatercvi z určeného meradla podľa
osobitných predpisov upravujucich podrobnosti merania
elektnny a odovzdávania techmckých udajOV a podra
Prevádzkovénc poriadku PDS.
2. Podmienky obmedzenia a prerušenia orstrtbúcie elektriny
alebo dodávky elektriny sa scr avciú prislušnými právnymi
predpismi, najmä zákonom o energetike a prevádzkovým
conedkcrn PDS BicEle Informácie su uverejnené na webovom

sídle Dodévetete www.vse.sk
3.

Povinnosti Dodávateľa
a)
zabezcečrŕ Odberateľovi dcdávkv elektriny, distribučné
il ostatne regulova ne služby v súlade so Zmluvou, iba za
predpokladu. ak je dané OM pripojené na základe platne
uzatvorenej zmluvy o pripOjení do distribučnej sústavy
príslušného PDS:
b)
dodať Odber ateľovr etektnnv a zabezpeČiť distribučné
a ostatné regulované služby do OM Odberatera do vyšky
rezervovanej kapacity s výnimkou
ak nastanú poruchy na elektroenergetických
zanademacb. ktoré znemožnuju Dodévaterov.
uskutočniť plnenia podla Zmluvy Dodávateľ
nezodpovedá za škodu, pripadne ušlý zisk, pri
prerušeni dlstubucie elektriny alebo zniženi jej
kvality z dôvodu poruchy na elektro-energetickom
zariadení;
ak tomu bránia íné okolnosti nezávislé od vôle

Dodávateľa:
cl

d)

e)

zabezpeČiť drstnbučne služby il ostatné regulované
služby v súlade s platnyml vseobecne závaznýml
právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom PDS a v
kvalite podte technických podmienok pristupu a
pripojenia do sústavy PDS;
zasielať Odoeretetovr raz ročne spolu s fakturou
intorrnácie o podiele jednotlivych zdrojov elektriny na
dodávke elektriny za uplynulý rok. O vplyve vyrobenej a
dodanej elektriny na Životne prcstreore informUje
Dcdéveteľ na SVOJom webovom sidle: www vse sk,
ak vanrkne Dodávateľovi povinnosť uhradIť komcenzečnv
platbu Odoereterovi podra osobitných predpisov,
kompenzačna platba bude uhradená do 60 dní po
odstráneni pričin nedcdr žania štandardu kvality
Povinnosti Dcdévareľe súvisrece so štandardmi kvality
dodavky elektriny vrátane ich vyhodnocovania su
uverejnené na webcvom sídle Dcdavatera. www vse sk

Povmnosn Odbetateľa
a)

b)

po celu dobu trvania Zmluvy mať platne uzatvorenú
a/alebo zi!lbeZpečlť uzatvorenie zmluvy o pripojení, na
zéktade ktorli!j bude OM, ktorého sa Zmluva týke.
prtpojené do distrIbučnej su stavy prislušnllho PDS a
spina( technicke a obchodné podmienky pripojenia
do distrIbučnej sustavy codra Prevádzkového cooackv
vydaného orlsfušným PDS. Porušenie tejto povinnosti je
podstatným pcrvšeofrn Zmluvy;
oznámiť Dodávatetovr skutočnosť. ze odoberá/bude
odoberať elektrinu na účel jej ďalšieho predaja, najneskôr
pri ul'atvorgni 2mluv)'. Ak Odbe,,,tef uvcdenv skvtocnosť

eJ

dl

e)

neoznámi Dodévateľovi. ma sa za to, Že Gdberateľ
odoberá elektrinu pre vlastnú spotrebu, a to až do
momentu, kym sa nepreukáže opak,
bezodkladne oznamovať Dodévateŕovi VZnik skutočnosti.
ktoré maiú za následok cdcojerue OM od distribučnej
sústavy prislušného PDS il zánik zmluvy o pripojení,
udrŽiavať
odberné
etektncké
zenadenre
v
eccccveoeíccc.n technickom stave a poskytovať na
cchademe PDS alebo nim povereným osobám
technické
údaje a správy z odbornej prehliildky a skúšky:
prijať technické opatrenia. které aeb/é-ua cvolyvôovarw
kvality dodávky elektriny;
umožrut PDS kontrolu etektroenetgeuckých zariadeni
a spôsob prevádzkovania elektroenergetických
zanadení, ktore ovplyvnuJu kvalitu elektnny v neprospech
ostatných odberateľov a vykon il! všetky požadované
ooatrenra PDS nevyhnutné na zabezpečenie stability
su stavy il dodržanie kvatrty dodávok elektflny v prospech

ostatných.
g)

hl

dodrŽiavať všetky ccv.oncsti Odberatefa podra lakona
o energetike, Prevádzkového poriadku prislušného PDS
a ostatných prislušných všeobecne záväznych právnych
predpisov vrátane pOdmienok pripOjenia stanovených v
Prevádzkovom poriadku PDS Porušenie tejto povinnosti
sa považuje za podstatné porušenie Zmjuvy;
z dôvodu prenesenia zodpovednosti za odchy!ku na
Dodávateľa nemať po dobu trvania Zmluvy viacerých
dodávaterov na dodávku elektriny do OM uvedenych v
Zmluve Nedodr2anie tohto závazku Odbluatefa sa
považuje za podstatne porušenie Zmluvy. ktoré
oprávnuje Dodávatera odstupiť od Zmluvy.
Odstupenim
od Zmluvy z uvedeneho dôvodu nie je dotknutý nárok
Dodávatera na náhradu škody, ktorá Dodávaterovi

vznikla

porušenia

tejto

povinnosti

skutočnosti Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je
na ťarchu Odoetatera a považuje sa za podstatne
porušenie Zmluvy;
uhradiť Dodávaterovr spolu s cenou za plnenia podte
Zmluvy aj ďalŠie, s predmetom Zmluvy svv.s.ece platby.
resp. poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním
sposobll vznik skutočnosti alebo potrebu uskutočnenia
ďalšieh úkcncv (služieb) zo strany Ocdévateľa. a tieto su
spoplatňovane podra prislušneho cennŕka Dodévetete
alebo PDS (dalej len ~Poplatky·),
k) oznámiť Dcdéveterovr (pisomne alebo e-rnenom na emailovú adresu, ktorú Dodévatet oznámi Odber ateľovr
pre tento učel) skutočnost. že odoberá elektrinu aj na Iny
vče! ako je vlastná spotreba, v opačnom prípade sa má za
to, že Odberateľ odoberá elektrinu pre vlastnú spotrebu,
a to ai do momentu, kym Ocbereter neoeblés:
Dcdévatercvr opak. Ak Odberateľ odoberá elektrinu aj na
Iný účel ako je vlastná sccvebe.je povinný objem vlastnej
spotreby v kWh oznamiť Dodévateľovr do 7 dní po
skončeni fakturačného obdobre.
5.
Odberateľ je ccrévoený zmeniť Dodávateľa skôr, ako mu
uplynie platnosť Zmluvy len po predchádzajucom císcm-iorn
súhlase Dodávateľa Dodá vater má v takom prípade právo na
uhradu odplaty za pripravenosť plniť si svoje zéveaky zo
Zmluvy, a to vo výške 50 z ceny za predpokladanú dodávku
elektriny za obdobie odo dna uskutočnenia zmeny dodávateľa
elek.tnny ai do dňa, ktorym mala platnosť Zmluvy pôvodne
skcnóŕ (dalej len _Odplata za pnpravenost") Odplata za
prtpravenosť bude vypočltená ako SÚČln počtu dni uvedeného
obdobia, priemernej dennej scctr eby ooore posledneho
fakturovaného obdobia a ceny ooore Zmluvy V prípade, že Ide
O Odbluatera, kto-ému v predchádzajucom obdobi nebol
fakturovaný odber elektriny u Dcdéveteľa, Dodávateľ má
právo uplatniť SI voči Odbererelov. Odplatu za pripravenosť vo
vyške 500,- EUR.
6.
Dodávateľ Je op/avneny v mene Odoe-etera požadovať od
PDS informácie o technických údajoch týkajucich sa dodávky
a distribúcie elektriny (najmä aktuálnu tarifu za distribúciu
elektriny, informácie o premerani statických kondenzátorov, O
zmluvne dohodnutej hodnote učinnika tg ep, maxrrnélnu
rezervovenú kapacitu a rezervovarw kapacitu, resp. emcertckú
hodnotu hlevnehc Ističa pred elektromerom)

V.

