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STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. S., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel.: 0850 123 555 1 IČO: 364030081 DIČ: 2020106682 IIČ DPH: SK2020106682
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 1 SWIFT-BIC: SUBASKBX

ZMLUVA () ZDRUŽENEJ DODÁVKE ElEKTRINY(d'alej len .Zmíuva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods, 2
Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č, 251/2012 Z, z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRE EIC ODBERNÉHO MIESTA črs, ODBERNÉHO MIESTA (ČOM)

7 2

ODBERATEĽ
Obchodné meno Mesto Bytča

IČO 00321192 I DIČ 2020626399 IIČ DPH

Zapísanýv (OR. ŽR)

Kontaktná osoba: Vojtech Horvát

I Zastúpený:

I Funkcia:

Telefón: I Mobil: 0948270327 I Fax:

Email: I SK NACE

ADRESA SíDLA SPOLOČNOSTI
Ulica: Námestie Slovenskej republiky

Obec: Bytča

I Č. domu

I Č. domu 303 byt 4

I PSČ O 4 O

I Požadovanýprodukt dodávky": Aktív I Hlavný istič(A) 3X25 I Distribučná sadzba C1

Typ zasielanie súboru: pdfaxml súbor

E·mailová adresa pre zasielanie faktúr'

Súhlasímso zasielaním faktúry poštou

SPÔSOB ÚHRADY PERIODICITA ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Podmienkou pre dodržanie termínu začatia dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok
Dodávatel'a. Dodávku elektriny nemožno začat' skôr. ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany preváozkovatera distribučnej sústavy

'Polia]e potrebné vypísať pre oooem« miesto no nooúťove] hladine VN o NN, pokioľ}e. odberné miesto vybaven~ určeným merodlom s meranímštvrťhodinového činného výko-
nu s mesačnýmodpočtom. . •. .... .. .
Vprípade,že Odberateľpožiadalo produktdodávky,ktorý nieje možnépriradiť k distribučnejsadzbena odbemommiestepodľaplatného Cenníka,príslušnýprod'lkt dodáVkymupridelí
Dodávateľa o{ntimi ho Odberateľoviv pn)oheZmluvy .Donooa o platbách 21;1 odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanúelektrinv· !aktdro'. .'

Z} Pod/'o zákonao QPHelektronickúfaktúru možnoVydať len so súhlasomOdberote/'a.Vprfpadesúhlasuso zasielanímelektronickejfaktúry Vám odporúčameiný spôsobúhradyfaktúr
okoje ,peňažnýpaukQZU".

il} Pri uvedenomsPôsobeúhrCldyte ootreoré uviesť bankovéspojenieoooerateto.
4) Príuvedenam spôsobeúhradyjepotrel:mé uviesť bankovéspojenieOdberateľaa doložiť vypísanétlačivoMandótpre inkasoSfPA.



Článok 1,
Predmet zmluvy
1.1 Zmluvou sa zaväzuje Dodávatel' 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"). Podmienkou
pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a ob
chodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku
elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany
prevádzkovatel'a distribučnej st)stavy (ďalej len ,PDS"). Odberatel' elektriny sa za
väzuje zaplatiť Dodávatel'ovi cenu za Dodávku elektriny,

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona č' .251/2012 Z, z. o ener
getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenZákon o energetike")
a platnych "Obchodných podmienok dodávky elektrlnypre zákazníkov s celkovou
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (ďalej len "OP"). Tieto OP Odberateľ ob
držal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozurnel a za
väzuje sa ich dodržiavať,

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prís
lušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odberného
miesta Odberateľa, t.j, prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom
sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebez
pečenstvo škody.

lA, Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodá
vater pre Odberatel'a v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom
prevádzkovom poriadku POS (ďalej len .Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schvá
lený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (d:aléj len
"ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejne
ný na webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch
výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j,
pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň
15 dní vopred, to neplatí, ak Odberatel' súhlasi s neskorším termlnorn oznáme
nia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bu
de termín oznámený bezodkladne, Dôvody výmeny určeného meradla, náhradný
spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade .poľUchy určeného merad
la alebo mimo určeného terminu odpočtu sú upravené v Prevádzkovom poriad
ku príslušného PDS,

