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DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika. a. S., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Tel.: 0850 123555, Fax: 041/519 2519, E-mail: poonlkateliatesse.sk

v Obcnodnom Okresného súdu Oddiel: Sa, Vložka číslo 10:12WL.
IČO: 36403 008 I DIČ: 2020106682 IIČ DPH: SK2020l06G82
Bankové 702432/0200 IIBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT-BiC: SLJBASKBX

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č,

1" •••••• '-~..,..,..
STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA 

"Zmluva") uzatvorená v

ets. ODBERNÉ HO MIESTA (ČOM)

ODBERATEĽ
Obchodné meno Mesto Bytča

IČ.O 00321192 I DIČ 2020626399 IIČ OPfl.

[-mail:

0415073927

region@bytca,sk

I Mobil:

I Zastúpený:

I Funkcia referent RR

I Fax

Zapísaný v (OR,

Kontaktná osoba Horvát

Telefón

I SK NIKE

ADRESA SíDLA SPOLOČNOSTI
Ulica: Námestie Slovenskej Republiky

Obec Bytča I PSČ o 4 o
ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE
Ulica: Námestie Slovenskej Republiky

Obec Bytča

I t, domu

I PSČ O 4 o

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE
Ulica: Treskoňova I Č. domu 814

Obec Bytča I PSČ. o
3x25

4 O

odbt':lť (kWh): dodávky' AKTIV I !-iLJVilý C1

Rezervovaná kapacita v kW': I Typ rezervovanej kapacity' 12 3 mesačflL~

Súhlasímso zasielaním
elektronickej faktúry

extra

Typ zasietania súboru: pdf súbor xml súbor pdf il xml súbor
E-rnailova adresa pre zasielanie faktúr:

SPÔSOB ÚHRADY PERIODICITA ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB
stvr rročne polroŕne

Výška preddavkovej platby: 20 Eur

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA Čísio účtc!'

TERMíN ZAČATIA DODÁVKY

SWIFT-BIC'

CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY
viazanosť: 12 mesiacov

Cenník: Viazanosť oo do

oddodávky elektriny kontaktujte.
mu na novom odbornom

DorJávatel'a. V p.íoade, ak už OdDeratE'l' odoberá
rovnaká

• Polia je potrebné vypísať pre odberné miesto na napäťovej hladine VN o NN pokiaľ je odberné miesto vybavené urCeným meradlom s meraním šlvrthodinovéllO é'innéllO výko
nu s mesočnym odpočtom,

1) V prípade. že Odberate/' požiadal o produkt dodávky ktorý nie je možné p,jradit' k distribučnej sadzbe na odbernam mieste podľa platného Cenníka, prislušný produkt dodávky mu pridelí
Dodávateľ o oznómi ho Odberateľovi v prílohe Zmluvy "Dohodo o platbách zo odobrotú, ale zatiaľ nevy)'oktufOvailú elektrinu - jakttira"

2) Podľa zókono o DPH elektronickú faktúru možno vydat' len so sútuosom Odberateľa, V prípade stihlosu so zasielaním elektronickej !akttíry Vôm odporúčame iný spôsob lihrady faktúr
ako je ,peňažný poukaz V"

3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je ootrebné uviesť bankové spojenie Odberatelh
4) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa o doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA



Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú

množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do
odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odbe
rateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len "Dodávka elektriny"). Podmien
kou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických
a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa.
Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného me
radla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odbe
rateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutoč'íovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len .Zákon
o energetike") a platných "Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zá
kazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (ďalej len "OP").
Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom,
ktorému porozurnel a zaväzuje sa ich dodržiavať

1.3 Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy pri
slušrého PDS, KU ktorej je odberné miesto Ddberatel'a pripojené, do odber
ného miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacíe miesto,
\! ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k doda nej elektri
ne a nebezpečenstvo škody.

IA. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí
Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom
a účinnom prevádzkovorn poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"),
ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej re
publiky (ďalej len "ÚRSO") Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení
je spravidla zverejnený na webovam sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvo
doch výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energe
tike, 1. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený
písomne aspoň 15 dní vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším
terrmnorr. oznámenia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene ur
čeného meradla bude terrnn oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny urče
ného meradla, náhradný spôsob určenia množstva dodane] elektriny v prípade
poruchy určenér-o rneradla alebo rrurno určeného terrnínu odpočtu sú uprave
né v Prevádzkovom poriadku príslušného POS.

1.6 Dodávatel poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom
elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť
dodávať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde
k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu preruše
nia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodá
vate!' poslednej Inštancie Je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch
mesiacov. Dodávka poslednej Inštancie začína dňorn nasledujúcirn po dni,
v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutoč
nosť, že -íodavateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18
odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny do
dávatel'a elektriny a zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodávok
elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberate!'ovi
bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripoje-'
ný a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z; ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungova
nie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len "Pravidlá
trhu"). Inforrnácia koncovým odberateľom elektriny O začiatku dodávky po
slednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej
inštancie, dobe jej trvania a možnostiach Jej ukončenia. Dodávatel'om posled
nej inštancie je držitc! povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu
koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre regulá
ciu sieťových odvetvi Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18
Zákona o energetike a v § 36 Pravidiel trhu.