MERANIE A USKUTOČŇOVANIE
ODPOČTOV

Mer"nle elektnny a odpočty určenéh:) meradla zabli!zpečuje
príslušný PDS.
Spôsob merania elektriny, vykooéveore ooccčtcv a
poskytovanie nameraných údajov sa riadi platnymi právnymi
predpismi, ktorými sa stanovujú podmienky merania elektriny
a odovzdávania technických údajov. a tiež technickými
podmienkami crevédzkovarna distribučnej sústavy
3.
Základným údelom na fekturovarue ceny Za združenú dodávku
elektriny Je udaj o množstve odobratli!j elekt((ny na určenom
meradle
Odpočtové obdobie urČUje Plislušný PDS Ak PDS zmeni
cdcočrcvé obdobie pre OM, Dodávateľ ie oprávnený v súfece
s touto zmenou upraviť Zmluvu
Montái určeného meradla aabezcečure PDS po uzavretí
zmluvy O pripOjení do distnbučnej sústavy medz: PDS
a vlastníkom OM a Zmluvy O združenej dodávke medZI
Dcdéveteľcm a Odberateľom, a po splneni stancve-iýcb
techmckýcb coormenok na mer ame elektnny, ak je montáž
orčenéhc meradla možné
6.
Oober ater sa stara o určené meradlo tak, aby nedošlo k jeho
poškocemu alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod.
Všetky chyby na určenom meradl li! vrátan li! porušerua
zaistenia proti necpeávnenei manipulácii, ktoré Odber eteľ ZIsti,
ohláSI Dodäveteľcvr bez zbytočného odkladu
7.
PDS zabezpečuje overenie určených mer ečiel podľa
osobitného predpisu l.
B.
Ak ma Odbeteter pochybnosti o scrévnosn mer ama úderov
určenym meradlom alebo ZIstí na určenom meradle chybu,
mäie pOŽiadať prostrednictvom Dodávatere ojebo
oceskvšenie u príslušného PDS Príslušný PDS je povinný do
30 dní od doruč ema písomnej žiadostI zabezpeČiť oreskvšeo.e
určeného meradla Dcoévater je pOVlOný Ocbet ateta o
vysledku skúšky písomne mtormcvaŕ bezodkladne po
obdrZani lej výsledku Príslušný PDS je povinný počas
preskúševanie určeného meradla zabezpečit nahradné určené
meradlo. Ak sa Zistí chyba určeného meradla, ktorá presehuŕe
chybu povolenú codľe csobttnéhc predpIsuz, náklady spojené
s preskúšentm a výmenou uhradí príslušný PDS. Ak neboli na
určenom meradle zistene chyby, ktore presahuJu chybu
povolenú podra osobitného predpISU, uhradí náklady spojené s
preskúšaoim a výmenou ten, kto o oreskúšeoie a výmenu
pOŽIadal
9.
Zlados( o preskušanle správnosti merania určeneho meradla
nezbaVUJe Odberatera povlOnostl zaplatiť v lehote splatnosti
preddavkové platby alebo faktúru za odobratu elektrinu
Nahradny spôsob určenia mno2!stva doda nej e!ektflny
v pripade poruchy určeného meradla, v dôsledku ktorej
nemoŽno urČiť mno ist vo odobratej elektriny alebo mimo
ulčeneho termínu odpočtu, sa spravuje prlslušnyml
ustanoveniami Prevádzkového poriadku PDS.
11. V prípade poruchy určeného meradla upraví Dodávater
fakturačné hodnoty podra údajOV, ktore Dodavatli!r dostane
od PDS, pričom v tomto prípade maju Zmluvné strany právo
na vzájomné vylovnanie bez Silnkcií.

2.

'0

1

l

v dôsledku

12.

Odberatete.
ozni!Ímlť Occaveteľcv. zmenu údajov uvecenýcb v
Zmluve v lehote do 5 dni od zmeny prislušnych
13.

Ak Gdber eteľ neumcžni cnstuc k určenemu mer edlu na učely
odpočtu doda neJ etektnny. spotreba elektriny sa urči
spôsobom stenovenym v prevadzkovom poriadku o-Istušnébo
PDS
Príslušný PDS Je povInný pisomne Informovať Odberateľa o
termíne plánovane) výmeny určeného meradla v zmysle
platných právnych oreocrsov Dôvody vymeny vrčenénc
meradla vyplyvaju z predpisov PDS a/alebo z platných
právnych predpisov a ide najmä o tieto dôvody:
a)
výmena určeného meradla, ak nastala porucha na
meradle,
b)
výmene určeného meradla pn oožredevke na preskvšame
meradla;
cl
výmena určeného meradla pred uplynutim času platnosti
overenia.

VI. CENOVÉ DOJEDNANIA. FAKTU RÁCIA
A SPÔSOB ÚHRADY PLATIEB
l.

Cena dodaoej elektriny je stanovená:
a)
v Cenniku cccra dcbodnutébc produktu, ktorý Je
uvedený
v Zmluve, alebo
b) v Zmluve.
2. Informácie O cene elektnny môže Odberateľ ziskat v
ktoromkoľvek ZC, na Linke VSE, pripadne na webovom sídle
3.

Dodávateľa. www.vse sk
Pokiaľ má Odberateľ dchconutý produkt podľa Cenníka, v

pripade zmeny produktu v Cenniku pnradi Dodávateľ k OM
Oober arera nový produkt O priradenom produkte bude
Odberater pisomne Informovaný Pecar s ty-mto produktom
nebude suhlasl( ma právo ocžreoat Dooévateľa O zmenu
peieadenéhc produktu
4.
Ceny za dlstribUClu elektriny a ostatne regulované sluiby su
fakturované na základe ctetnéno CI učinného cenového
rozhodnutia URSO
5.
Ak dôjde k regulácii ceny za dodávku elektriny dodávanej
Odbe-eterovr podra Zmluvy, bude Dodávateľ fakturovať
Oober aterovr cenu za dodávku elektnny v súleoe
s r ožhodnutirn URSO a vybraným produktom ocdta Zmluvy
6.
K cene bude pnpočitany poplatok za jadrový fond, spotrebná
dan z elektriny, DPH a ostatné dane a poplatky podľa platných
právnych predpisov
7.
Za združenu dodávku elektriny vystavi Dodá vater faktúru za
fakt.nečné obdobie dohodnuté v Zmluve. Zércveô Dodévateľ
vo faktúre v zmysle Zmluvy stanoví p-edcevkové platby na
nestedcjúce fakturačne obdobie Odber eteľ je povinný ich V
uvedenej výške a uvedených lehotách uhradiť O výške a
termfnoch splatnosti pceocavkových platieb môže byť
Odberateľ mŕcrmovaný aj písomne pri uzavretí Zmluvy.
8.
Odberateľ može požiadať o cc-avu preddavkových platieb,
naj neskor však 30 dni pred Ich splatnosťou. Ak Dodávateľ
neschváli nevrhoveoú úpravu. v ptarnost! ostávajú pôvodne
dohodnuté platobné podmienky
9.
Dodá vater je oprévneoý meniť cenu za dodávku elektriny.
ktorá je stanovená v prislušnom Cenníku Dodávateľa
Dodávateľ je povinný o zmene ceny za dodávku etektr.oy
stanovenej V Cenniku mŕormcvet Odbereteľe rrurumélne 30
dní pred učinnosťou zmeny prostredníctvom svojho
webového sídla alebo zaslaním oznámenia Oooereteľovr
písomne (prípadne e-meňom).
10. Odber arerovr s ročným fakturačným obdobím bude doručená
k creocísenýrn preddavkovým platbám faktúre za opakovanú
dodávku, a to v mesiaci splatnosti preddavkov ej platby Vo
faktúre vystavenej po ukončeni onslusného Iektucačného
obdobia zohra dní Dodévatet sumy cccre faktúr za ooekcvanv
dodávku Dodá vater vo vyéčrovecej Iektúr e vyčisll aj rozdiel
medzi celkovou fakturovanou sumou a skutočne prijatymi
platbami Odber ateľa Neocctatok uhradi Ooberetet v termíne
splatnosti faktury spôsobom platby dohodnutom v Zmluve
ll.
V pripade Odberateľa s mesačným ŕektvrečným obdobim
zohľadni Dodávateľ ptljaté creedavkcvé platby vo faktúre za
prislušny kalendárny mesiac Nedoplatok uhradi Odber ateľ v
termíne splatnosti faktúry dohodnutom v Zmluve. O výške
creddavkcvých platieb za združen u dodávku je Gdber ateľ
InfOfmovany na každej mesačnej tektúre alebo pisomne pn
uzavr eti Zmluvy
12.Preplatok
z vyúčtcvecej
faktúry
uhra di Dodéveter
Ooberetercvr v lehote splatnosti vyúč tovecej faktury Tento
preplatok Je Dodávateľ opravneny započitať voci najbliŽŠIe
sotatnýrn preddavkovým platbám alebo Iným pchrecévkam.
ktoré má Dodávateľ VOCt Odberereľovr
Dodévater elektnny vfátl preplatok z vyúctovecej faktury
Ocbet atetovr elektnny, ak nedošlo k aacočíteruc coore
predchádzajúcej vety:
a)
bankovým prevcdom na bankový účet Odberateľa
elektriny;
b)
costovým peňažnym poukazom
13. Ak pncadne den splatnosti platby na deň pracovného verr-e
alebo na deň pracovného cokoje. je dnom splatnosti
nasledujuci pracovný deň
14. Platba prostrednlctvom bankového orevodu sa považuje za
uhradli!nu dnom, keď bola ((adne Identlflkovana (označená
správnym variabilnym symbolom) a pripísaná v predpisanej
vyške na prislušný bankový UČli!t vli!fltera Platba
prostrednictvom poštového peňaineho poukazu sa povaŽUje
za uhradli!nu dnom odpisama platby z účtu dlžníka v prospech
učtu poštového podniku alebo zloženim hotovosti poštovému
podniku.
15. V prípade omeškania s uhradou akejkorvek platby podra
Zmluvy môže Dodávater Odberatel'ovi fakturovať úrok z
omeškanIa vo výške 0,04 dlžnej čIastky za kaidy deň
omeškania s úhradou takejto platby
16. Ak jli! Odberater V omeškaní, Dodá vater má pravo jeho platbu
započitať v nasledUjúcom poradi najprv na najskôr splatné
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ur cky z cmeskema. sankčné poplatky, zmluvnu pokutu,