1.6, Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberatel'om
elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť
dodávať elektrinu podl'a § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde
k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia
dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. DOdávateľ
poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesia
cov. Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, V ktorom
pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodá
vatel' elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podl'a § 18 odsek 6 Záko
na o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávatel'a elek
trinya zároveň odberatel' elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá
zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne pre
vádzkovatel' sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený a to v rozsahu
podl'a Vyhlášky ÚRSO Č. 24/2013 Z, z" ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fun
govanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len "Pravidlá trhu"), Informácia
koncovým odberatel'om elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie ob
sahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej tr
vania a možnostiach jej ukončenia Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ
povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberate
"om elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre regulá,iu sieťových odvet
ví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o energeti
ke a v § 36 Pravidiel trhu,

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

zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť dňom začatia Dodávky elektriny Dd
beratel'ovi (účinnosť Zmluvy) Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejňo
vané zmluvy nadobúdajú v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka účin
nosť dňom podľa prvej vety tohto bodu,

2,2, Viazanosť Zmluvy sa predlžuje o dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokia!'
niektorá zmluvná strana plsomne neoznámi druhej zmluvnej strane. najmene]
2 mesiace pred ukončením doby trvania Zmluvy, že s predlženim platnosti Zmlu
vy 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 technlcký popis

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

Článok 4,
(ena a spÔSOb platby
4.1. Ocberatel' sa zaväzuie elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávatel'ovi za jej Dodáv

ku cenu určenú platným a účinným Cenníkom, Ceny uvedené v Cenníku obsahu
jú cenu silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré sta
novuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len
..sR"). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systémové služby, pre
vádzkovanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odberatel' uhradiť vo VýŠke
stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSD, Regulované poplatky bu
dú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny, V prípade zrne
ny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, a lebonových daní
príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má
Dodávateľ právo požadovať od Odberatel'a ich zaplatenie il Odberatel' sa zaväzu
je tieto poplatky alebo dane zaplatiť, Dodávatel' má právo požadovať od Odbera
tera aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré bu
dú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť
ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje
Odberatel' uhradiť spôsobom podľa Zmluvy,

4,2, V prípade predlženie platnosti Zmluvy podľa čl. .2, bod 2,2, Zmluvy sa Odberateľ
zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávatel'ovi za jej Dodávku cenu určenú
platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie
jednoročný na príslušný kalendárny rok,

4,3. Dodávateľ je povinný dodržiavat' štandardy kvality dodávky elektriny vráta
ne ich vyhodnocovani" podl'a osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO
č, 236/2016 Z. z" ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, dis
tribúcie elektriny a dodávky elektriny.

4.4. Odberatel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej podpisom
oboznámil s Cennlkorn.

Článok 5,
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 zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra,

Prílohy cl a d) budú Odberatel'ovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia
účinnosti Zmluvy, tíslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude
uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú ale zatial' nevyfakturovanú
elektrinu - faktúra,

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z kto
rých každázmluvná strana dostala po jednom vyhotovenLVšetky zmeny a dopln
ky 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 tiesní, ani za zjavne
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 ne
oddelitel'né súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy
zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy,

55, Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP
a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonnika. Zmluva sa riadi právnym
poriadkom SR.

Článok 6,
Zvláštne dojednania
6.1, Zmluvne strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uve

dené v prílohe tejto Zmluvy.

DODÁVATEl::

Meno cl priezvisko:

Funkcia

Podpis a pečiatka:

Viac informácií nájdete v zákazníckych centrách Dodá\iatel'a alebo na www.sse.sk.

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko: &., 111 "vt/s taT~
Funkcia: p~1ďVV1a4:0r Y),Ú>l-tCL,..

Podpis a pečiatka:

Dátum podpisu Odberatel'a:


