
 

Zmiuva 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 Dodávateľa: 5100000163C/2020 

Číslo Zmluvy u Odberateľa: 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Dodávateľ 

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
V zastúpení: Mgr. Jozef Bujňák, vedúci odboru Predaj elektriny a plynu - SME 

Ing. Ladislav Bačo, predajca - SME 

Zástupca na rokovanie: Ing. Ladislav Bačo, predajca - SME 

IČO: 44483767 

DIČ: 2022730457 
IČ DPH: SK2022730457 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s, Bratislava,pobočka Košice, 1583529153/0200 
IBAN / BIC 
Zápis v registri: 

SK25 0200 0000 0015 8352 9153 / ŠUBA SK BX 
Obchodný register Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka 1628/V 

(ďalej len "Dodávateľ") 

Odberateľ 

Obchodné meno: Obec Kysak 
Sídlo: Kysak 146, 044 81 Kysak 

V zastúpení: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

IČO: 00324400 
DIČ: - 
IČ DPH: - 
Bankové spojenie: uvedené v Prílohe č. 3 
Zápis v registri:

Zákaznícke číslo: 5100000163 
(používajte pri komunikácii s Dodávateľom)

(ďalej len "Odberateľ") 

Zmluva o združenej dodávke č. 5100000163C/2020

1/4



 

ČI. II 
Predmet Zmluvy 

 

 

4.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi plnenia bližšie určené v čl. III
tejto Zmluvy (ďalej len "Plnenia"). Odberateľ sa zaväzuje od Dodávateľa prijať Plnenia podľa tejto
Zmluvy a zaplatiť za ne Dodávateľovi cenu (ďalej len "Cena") bližšie určenú v čl. IV tejto Zmluvy. 
Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy
Slovenskej republiky a Prevádzkový poriadok príslušného prevádzkovateľa 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 

4.

Dodávateľ sa zaväzuje dodat Odberatelovi 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 Odberateľa. 
Dodávateľ zabezpečí distribúciu, prenos elektriny a systémové služby do OM. 
Dodávateľ zabezpečí ostatné súvisiace služby za poplatok, ktorý je uvedený v príslušných cenníkoch
Dodávateľa alebo PDS. 
Množstvo Odberateľom objednanej elektriny je uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

Cl. IV 
Určenie Ceny a platobných podmienok 

c\j C
O

 

Cena za Plnenia pozostává 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 
mesiaci je 100,00 %; 

4.

C
T

I

b) 4-krat 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 Odberateľom prijaté Plnenia podľa tejto Zmluvy. Vo faktúre budú zohľadnené úhrady
preddavkových platieb vykonané Odberateľom v príslušnom fakturačnom období. Faktúra je splatná: 
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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. 

Cl. V 
Doba platnosti Zmluvy 

ro

Zmluva sa uzatvára na dobu určitu do 31.12.2020. 
Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná od 01.01.2020. Deň účinnosti Zmluvy je zároveň dátumom
začatia dodávky elektriny podľa 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. Odberateľ sa týmto zaväzuje zverejniť túto Zmluvu spôsobom
predpokladaným Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť. 

Cl. VI 
Osobitné ustanovenia 

1. 

2.

Odberateľ vyhlasuje, že je oprávnený užívať OM (je vlastníkom, nájomcom a pod.) v rozsahu potrebnom
na uskutočnenie dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy a podpisom tejto Zmluvy nezasahuje do práv ani
neobmedzuje práva tretieho subjektu k OM (ďalej ako "Vyhlásenie"). Ak sa preukáže Vyhlásenie
Odberateľa ako nepravdivé, môže Dodávateľ odstúpiť od Zmluvy a Odberateľ je povinný uhradiť
Dodávateľovi škodu, ktorá vznikla Dodávateľovi v súvislosti s nepravdivým Vyhlásením, ako aj s
odstúpením od Zmluvy z tohto dôvodu. 
Ak je v tomto bode uvedená aspoň jedna e-mailová adresa Odberateľa, Odberateľ súhlasí s
elektronickou formou faktúry a s aktiváciou služby e-Faktúra (ďalej len "Súhlas") a Dodávateľ je povinný
odosielať Odberateľovi elektronickú faktúru alebo informácie o nej prostredníctvom elektronickej pošty
na e-mailovú/é adresu/y Odberateľa: 

 

Oberateľ je povinný neodkladne písomne oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať
vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy, a pod. 
V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa
odoslania dokladu Odberateľovi. 
Dodávateľ bez zbytočného odkladu po podpísaní tejto Zmluvy zašle Odberateľovi prístupové údaje
potrebné na prihlásenie sa Odberateľa na webovom sídle Dodávateľa (Webcentrum), na ktorom budú
elektronické faktúry sprístupnené. 
Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou
telekomunikačnej alebo dátovej siete pri prenose údajov. 
Odberateľ je oprávnený udelený Súhlas odvolať písomne listom doručeným Dodávateľovi. 
Ak v tomto bode nie je uvedená e-mailová adresa Odberateľa, má sa za to, že Odberateľ s elektronickou
formou faktúry nesúhlasí. 

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia 

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 Odberateľa. 
Zmluvu a jej prílohy je možné meniť nasledovne: 
a) Zmluvu je možné meniť dohodou, formou dodatku k Zmluve prijatom oboma zmluvnými stranami; 
b) Prílohu č. 1 spôsobom stanoveným v OP; 

Zmluva o združenej dodávke č. 5100000163C/2020
3/4



 

4. 

c

c) Prílohu č. 2 a 3 dohodou prijatou oboma zmluvnými stranami, ak nie je v OP uvedené inak. 
Odberateľ berie na vedomie, že v prípade intervencie štátu alebo štátom poverenej organizácie, ktorá 
by mala vplyv na cenu elektriny, je Dodávateľ 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 zrozumiteľný, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na 
dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za Dodávateľa: 

!/# 
Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Bujňák

Funkcia: vedúci odboru Predaj elektriny a
 

dňa: . ‘1 / 

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Bačo 

Podpis: 

Pečiatka: 

Za Odberateľa: 

I 
Východoslovenská 
energetika a.s. 