Poplatky, a potom na nalskôr splatnu Istinu, a to bez ohradu na
to, že Gdber ateľ urči, ktorý závazok plní
17. Všetky platby sa uhrádzajú spôsobom dohodnutým v Zmluve.
Ak ŕaktúr a nebude obsahovať číslo éčro, Odberateľ Je povinný
uskutočni! piatou na čislo účtu Dodávateľa uvedené V Zmluve
Ak Ooberetet nedodržuje dohodnutý spôsob platby počas
doby 3 mesiacov (alebo 3 po sebe nasleduJuClch plat.eb). môže
sa zmluvne dohodnutý spôsob platby zmenil' na sposob platby
skutočne používaný Ddber ateľom za toto obdobie aj bez
pisomného oznámenia Odberateľovi.
18. V bankovom styku budú používam! vanabrlne symboly
uvedené na príslušnej faktúre.
19. Pck.er Odberateľ poukaze platbu s nesprávnym variabilným
symbolom alebo ju poukáže na Iny bankový účet Docéveteľe.
ako Ir<> uvr<>dr<>ný na faktúre, Dodéveteľ Je opr;jvnený mu platbu
vratlť ako nerdennnkoveteľoú a Iekturcveŕ mu úrok z
omeškania za oneskorene plnli!nle od dátumu splatnosti a~ do
prijatia scr évne coukázenej platby.
20. Na platby za združenu dodávku elektnny do OM, ktore maju
rovnaké bankové spojenie, môže vyhotOViť Dcdávater zlučenu
faktúru.
21. Ak je Odber ateľ v crneškani so zmluvne dohodnutou platbou,
Dodévateľ má právo zaslať mu clsomnú upomienku, ktorá
obsahuje výzvu na úhradu tejto zmluvne dohodnutej platby v
dodatočnej lehote, pfléom je oprávneny fektwoveŕ
Odberateľovi poplatok za upomienku codta cenníka služieb
22. Nezaplatenie zmluvne dohodnutej platby ani v dodatočnej
lehote stanovenej v vpcrmenke sa považuje za podstatne
porušenie zmluvy. pričom Je Dodávateľ opravnený'
al
pOŽiadať PDS na náklady Odber atere o obmedzenie alebo
prerušenie dis tribúcie elektriny,
bl
odstúpiť od Zmluvy
23. Obe Zmluvne strany maJú nárok na vyrovnanie nesprávne
ŕekwrovenýcf súm. Opravy fakturovanej sumy v dôsledku
použitia t.hybných údaJO\! pri vystaveni faktúry za príslušne
faktulacne cbcob.e (napI nespravny odcocet. oovž-ue
nesprávnej konštanty, použitie nesprávnej ceny a pod) budú
vykona ne Dodávateľom formoú vystavenia opravnej faktúry
24. Dcoévater bude Ddber eteľcvi fektur ovaf Odplatu za
pnpravenost rcvnekýrn spôsobom ako (Iadnu združenú
dodávku elektriny.
2S. Dodéveteľ bude Odberateľov. fektcrovet Poplatky v
samostatnej Iaktúr e. ktorú je Ocbereteľ povinny uhradiť 1/
termine splatnosti na nej uvedenom V opačnom pripade to
bude považované 'Za omeškanie so zmluvne dohodnutou
platbou.
26. Ak 51 Gdber ateľ zvoli elektroruckú formu faktúry. uderuje
týmto v súlade 5 5 71 ods 1 písm, bl zákona Č 222/2004 Z z
o dani l pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlas
na to. aby mu Dodávarer zastelal faktúru výlvčne v
elektrOOIckej forme (ďalej aj ako .etekucolckó faktúra~) a berie
na vedomie, že Dodévateľ mu nie Je povinný zasielať aj faktúru
v pisomnej (tlačenej) forme. V pnpade, ak Odberateľ cožtede
o vyhotovenie faktury v písomnej (tlačenej) forme, považuje
sa to za vyhotovenie odpisu faktúry. Elektronickú faktúru
spristupňuje Dcdévater vždy v lehote určenej pre vystavenie
faktúry Odberaterovl na webovom sídle Dodáva teľa
(Webcentruml, spristupnenle môže byť coormenené pouŽitim
niektorého alebo viacerých bezpečnostných údajov V prípade
dohody s Odber eteľom sprístupňUje Oodéverer elektrcruckv
faktúru zároveň aj jej Zi5slaním na e-rnailcvú adresu oznámenu
Gdber ateľom ako nezaheslovenú pnlobu elektronickej pošty
Dodávateľ nezodpovedá za pripadne znevžrne elektronickej
faktúry zaslanel na e-medovú adresu oznárnenú Gdber ateľom
Oobetatel Je opral/nený oožradaŕ o zmenu spôsobu
vystevcvaora faktúry Ak cdber ateľ z ekébckorvek dôvodu
pcžtada o vyhotovenie cocrsv faktury v písomnej (tlačenej)
forme, uhradi za tuto službu odplatu ccere cennika služieb
27. V nadvaznosti na ustanovenia zákona č 609/2007 Z z o
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zernnéhc plynu a o zmene a
doplneni lakona č. 98/2004 Z. l o spotrebnej dani 2
minerálneho oleja v zneni oeskor šicf c/edcrscv Oobereter.
ktorý požadUje dodávku elektriny ostobodenú od spotrebnej
dane z elekmoy a Je drŽltefom ccvctema na odber etektnny
cstobocenej od dane (ďalej len .ccvoíenie na oslobooenú
etekmnu"). je povinný jedno vyhotovenie tohto povolenia
odovzdať Dcdévateľovr najneskôr pri prvom odbere elektriny
cstobodenei od dane u tohto Oodavetera Dodévater elektriny
dodá elektrinu ostobodenú od dane až po predlo~eni povolenia
na ostobodenó elektrinu.
28. Odberateľ. ktc-émo bolo doplnene pôvodne ccvcle nie na
oslobodenú elektrinu, vydané nove povolenie na ostcbodenú
elektrinu alebo ktotémv bolo odňate povolenie na cslobodenú
elektrinu, JIZ povinný o týchto skutočnostiach pisomne
Informovať Dodávateľa najneskôr do troch pracovných dní
odo dňa vzniku týchto skutočnosti.
29. Odberater, ktorý je platlter dane a požadUje dodávku elektriny
bel spotrebnej dane z elektriny, je povmný predlOŽiť
Dcdévetercvi osvedčenie o reilstráclI platitefa dane z
elektflny Dodavater elektrinY dodá elektrinu bez dane až po
predloženi osvedČema o registrácII platltefa dane l elektrmy
30 Odberateľ, ktoremu boJo dop!nene pôvodne osvedČenie o
registráCII platltera dane z elektftny, vydane nove osvedČenie
o registráCII platiteľa dane z elektriny alebo ktoremu bolo
oJilate osvedČenie o reglstraclI platltera dane l elektrinY. Je
povinny o tychto skutočnoslIach pisomne informovať
Oodavatera najneskôr do troch pracovných dni odo dňa vzniku
týchlO skutočnosti

VII. ZÁBEZPEKA

telefonicky na linke VSE 0850123333,
osobne 1/ ktoromkoľvek Zc.
e-mailom Info@vsesk
Podanie. ktorym Ddber ateľ uplatni svoje crévc na reklamáciu,
musí čltaterne obsahovať
a) IdentIfikáciu Odberateľa

a)

)e Odberateľ v ome~kani s úhradou creddevkcvej platby
alebo vyéčtovacej faktúry a k úhrade nedošlo ani v lehote
dcdetcčne určenej Dodéveterom.
b)
Odberateľ Je v omeškani s úhradou akejkoľvek platby VOCI
sootcčnosu mnogy Slovensko s ro. ktor;! Je členom
skupiny RWE AG a k úhrade nedošlo ani v lehote
dodatočne urČenej touto spoločnosťou,
cl na majetok Odceratere bol podany návrh na konkurz
alebo reštrukturalizáciu, eečele sa hkvidécre Odberateľa,
proti Odbereteľcvi bolo začate exekučné konanie, bol
vyhlásený konkurz alebo je Odber ateľ V predlženi
(vykazuje záporné vlastne imanie);
d)
má Odber at ef rozhodujúcu majetkovú účast v práv OIC keJ
osobe, ktorá je dlžnikom Dodávateľa. ončcm
rozhodUjucou majetkovou účasťou sa rozumie majetkovy
podit'l vyšši ako 50 ;
e)
je Odberateľ v postaveni ovládanej alebo ovladaJucej
osoby vo vzťahu k dlžníkOVI Oooéveteľe v zmysle § 66a
Obchodného zákonníka;
1)
le Odbeeeteľ cer scnélne prepojeny s dlžnikom
Dcdévatere. a to tekým spôsobom, že v štatutérnych
orgánoch dlžníka a Odberateľa su tie Iste ŕyncké osoby
(ďalej len J~:lenovia štatutárnych orgéncv"! alebo osoby
v postaveni blízkych osôb k Clenom štatutárnych
orgánov;
Je Dodávateľ oprávnený požadovať od Ocberetera aložeme
peňažnej aébezpeky. a to až do výšky trojmesačnej platby za
združenú dodávku elektriny Pri výcočte výšky zábezpeky v
zmysle predchädzaJucej vety sa zohradnia všetky Zmluvy
uzatvorené medZI Dodévareľcm a Odberateľom, na základe
ktorych sa uskutočlÍuje dodávka elektriny do OM Oobe-atera
v čase. keď bolo založene or ävo Dooévateľe na požadovanie
zloženia pelÍažneJ eébeaceky od Ocbe-atera
2.
Dodávateľ Je opr évneoý zloženu zábezpeku POUŽit na
vscokojerue všetkych SVOJICh splatnych cobradévok. ktore ma
VOCI Odberetefovt
3. Ak Odber eteľ nezloži cozedovaov peňažnú aebezcekv v
priebehu 14 dni od doručenia písomnej výzvy. ccvežcie sa to
za podstatne porušenie Zmluvy a Dodá vater má právo
prostredníctvom PDS preruštť distribúciu elektriny a/alebo od
Zmluvy odstuplť, ak Oooereteľ
al
neposkytol Dcdévereľovr inu primeranú zábezpeku, ktoru
Dcdävateľ prijal ako dostatočnú.
b)
v tejto lehote nepreukáže. že žiadosť Dodävateľa Je
neopodstatnená.
4.
Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým neporruoú dôvody, ktore
Viedli k Jej zložemu Odberateľ má právo podať Žiadosť o
zrušenie zábezpeky, pftčom musi zároveň uvresŕ skutočnosti,
ktore Jeho Žiadosť odôvodňulÚ. Dodéveter Je povlnny vYJadftť
sa k tejto Žiadosti do 30 dní od doručerna Žiadosti Ak je
Žiadost Odoer ateľa opodstatnená. zábezpeka sa zruši ku dňu
vrčenémv vo VYjadreni Dodávateľa. najneskôr vsak do 14 dni
od odoslania vyjadrenia.

VIII. NEOPRÁVNENÝ ODBER ELEKTRINY
Ak sa (Idber ateľ dopusti neocrávoeného odberu elektriny,
ktorý le defiocvaoý v 5 46 zákone o energetike, jeho konanie
sa považuje za podstatne porušenie Zmluvy a Dodávateľ má
právo:
a)
prostrednictvom PDS preruslť alebo obmedziť distribúCIU
elektftny do OM Ooceretere.
b)
odstúpiť od Zmlul/y
Odberet er Je povinný uhradl{ ocškccenému sub,ektu škodu
spôsobenú neoprávneným odberom elektriny a náklady s tým

7.

meno a priezvisko/názov právnickej osoby;
bydlisko/sídlo vrátane PSe,
iii. zákaanicke číslo, resp. číslo uzatvorenej Zmluvy;
iv.
ltO - ak je pridelene,
b)
presný popis rekíamovene] skutočnosti a odôvodnerne
rektaméoe spolu s prípadnou dokumentécrov a d'alšuru
podstatnými skutcčncsferm dôležttýrni na posúdenie
reklamácie;
cl «íennf.kečné úda,e týkajúce sa predmetu r eklemécte.
d)
identlflkačne
údaje
reklamovanej
faktúry
spolu
s varlebltným symbolom, ktorej sa reklamácia týka Ipokteľ
je rektamovaaá faktúra);
e)
zoznam čisel OM. ktorých sa r eklamécra týka (pokiaľ ide
o reklamáciu. ktorá sa týka konkrétnych OM);
tJ
zoznam čísel elektromerov, ktorych sa r eklamécta týka a
Zistené stavy na meradlách týchto elektromerov tooker
je reklernovené meranie);
g)oodcrs

Odbetateľe.
ookraľ
nejde
o reklamáciu
prostrednictvom prostriedkov elekuonickei komunikacie
alebo reklamáciu nahtésenú na linke VSE.
8.
Ak reklamácia neobsahure vyššie uvedene nátežitostr a
Dodávateľ nevie identifikovať Odberatera. bude považovaná
za neccrévnenó
Pokret Odberateľ v priebehu «ešeme reklemécte Dcdévaterom
oznámi Dodévatetovr nove skutočnosti. ktore sa týkajú už
podanej ceklarnécte, tieto novovotatňcvené nar oky týkajúce sa
reklamácie bvoú považova ne za novu r eklemécur
10
Rekteméc.a musi byť uplatnená bez zbytočného odkladu po
zisteni chyby
11 Za deň uctetoe.ua r eklernácre sa covažcje
al
pn osobnom doručeni - datum oeč.atky o ootvr oeru
prijatia reklamácie;
b)
pri poštových zésrelkacb - datum doručenia reklamácie
Dodávateľov: podľa pečiatky došlej pošty.
cl
pn doručeni elekucruckcu ccštcu - deň vygenerovania
automatickej odpovede potvrdzujúcej jej prijatie;
d)
pri telefonickom uplatneni - deň telefonického hovoru
12. Rektemécta nemá odkladný účmok na splatnosť faktúry
13
Pri crešenoveor reklamácie Je Odberateľ povlnny umožniť
PDS skontrolovať cnemo na OM mer aolo. prípadne poskytnúť
inú súčtonost. ktoré sú potrebne na objektivoe r eklarnecné
konanie
14 Ak je výsledkom vyšetrenia reklamácie preplatok, resp.
nedoplatok, povinná zmluvná strana arealŕzuie vhredu v lehote
splatnosti uvedenej v opravnej faktúre

X. UKONCENIE A ZÁNIK ZMLUVY
l.

súvtsrece.