Článok 2.
Doba platnosti zmluvy
2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pri

čom zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť dňom začatia Dodávky elek
tnny Odberateľovi (účinnosť Zmluvy), ak v časti Zmluvy "Cena a viazanosť
zmluvy" nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverej
ňované zmluvy nadobúdajú v súlade s § 47a odsek Z Občianskeho zákonníka
účinnosť dňom podľa prvej vety tohto bodu.

2.2. Viaza nosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, po
kiaľ niektorá zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane naj-

DODÁVATEĽ:

Mene pnezvisko Ing. Miriam Jaššová

Funkcia

rum

Podpis a pečiatka:

Dátum platnosti:
/1' 
L;7 

.;/
1--

menej 2 mesiace pred ukončením doby trvania Zmluvy, že s predtženirr. plat
nosti Zmluvy na dobu 12 mesiacov nesúhlasí.

Článok 3.
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta
pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny ako aj technický popis

meracej súpravy sú uvedené v prílohe Technická špecifikácia odberného mies
ta, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4.
Cena a spôsob platby
4.1. Odberatel' sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Do

dávku cenu určenú platným a účinným .Cenníkom. Ceny uvedené v Cenníku
obsahujú cenu silovej elektriny vrátane prevzatia ZOdpovednosti za odchýlku,
ktoré stanovuje Dodávatel' v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republi
ky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systé
mové služby, prevádzkovanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odbe
rateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účlnnýrm rozhodnutiami URSO.
Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silo
vej elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia no
vých poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR. ktaré sa
týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odbe
rateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane za
platiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberatel'a aj zaplatenie zvýšených
nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami
štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulo
vaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberatel' uhradiť
spôsobom podľa Zmluvy.

4.2. V prípade predlženia platnosti Zmluvy podl'a čl. 2. bod 2.2. Zmluvy sa Odbera
tel' zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávatel'ovi za jej Dodávku cenu
určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a or
ganizácie - jednoročný na príslušný kalendárny rok.

4.3. Oodávatel' Je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vráta
ne ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSD
Č. 235/2016 Z. z, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny,
distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

4A. Odberatel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej podpisom
oboznámil s Cenníkom.

Článok S.
Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú

a) Cenník,
b) OP,
c) Technická špecifikácia odberného miesta,
d) Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - fak

túra
Prílohy c) a d) budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnu
tia účinnosti Zmluvy. Číslo Zrnluvy a dáturn nadobudnutia účinnosti Zmluvy
bude uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial' nevyfak
turovanú elektrinu - faktúra.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny
a doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne.

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom
prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjav
ne nevýhodných podmienok.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva
na dodávku elektriny pre Odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že
tie neoddeliteľné súčasti predchádzajúcéj zmluvy, ktaré neboli ku dňu podpi
su Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddelitel'ná súčasť Zmluvy.

5.5. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené.sa riadia Zákonom o energeti
ke, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva sa ria
di právnym poriadkom SR.

Článok 6.
Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je

uvedené v prílohe tejto Zmluvy.

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko: Bc. Miroslav Minárčik

Ft

I
Dátum podpisu Odberate: a 07 09;2017
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Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100386036

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉ HO MIESTA

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika, a.s.

Odberatel':
Mesto Bytča

Sídlo:
Pri Rajčianke 8591
010 47 Žilina

IČO: 36403008

Sídlo I Adresa trvalého bydliska:
Námestie Slovenskej republiky 1
01401 Bytča

IČO: 00321192

Charakteristika odberného miesta

EIC kód odberného miesta: 24ZSS7301821000A
Číslo odberné ho miesta: 7301821

Adresa odberné ho miesta:
Treskoňova 814 - 2/15
01401 Bytča

Napäťová úroveň: NN
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba
Hlavný istič (A): 25
Celkový inštalovaný príkon (W): O
Počet fáz: Tri
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard
Distribučná sieť: SSE Úroveň NN

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): O
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): O
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): O
Maximálna rezervovaná kapacita (kW):
Účinník: O
Trieda TOO: TD01

Typ merania: TOO
Číslo elektromera: 14960254
Mesiac fakturácie: December

Údaje o meraní dodávky

Spôsob merania:
Počet taríf: Jednotarif
Periodicita fakturácie: Ročná

Fakturačná konštanta 1 Rozsah číselníka: 07
Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

Platnosť od: 03.10.2017

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to,
že medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené údaje.