-200- 
 

>

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Krajňák 

Funkcia: starosta obce 

Podpis

Pečiatka:

 

dňa: ^Cf. 7/. 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis 

>
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Príloha č. 2 
Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2020 

Dohoda o cene a podmienkach produktu od 01.01.2020 do 31.12.2020 

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 63,87 MWh a je stanovená na 

68,95 EUR/MWh 

INDIVIDUAL LUX je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, využívanú na osvetľovanie 
verejných priestorov. 

Cena za dodávku elektriny vrátane ceny za odchýlku je určená na základe predpokladaného 
množstva odobratej elektriny 21,79 MWh a je stanovená na 

59,38 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 38,78 MWh a je stanovená na 

72,30 EUR/MWh vo vysokej tarife, 
52,16 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. 3 

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2020 

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa 

Odberateľ: Obec Kysak 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 36599361 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411/V 

Zmluvný účet Odberateľa: 2220426617 
Napäťová hladina: NN 
Fakturačné obdobie: ročné 
Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 
Pre platby dodávateľovi: Bankové inkaso SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Korešpondenčná adresa Odberateľa: Kysak 146, 044 81 Kysak 
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie 
Zoznam odberných miest 

Odberné 
miesto 

EIC Adresa odberného miesta Produkt Viazané do RK* 

94073 24ZVS0000076280I Pri horárni 583/9002, 044 81 Kysak INDMDUAL KLASIK 
 

63 

* , 

Rezervovaná kapacita podľa pravidiel PDS (A) 
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Príloha č. 3 

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2020 

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa 

Odberateľ: Obec Kysak

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Mlynská 31,042 91 Košice 
IČO: 36599361 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411 A/ 

Zmluvný účet Odberateľa: 2290098935 
Napäťová hladina: NN 
Fakturačné obdobie: mesačné 
Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 
Pre platby dodávateľovi: Bankové inkaso SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Korešpondenčná adresa Odberateľa: Kysak 146, 044 81 Kysak 
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 1 - krát za fakturačné obdobie 
Zoznam odberných miest 

Odberné 
miesto 

EIC Adresa odberného miesta Produkt Viazané do RK* 

96094 24ZVS0000066178F Kysak 9001,044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

50 

96125 24ZVS0000066239L Kysak 9034, 044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

32 

96129 24ZVS0000066272N Kysak 9037, 044 81 Kysak INDMDUAL LUX 
 

60 

96165 24ZVS0000066422U Kysak 303, 044 81 Kysak INDIVIDUAL DUO 
 

40 

96169 24ZVS0000066430V Kysak 9021,044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

25 

★ 
Rezervovaná kapacita podľa pravidiel PDS (A) 
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Príloha č. 3 

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2020 

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Odberateľ: Obec Kysak

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 36599361 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411/V 

Zmluvný účet Odberateľa: 2220001820 
Napäťová hladina: NN 
Fakturačné obdobie: ročné 
Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 
Pre platby dodávateľovi: Bankové inkaso SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Korešpondenčná adresa Odberateľa: Kysak 146, 044 81 Kysak 
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie 
Zoznam odberných miest 

Odberné 
miesto 

EIC Adresa odberného miesta Produkt Viazané do RK* 

96122 24ZVS00000662310 kysak 9032, 044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

25 

131923 24ZVS0000038751J Kysak 9036, 044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

25 

★ 
Rezervovaná kapacita podľa pravidiel PDS (A) 
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Príloha č. 3

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000163C/2020

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Odberateľ: Obec Kysak

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 36599361 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411/V 

Zmluvný účet Odberateľa: 2290132362 
Napäťová hladina: NN 
Fakturačné obdobie: mesačné 
Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 
Pre platby dodávateľovi: Bankové inkaso SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Korešpondenčná adresa Odberateľa: Kysak 146, 044 81 Kysak 
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 1 - krát za fakturačné obdobie 
Zoznam odberných miest 

Odberné 
miesto 

EIC Adresa odberného miesta Produkt Viazané do RK‘ 

96133 24ZVS00000662800 Kysak 327, 044 81 Kysak INDIVIDUAL DUO 
 

50 

96173 24ZVS0000066446G Kysak 9007, 044 81 Kysak INDIVIDUAL DUO 
 

100 

Rezervovaná kapacita podľa pravidiel PDS (A)

*
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Príloha č. 3

k zmluve o združenej dodávke elektriny c. 5100000163C/2020

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Odberateľ: Obec Kysak

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 36599361 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411/V 

Zmluvný účet Odberateľa: 2220440640 
Napäťová hladina: NN 
Fakturačné obdobie: ročné 
Platobný styk (čísla účtov Odberateľa) 
Pre platby dodávateľovi: Bankové inkaso SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Primá banka Slovensko, a.s. 

SK6056000000000406426001 
Korešpondenčná adresa Odberateľa: Kysak 146, 044 81 Kysak 
Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie 
Zoznam odberných miest 

Odberné 
miesto 

EIC Adresa odberného miesta Produkt Viazané do RK* 

96312 24ZVS0000066893S Kysak 148, 044 81 Kysak INDIVIDUAL KLASIK 
 

25 

Rezervovaná kapacita podľa pravidiel PDS (A)
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