IX. REKLAMÁCIE
Rekleméc.e je najma podnet OdbC!rat"ra ad'Clsova"y
Dodévareľovt pričom týmto podnetom sa Odberateľ domáha
zodpovednosti Dodávateľa za chyby nim poskytovaných
plnení. pričom teketc chyba trvá v čase uplatnenia reklernécte
a zarOVQň Odberateľ požadUje od Dccéveteľe urČitú nápravu
alebo náhradu za chybné plneniE! Účelom r eklemécre Je
predovšetkym dOSiahnuť. aby boli odstránené zistené chyby.
Rektemécrcv nie le Žiadosť Odber at ere o opravu formalnych
náleŽitosti (aktury (napr nesprávnej poštovej adresy, ktorú
Odberateľ scčscba nedostatočnou s0Č1nnosťou) a žiadosť o
creskúšerue meradla
3.
Odberateľ ma p-évc reklamovať najmä: kvalitu coskymvtýcf
zmluvnych plneni. odpočet vrčenéhc meradla, fakturáciu
poskytnutých zmluvnych plnení, prerušenie alebo obmedzenie
plneni alebo ine zistené chyby súvisiace s poskytovanim plneni
Dcdévateľa (ďalej aj ako ~p(edmet ceklarnácte") Ak sa stane
chyba pri fakturácii (najmä z dôvodu nescrévnehc odpočtu,
z dôvodu nespravnebo výocčtu. pOUŽitim nespravneJ sadzbyl.
majú Zmluvne strany nárok na vzájomne vyrovnanie rozdielu
fakturol/aných súm Ak Odberater ZISti chybu vo fakture. bez
zbytočné no odkladu zašle Dodávatefovi reklamaeiu s
uvedením reklamovanych skutočností s prlloženim podkladov
potrebných na prešetrenie reklamacIe Odberater má právo
reklamovať aj ine chyby, ku ktorým došlo pri plneni Zmluvy
4.
Dodávater reklamaClu prešetri a výsledok prešetrenia
písomne oznaml Odberateľovi v lehote 30 dni od doručenia
reklamáCie, pokiar zo zákona alebo Inej právnej normy
nevyplyva ina lehota).
S. V prípade neopodstatnenej reklamáCIe Je Dodavater
oprávneny fakturoval' Odberateľovi náklady suvlslace s jej
prešetrením podra príslušneho cennika Dodávatera alebo

2.

3.

4.

S,

Zmluva uzavretá na dobu ucčttu zaniká uplynutim doby. na
ktorú bola uzavretá Ak Je Zmluva uzavretá na dobu urČltu a
zároven Je v nej dohodnute, že doba trvania zmluvy sa
predizuje o ďalších 12 kalendárnych mesreccv. a to aj
opakovane, k predfženlu trvania zmluvy dÔjdr<>. ak Odberater
neooručt pisomne oznámenie Dodávateľov: (ďalej len
.Oznéroenle o neprolongovani Zmluvy"). ie trvá na ukončeni
zmluvy, najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred
uplynut im doby trvania zmluvy alebo pred uplynutím kaidej
ďalšej pred!ženej doby trvania zmluvy Na Oznémeme
o neprotcngcveni Zmluvy z dôvodu zmeny Dooéveteta sa
hradi, akoby nebolo doručené. ak Oobetater alebo novy
dodá vater nepožiada v stanovenej lehote (v právnych
predpisoch, resp. Prevádzkovom poriadku PDS) o zmenu
Dodávatela ku dňu nasledujúcemu po dni. keď má codta
oznámenia uplynuť platnosť Zmluvy. pnčom Zmluva sa
predlŽUJe, tak ako je ucreveoé 1/ Zmluve.
Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, a to
najma v pripadoch, ak Odber areľ doloži. Že ukcnčvre odber
elektriny v OM z dôvodu prevodu nehnuteroostj, zmeny sídla
a pod Ddber ateľ musi oožtacaŕ o ukončenie Zmluvy ocdre
predchédzaiúcei vety najmenej 20 pracovných dni vopred
a umožniť Dooévaterovr vykonanie úkonov sÚVISiaCIch
s ukončením odberu
Nadobudnutim ÚČinnosti Zmluvy sa rvšra všetky doterajšie
zmluvne vzťahy SÚVISiace s dodávkou elektrm y vaavreté rnedzr
rovnakými zmluvnými stranami alebo ich právnymi
predchodcami do OM uvedených v Zmluve.
V ortcaoe zrušenia jednej zo zmluvných strán a prechodu jej
práv a povinnosti na pripadných právnych nástupcov má
druhá zmluvná strana do 1 mesiaca od oznámenia zrušenia
právo odstúcrt od Zmluvy
Zmluva môže byť vkoočeoé zo str any Dodávateľa odstupe ním
v crtceoocb. ktore tymito OP alebo Zmluvou definované
ako podstatne porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa. a to
najmä'

Su

a)
b)

cl

PDS.
6,

Odberater si môže uplatniť reklamáCIU najma
písomne na adrese: Vychodoslovenská energetika as.
Mlynská 31, 042 91 Košice;
d}

J Zákon

C. 25112012 2. l. o energetike a o zmene a doplnení mektory(h
zákonov; Vyhl.Uka ÚI~du pre leguláciu mťovych odvetvi (. 27S/2012

v pripadoch neoprávnene ho odberu na OM vzmysle
zákona o energetike;
ak Je Odberater v omeškani 50 zmluvne dohodnutou
platbou a neuhradil JU ani v lehote určenej Oodávatel'om
v upomienke,
ak sa preukáže, že udaje uvedene Odberat~rom v Zmluve
alebo prehlásenia Odberatera sú nepravdlve a/alebo
ak
Odberateľ neuvedie Dodavatefovi údaje alebo
poskytne
nepravdive udaje nevyhnutne na podanie úplnej
žiadosti
o uskutocnenle zmeny Dodávatera u PDS;
v pripadoch závažneho porušenia prevádzkoveho
poriadku prislušneho PDS Odberaterom.

Z. l .. ktorou ~a ustanovu)u štandardy kvality prenosu elektllny,
distribu(1e elektnny a dodávky elektriny

3/4

v pripade
neplnenia
povinnosti
vyplyvajucich
Odbel aterovr zo zékcna o energetike, zákona o regulácii
a súvisiacich predpisov;
ak Ddber eteľ svojim odberom ohrozuJe bezpečnosť,
sporahlivosť alebo kvalitu dodévky elektnoy,
g)
ak Odbereteľ nie je vlastnikom OM a vlastnik OM pOŽIada
o zmenu cdcerateľe na OM.
6.
Odstúpenie od Zmluvy je učinne dňom dcrvčenle pisomoéhc
oznámenia o odstúpeni druhej zmluvnej strane, ak nie je
dohodnuté inak. Oznámenie o odstúpeni od Zmluvy sa v
prípade neprevzena záSielky ccvežuje za doručené v posledny
deň ulofneJ lehoty na pošte alebo v deň odmietnutia prevzatia
zásielky. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na
náhradu škody. na zmluvnu pokutu, nároky vyplývajúce
z porušenia Zmluvy a týchlo OP, ani iné ustanovenia, ktoré
podľe Zmlvvy alebo vz hradom na svoju povahu majú trvať aj
po skončení Zmluvy
7. Odberateľ Je corévnený odstúptt od Zmluvy v pripade
podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodévatere. a to v
prípade, ak Dooeveteľ nezabezpečí Ocber eteľovr dohodnutú
dodávku elektriny a distribučne a ostatne regutcvaoé služby v
súlade s podmienkami Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy musí
byť písomne a je účinné dňom Jeho doručenia Dcdévaterovr
8.
Zmluvne strany sú opnivnene písomne vypovedať Zmluvu
uzavretú na dobu neurČitú bez uvedenia dôvodu Vypovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nastedcjóceho po doručeni písomnej
výpovede druhej Zmluvnej strane a skončí sa uplynutím
posledného dňi! príslušného mesiaca Na vvccvecr Zmluvy
z dôvodu zmeny Dodávateľa sa hradí. akoby nebola doruč ena.
ak Odber ateľ alebo nový dodávateľ oepchaca v stanovenej
lehote (v právnych predpisoch, resp. Prevádzkovom poriadku
PDS) o zmenu Dodávateľa kv dňv oasteoujúcemc po dru. keď
ma pocta výpovede uplynuť platnosť Zmluvy, pflčom Zmluva
zostava aj naďalej v platnosti.
9.
Ak bol s Odberateľom dohcdnctý závazok odberu, pn
ukončeni Zmlvvy Je Dodéveteľ oprávnený tento závazok
Odberateľov. teknncvaŕ v konečne] ŕaktúre
10. Ak je Zmluva caavreté pre viac OM, môže dÔjsť k ukcočeruv
zmluvného plnenia pre killždé OM zvláš!:'
ll. Po zániku Zmluvy Dodávateľ vystavi fakturu za združenu
dodávku elektriny ku dňu ukončenia odberu, resp ocoojente
OM (tzv ŕektúca ukončenébc odberu), ktoru je Gdber ateľ
povlnny vhradlť
e)

XIII. PREHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

2.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Xl. PREDCHÁDZANIE ~KODÁM

2.

3.

4.

Zmluvne stran)' sa zavazcjú nevzércm sa mtcrmcvet o
všetkých skutočnostíach, o ktorých sú SI vedome, že by mohli
viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hronectch škôd
Zmluvne strany sú zbavené eccccvecocsn za č.astočné alebo
urlné neplnenie povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v
pripadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom okolností
vylučujuCiCh zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného
zákonnika č. 51311991 Z z. v platnom zneni alebo za
podmienok vyplývajucich z platných právnych predpisov.
Za okolnosti vyíučuiúce zodpovednosť je považované
prek.Uka, ktorá nastala po uzavreti Zmluvy nezavrsfe od vôle
jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa
nedá rozumne predpokladať. ie by túto crekéžku "lebo jej
nésleoky cdvrétde Strana dotknutá okolnosťami vylučuJuclml
Jej zodpovednosť Je pOVinná o týchto okolnostiach
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnu stranu a
vyzvat JU k r ckovamu
Na pOŽiadanie predloží zmluvná strana odvclávajúce sa na
okolnosti vylučuJuce zodpovednosť druhej zmluvnej strane
dôveryhodny dôkaz o takejto skutočnosti. Pckrar sa Zmluvne
strany nedohodnú mek. budu po vzniku okolnosti vylučujuciCh
zodpovednost pokračovať v plnení SVOjich zéväzkov poore
Zmluvy, pokiar je to rozumne možne a budú hradať Ine
;alt'unat,vnQ prodriodky nu plnQn'Q Zmlv .•• y, klo'ym neb,ônio

5.

okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
Zmluvné strany sa zaväZUJÚ postupovať v pripade hrcnacehc
alebo existujúceho stavu núdze podľa príslušných pravnych
predpisov.

3.

4.

5.
6.

XII. DORUČOVANIE

2.

3.

4.

Písomnosti, ktoré zmluvná strana zasiela prostrednictvom
pošty ako docoručenú zásielku alebo zés.elkv s doručenkou,
sa na účely Zmluvy považuJú za oorvčené druhej zmluvnej
strane (splnomocnenému zástupcovi - osobe pre poštový
styk), aj ak:
a)
adresat odoprel pflji!lť aésteíku. pričom za deň doručenia
bude pcvežovený deň odopretia crevaene zásielky;
b)
zésfelke nebola vyzdvihnuta v určenej lehote, pričom za
deň dorl,.čenla bude považovaný posledny deň úložneJ
lehoty na pošte,
c)
nebolo možne najsť ed/eséte na adrese uvedenej v
Zmluve. a preto dcručeme nebolo možné. pričom za deň
doručenia bude covažovený posledny deň uložnej lehoty
Písomnosti, okrem písomnosti uvedených v bodoch 1. 7 a 8 čl
X OP a v bode 14 čl XIV OP, Je možne do-učoveŕ aj
elektronicky, prostredníctvom e-rnaitu na e-meňcvú adresu
zmluvnej strany, ktorú zmluvn a strana ne tento účel oznérrnle
druhej zmluvnej strane alebo krátkou textovou správou (ďalej
len ~SMS~) na telefónne čisto. ktoré zmluvná strana oznémlle
druhej zmluvnej sveoe PísomnostI doručovane
prostrednictvom e-mailu alebo SMS, sa povaiuju za dorvčené
nasledUjúci pracovny deň od ich odoslaOli!l, aj keď si ich druhá
zmluvná strana neprečitala
Zmluvné strany sú pOVInne oznámiť SI zmenu adresy
na doručovi!lnie, zmenu elektronickej adresy (e-mail) ako
aj zmenu telefónneho čísla
Oo doby doručeOla oznameOla o zmene adresy Je zmluvná
str •• " •• oprá .•. nena odOSielať pisomnO$ti na poslednu znamu
adresu druhej zmluvnej strany.

Každá zmluvná strana týmto VOČI druhej zmluvnej strane
ptehtasure. že všetky skutočnosti uvedene nIŽšie pod pism
a) až dl vo vzťahu k jej osobe ku dňu uzavr ena Zmluvy sú
cravcrvé a správne:
a)
zmluvná strana je oprávnená il má plnú prévou
spôsobilosť v súlade s prislušnými právnymi predpismi
uaevneŕ Zmluvu a SplOlť svoje zaväzky z nej vyclývejúce
Zmluva bola zmluvnou stranou riadne a platne schválená
a uzavretím zekladé pli!ltné, aavaaoé ill vymébeteľoé
právne povinnosti zmluvnej strany v súlade s platnými
právnymi predpismi;
b)
uzavretím Zmluvy, ani plnením záväzkov z nich
vyplývajuclch nedÔjde k porušeniu žiadneho
zakladaterského alebo obdobného dokumentu zmluvnej
strany, eru ekéhckoľvek zmluvného či Iného zévazku
zmluvnej slrany, súdneho alebo správneho rozhodnutia,
ktore Je pre zmluvnú str arw zévazné alebo sa vzťahUje na
majetok zmluvnej strany ČI jeho časť. ani Žiadneho
právneho predpisu vzťahujúceho sa na zmluvn u str enu.
c)
s výnimkcu súhlasov a povoleni, ktoré ui zmluvna strana
získala, nie je na strane zmluvnej strany k uzavretiu
Zmluvy, ani na splnenie záväzkov z nich vyplyvajúcich
pofadovaný fladny súhtas. udelenie výnimky, schválenie,
prehlásenie, ani povolenie akejkoľvek tretej osoby. am
pooame oznámema Čl pooame akejkoľvek tretej osobe,
d)
zmluvné strana sa vz hradom na sVOJe majetkové pomery
nenachádza v srtvécu. keď by spfňala oodouenky na
pcoanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok
alebo povolenie reštrukturalizácie.
Dodavater ďalej crehtesuie. že Je oržueľom platného ocvoleme
na podnikaníe v energetike v rozsahu .dodávke elektriny"
ccora Zékcna o energetike

7.

8.

Zmluvné strany sa zavazuiú. že budú chrániť a urejovat pred
treteru cscbarru dôverné .oforméce. Žiadne zo zmluvných
strán bez písomného su hlasu druhej zmluvnej strany
neposkytne informácie o obsahu Zmluvy s výnímkou verejne
publikovaných mfcrmécii a to ani v čiastkovom rozsahu tretej
strane s výnimkou osôb ovládajúcich a osôb ovládenýcb
rovnakou ovládajúcou osobou a s výnimkou poskytnutia
tychto informáCií Dodávateľom ďalšim spoločnostiam v rámci
koncernu RWE na Slovensku a v CeskeJ republike a PDS, ak je
to s ohľadom na danu situáCIU nevyhovtné
Rovnakým spôsobom budú strany chrániť dôverné mtorrnéoe
a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby,
ktoré boli touto treťou stranou poskytnuté niektorej zo
zmluvnych stran s dovolenim ich ďalŠIeho pouhtla Zéväaok
ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočnosti
tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu
chránenia dôverných informácii.
Zmluvne strany môžu sprístupnIť dôverné InformáCIe SVOJIm
poradcom alebo Inym poskytcvaterom s'už.eb. ako aj
orgánom, ktoré požaduJu dane mtc.méoe v súlade s
príslušnými právnymi predpismi. Zmluvne strany sú povinné
vykonať všetky potrebné kroky, aby všetky osoby a organy,
ktoré získali dôverne lnfcrrnéoe podte tohto článku.
zachovévenrch dôvernosť
Ocbe.etet uderuje podprscm Zmluvy Docévatercvr súhlas so
zasielanim správ, informácií, potvrdení o doručeni sorév.
urgencii a iných oznámeni vo veci Zmluvy a jej plnenia
prostredníctvom elektronických prostriedkov, credovšetkýrn
elektronickou poštou, krátkych textových správ (SMS) na
elektronický kontakt Odberatera, ocktar Odber ateľ ma takýto
kontakt k dispozícii. Tento súhlas sa ďalej vzťahUje aj na
zasielanie obchodných oznámeni v elektronickej aj v písomnej
forme vo veci dodávok etektnny a súvrsiacrch slu;Žleb
Dodávateľom OdbQfarQrOV' OdbQ,~t"r",,j p, ••.•• Q od",;o;:tnvť
obchodné informácie zasielané elektronickou formou v zmysle
platných právnych predpisov.
Odberateľ súhlasi so spracovaním údejcv uvedených v Zmluve
v Informačnom systeme Dodávateľa
Dcdévatet Je oprávneny zaznamenávať a vcbcvevaŕ všetky
volema Odberateľa na zákaznicku hnku Dccévetera Pn
komunikácii prostredníctvom zákazníckej hnky Dodávateľa Je
Dodéveter oprávnený požeocvaŕ od Odberateľa ccskytnune
Identlflkačnych údajov. a tieto si zékcnným spôsobom ovenŕ s
cieľom ove-ema totožnosti Odbecetera. Neccskytnune týchto
úderov Odbereteľcm "lebo poskytnutie nesprévnych a/alebo
neuplných údejcv zekleda právo Dodévateľe odmietnuť
oožtadavku Oobetareľa Ak záznamy volaní obsahUJÚ osobné
udaje Odberateľa. ustanovenia oredorsov upravuJucich
ochranu osobných udajov sa aplikuJu orunetaoe Dodéveter je
opravnený využiva! záznamy volaní na zékeznŕcku linku
Dodávateľa vylučne pn uplatňovaní práva výkone povinnosti
vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto OP Odberateľ súhlasi. aby
nahrávky hovorov, ktore realizuje a erctuvvre Dodávateľ
v súlade s vvššre uvedeným služih v pripade potreby ako
rozbodujúci hlasovy záznam CI jeden z dôkaznýcf prostriedkov
v prípadných sporoch.
Pokiaľ sa niektoré ustenoveme Zmluvy (vrátane týchto OP)
stane neuČInným alebo nepli!ltným, nema táto skutočnosť
vplyv na platnosť a účinnosť csretoýcb ustanoveni Zmluvy
okrem pripadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne
oecddehteľne. Zmluvné strany sa v tomto pripi!lde zavazuju
nahradiť neÚČinné vstaocverne tičlnnym a neplatné
ustanovenie platným, a to tak, aby najlepšie zodpovedalo
pôvodne zamýšľi!lnemu obsahu a účelu neúČlnného alebo
neplatneho ustanovenia Oo doby nahradenla podra
predchádzajúcej vety plati zodpovedajuca úprava všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
V pripade, že právne predpISY SR vydane po uzavreti Zmluvy
znemožnIa Dodávaterovl plnIť SI povinnostI podra Zmluvy
a/alebo k riadnemu plneniu povinnosti Dodávatera zo Zmluvy
bude nevyhnutne uzavtleť ďalŠIU Zmluvu/Zmluvy alebo
dodatok k Zmluve, predovšetkym v prípade vydania nového

alebo novely už exrsnqúcebc Zákona o energenke a/alebo
vykcnéveclehc právneho predpisu stanovujúceho pravidla pre
organizovanie trhu S elektrinou, sa Zmluvné strany zaväzujú
do 15 dni od doručema vyzvy Dcdévatera Odbetaterovr
uzavnet dodatok k Zmluve a/alebo uaavneŕ novu
Zmluvu/Zmluvy tak. aby sa mohlo naone pckt ačoveŕ v plneni
elv eXistujucej Zmluvy, t. J pokračovať v obchodnom vzťahu
Dodávateľa a Odberateľa Odberateľ sa aavazuje akceptovať
návrh úpravy existujucej Zmluvy a/alebo návrh novej
Zmluvy/Zmluv, ktore budú tvont sučasť vyzvy Dodévateľe za
predpokladu, že úpravou existujúcej Zmluvy Čl novou
Zmluvou/Zmluvami nedôjde k zhoršeniu jeho postavenia vo
vzťahu s Dcdéveteľcm nad rérnec. ktorý SI vyžadujú or edprsy
vydané po uzevr eti Zmluvy.
9.
Pravne vzťahy zmlvvnych stran, ktore me Sú upravené v
Zmluve
a v týchto OP, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej
republiky (ďalej len 5R~)
10. Ku dňu skončenia Zmluvy zamkajú všetky prava a povmnostt
zmluvných strán vyclývejóce zo Zmluvy s výnimkou tých
záväzkov obsiahnutých v jej ustanoveniach, z povahy ktorých
vyctýve, Že maJú trvať aj naďalej
11. Zmluvné strany sa zavazu/ú pnJať všetky možné opatrenia na
konkrétne (lešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktore môžu
vznIknúť z ctnema Zmluvy alebo týchto OP, alebo v suvislosti
s nimi. Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých
podmienok budú riešené pokusom o zmier zástupcami oboch
stran V onceoe. že nedÔjde k dohode, bude predmetny spor
predloi eny na donešerne pri slušnému súdu SR T ymto rue su
dotknuté ustanovenia platných právnych predctsov tykajúce
sa mimosúdneho riešenia sporov
12. V pripade, že su v Zmluve dOJednanla odlišné od ustanovení
týchto OP, prednosť má úcreve v Zmluve
13. Všetky oévrhy Zmlúv (ďalej len .. Navrhy"), ktore Doda vater
zaslal Ocbetateľovr a neboli (Idber ateľcm podpísané a
doručené spať Dodévaterovŕ. sa považuJú ako Odber eteľorn
akceptované, ak Odberateľ aeče! plmť svoje pOVinnosti
vyplývajuce z týchto Návrhov Za deň platnosti a účmncsn
Zmluvy uzatvorenej prijatím Névrhov sa oovežcre deň, keď
Ocber ateľ prvýkrát splnil ekvkorvek svoiv covrooost
vyplyvajúcu z Návrhov.
U.
Dodávateľ je oprávnený zrnemŕ OP alebo ich nahradIť novými
obchodnými podmienkami Dodavater je povinný o ich zmene
Informovať Oober atere najneskôr 30 dni pred účmoostcu
zmeny prostredníctvom svojho webového sidla Iwww.vse.sk]
alebo zaslaním oznámenia Ocbereteľcvr písomne (cncecne emalloml Ak Odberateľ nesúhlas! so zmenou OP, ktoru mu
Dodávateľ cznérml v zmysle tohto bodu a tato zmena má za
následok podstatn u zmenu predmetu Zmluvy, práv a
povinností vyplývajúcich Odber aterovr zo Zmluvy, je
oprávneny pisomne odstúcu od Zmluvy. Odstúpenie od
Zmluvy musi byť dcr cčené Dodávateľovi najneskôr 1S dní pred
plánovaným dňom ucinnostl zmeny OP Právne učinky
odstúpenia od Zmluvy nastanú a Zmluva zaniká dňom, ktorý
bezprostredne predchádza dňu prvého možného terminu
zmeny dodávateľa elektriny v zmysle energetickej legislatívy
nesledujúccm po dni zverejnenia alebo oznámenia zmien OP
Dodéveteľorn Odbetateľovr a doručeni odstúpema
Odber ereľa od Zmluvy Ak dôvodom odstúpenia bol nesúbtas
so zmenou OP, v case od nadobudnutia uClnnosti zmien OP do
zémku Zmluvy sa na zmluvný vzťah aplikUJÚ zmenene OP V
pripade. že Odber eteľ po uverejnení oznémema Docévetercm
neodstúpi od Zmluvy spôsobom vymedzeným v tomto bode
alebo sa s Dodávateľom nedohodne mak, znamena to. že
Odberateľ akceptoval návrh na zmenu OP a Je povtrmy plniť
Zmluvu podľa nových/zmenených OP. ktoré sú potom pre obe
Zmluvné strany záväzné.
15. Oobereteľ nemôže POStUpiť alebo previesť SVOJI.' prava a
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako celok alebo rch Časť bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Docéveteľe
16. Za platný prejav vôle Dodávateľa sa ccveáore aj taký oretav.
ktorý je uskctočnený na Iutme vyhotovenej Dodavateľorn so
skencvaným podpisom oprávnených osôb zastupujúcich
úč

Oodévereľa
17. OP nadobúdaju uČlnnosť 1 Januára 2016 Dňom účmoosn

18.

týchto OP Si!! zároveň ruši účmoosŕ predchádzajúCIch
obchodných coomíenok
Platnost" týchto OP zanrká úČInnosťou nových obchodných
podmienok, ktoré nahradia tieto OP
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Príloha Č. 2
Zmluvy o združenej dodávke elektriny Č. 5100000163C/2017
Dohoda o cene a podmienkach produktu od 01.07.2017 do 31.12.2017
Zmluvné strany sa v zmysle článku III. Zmluvy dohodli na produktoch podl'a tejto Prílohy. Priradenie
odberných miest Odberatel'a k produktom je uvedené v Prílohe Č. 3 Zmluvy.
INDIVIDUAL KLASIK je jednotarifný produkt.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného množstva
odobratej elektriny 20,94 MWh a je stanovená na
44,05 EUR/MWh.

INDIVIDUAL LUX je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny využívanú na osvetl'ovanie
verejných priestorov.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného množstva
odobratej elektriny 9,43 MWh a je stanovená na
38,15 EUR/MWh.

INDIVIDUAL DUO je dvojtarifný produkt s dobou platnosti nízkej tarify 8 hodín denne. Dobu platnosti
nízkej tarify určuje príslušný PDS.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného množstva
odobratej elektriny 9,45 MWh a je stanovená na
46,35 EUR/MWh vo vysokej tarife,
32,58 EUR/MWh v nízkej tarife.

Dodávatel' si vyhradzuje právo kontroly plnenia podmienok na využívanie jednotlivých produktov.
K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH a ďalšie dane a poplatky podl'a platných právnych predpisov.
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Príloha č. 2
Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2017
Dohoda o cene a podmienkach produktu od 01.01.2018 do 31.12.2018
Zmluvné strany sa v zmysle článku III. Zmluvy dohodli na produktoch podľa tejto Prílohy.
Priradenie odberných miest Odberateľa k produktom je uvedené v Prílohe Č. 3 Zmluvy.
INDIVIDUAL KLASIK je jednotarifný produkt.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 49,63 MWh a je stanovená na
44,05 EUR/MWh
INDIVIDUAL LUX je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, využívanú na osvetl'ovanie
verejných priestorov.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 22,34 MWh a je stanovená na
38,15 EUR/MWh
INDIVIDUAL DUO je dvojtarifný produkt s dobou platnosti nízkej tarify 8 hodín denne. Dobu
platnosti nízkej tarify určuje príslušný PDS.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku, je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 22,39 MWh a je stanovená na
46,35 EUR/MWh vo vysokej tarife,
32,58 EUR/MWh v nízkej tarife.
Dodávateľ si vyhradzuje právo kontroly plnenia podmienok na využívanie jednotlivých produktov.
K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH a ďalšie dane a poplatky podľa platných právnych
predpisov.
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Príloha Č. 2
Zmluvy o združenej dodávke elektriny Č. 5100000163C/2017
Dohoda o cene a podmienkach produktu od 01.01.2019 do 30.06.2019
Zmluvné strany sa v zmysle článku III. Zmluvy dohodli na produktoch podl'a tejto Prílohy.
Priradenie odberných miest Odberatel'a k produktom je uvedené v Prílohe Č. 3 Zmluvy.
INDIVIDUAL KLASIK je jednotarifný produkt.

Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 24,60 MWh a je stanovená na
44,05 EUR/MWh
INDIVIDUAL LUX je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, využívanú na osvetl'ovanie

verejných priestorov.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 11,07 MWh a je stanovená na
38,15 EUR/MWh
INDIVIDUAL DUO je dvojtarifný produkt s dobou platnosti nízkej tarify 8 hodín denne. Dobu

platnosti nízkej tarify určuje príslušný PDS.
Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku, je určená na základe predpokladaného
množstva odobratej elektriny 11,10 MWh a je stanovená na
46,35 EUR/MWh vo vysokej tarife,
32,58 EUR/MWh v nízkej tarife.
Dodávatel' si vyhradzuje právo kontroly plnenia podmienok na využívanie jednotlivých produktov.
K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH a ďalšie dane a poplatky podl'a platných právnych
predpisov.
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Príloha Č. 3
k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000163C/2017
Údaje týkajúce sa odberných miest Odberatel'a
Odberatel':

Obec Kysak

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy
Obchodné meno:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Mlynská 31,04291 Košice
IČO:
36599361
Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel Sa, vložka 1411 N
Zápis v registri:
Zmluvný účet Odberatel'a: 2290098935
Napäťová hladina:
NN
Fakturačné obdobie:
mesačné
Platobný styk (čisla účtov Odberatel'a)
Pre platby dodávatel'ovi:
Bankové inkaso SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
SK6056000000000406426001
Príkaz na úhradu CB-SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
Pre platby odberatel'ovi:
SK6056000000000406426001
Korešpondenčná adresa Odberatel'a: Kysak 146, 04481 Kysak
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 1 - krát za fakturačné obdobie
Zoznam odberných miest
Odberné

EIC

Adresa odberného miesta

Produkt

Viazané do

RK"

miesto
96094
96129

24ZVSOOOO066178 Kysak 9001, 044 81 Kysak
F
24ZVSOOOO066272 Kysak 9037, 04481 Kysak
N

INDIVIDUAL KLASIK

50

INDIVIDUAL LUX

60

* Rezervovaná kapacita podl'a pravidiel PDS (A)
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Príloha Č. 3
k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000163C/2017
Údaje týkajúce sa odberných miest Odberatel'a
Odberatel':

Obec Kysak

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy
Obchodné meno:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Mlynská 31,04291 Košice
IČO:
36599361
Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel Sa, vložka 1411 N
Zápis v registri:
Zmluvný účet Odberatel'a: 2220001820
Napäťová hladina:
NN
Fakturačné obdobie:
ročné
Platobný styk (čísla účtov Odberatel'a)
Pre platby dodávatel'ovi:
Bankové inkaso SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
SK6056000000000406426001
Pre platby odberatel'ovi:
Príkaz na úhradu CB-SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
SK6056000000000406426001
Korešpondenčná adresa Odberatel'a: Kysak 146,04481 Kysak
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie
Zoznam odberných miest
Odberné

EIC

Adresa odberného miesta

Produkt

Viazané do

RK-

miesto
96122

24ZVS0000066231O Kysak 9032, 044 81 Kysak

INDIVIDUAL KLASIK

25

96125

24ZVSOOOO066239 Kysak 9034, 044 81 Kysak
L
24ZVSOOOO066422 Kysak 303, 044 81 Kysak
U
24ZVSOOOO066430
Kysak 9021,04481 Kysak
V
24ZVS0000038751 J Kysak 9036, 04481 Kysak

INDIVIDUAL KLASIK

30

INDIVIDUAL DUO

40

INDIVIDUAL KLASIK

25

INDIVIDUAL KLASIK

25

96165
96169
131923

* Rezervovaná kapacita podl'a pravidiel PDS (A)
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Príloha Č. 3
k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000163C/2017
Údaje týkajúce sa odberných miest Odberatel'a
Odberatel':

Obec Kysak

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy
Obchodné meno:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Mlynská 31, 04291 Košice
IČO:
36599361
Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel Sa, vložka 1411 N
Zápis v registri:
Zmluvný účet Odberatel'a: 2290132362
Napäťová hladina:
NN
Fakturačné obdobie:
mesacne
Platobný styk (čísla účtov Odberatel'a)

Pre platby dodávatel'ovi:

Bankové inkaso SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
SK6056000000000406426001
Pre platby odberatel'ovi:
Príkaz na úhradu CB-SEPA - Prima banka Slovensko, a.s.
SK6056000000000406426001
Korešpondenčná adresa Odberatel'a: Kysak 146,04481 Kysak
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 1 - krát za fakturačné obdobie
Zoznam odberných miest
Odberné

EIC

Adresa odberné ho miesta

Produkt

Viazané do

RK*

miesto
96133
96173

*

24ZVSOOOOO66280 Kysak 327, 044 81 Kysak
0
24ZVSOOOOO66446 Kysak 9007, 044 81 Kysak
G

INDIVIDUAL DUO

50

INDIVIDUAL DUO

100

Rezervovaná kapacita podl'a pravidiel PDS (A)
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