
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI "CARE"

enway
(A) STRANY ZMLUVY: GREENWAY: PARTNER:

Spoločnosť: GreenWay Infrastructure s.r.o. Mesto Bytča

Sídlo: Šustekova 49, Bratislava 851 04, Nám. Slovenskej Republiky 1/1
Slovenská republika

01438 Bytča

Zapísaná/ v Obchodnom registn Okresného súdu Štatistický úrad SR
zaregistrovaná: Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. v zmysle zákona 369/1990 Zb

136109/B

IČO: 47728086 00321192

DIČ: 2024088363 2020626399

Č. konta (IBAN): SK78 1100 0000 0029 22911061 SK35 0200 0000 0040 0608 5058

(B) ROZSAH SPOLUPRÁCE:

1 Spoločnosť GreenWay súhlasí so zaradením Nabljacej stanice Partnera, ktorá je opísaná v Prílohe l, do

Siete Nabíjacích staníc spoločnosti GreenWay - Siete GreenWay, a zaväzuje sa poskytovať Partnerovi

služby správy Nabíjacej stanice Partnera, ako aj poskytovať služby Nabíjarua Elektromobllov

prostredníctvom Nabíjacej stanice Partnera, podľa Partnerom objednaných Programov, ktoré sú opísané

vo Všeobecných obchodných podmienkach pre zmluvu o spolupráci "Care" ("VOP").

2 Strany zmluvy sa dohodli a súhlasia s podmienkami spolupráce, ktoré sú opísané v tejto Zmluve (ďalej

len "Zmluva") a vo VOP V prípade nesúladu medzi Zmluvou a VOP, prednosť majú podmienky stanovené 
Zmluvou 

3 Strany Zmluvy sa oboznámili s obsahom Zmluvy, pochopih ho (vrátane príloh, predovšetkým VOP) a na

potvrdenie súhlasu vkladajú pod Zmluvu podpis svojich oprávnených zástupcov na dvoch (2) 
rovnopisoch

4. Kompletnosť a správnosť Zmluvy potvrdzujú pn jej podpise zástupcovia každej Strany Zmluvy, ktorí majú

právo vykonať také potvrdenia, vložením krátkeho podpisu (parafy) v dolnej časti každej strane Zmluvy

(vrátane príloh) Táto Zmluva neobsahuje ručne zapísané zmeny a doplnenia, okrem týchto krátkych

podpisov zástupcov oboch Strán Zmluvy

5 Všetky prílohy tvona Integrálnou súčasť Zmluvy

6 Strany sa dohodli na nasledujúcich zásadách vykonávania zmien Zmluvy

a) VOP môžu byť jednostranne zmenené spoločnosťou GreenWay so zachovaním práva Partnera

vypovedať Zmluvu podľa podmienok stanovených vo VOP

b) Pn zmene Prílohy 1 (Oprs Nabíjacej stanice Partnera), vrátane zvýšenia počtu Staníc

podhehajúcich tejto Zmluve, pre ktoré SI Strany dohodli výšku Fixného poplatku v Časti (C) tejto

Zmluvy, musí byť Partnerom doručený, písomne alebo e-matlom, prejav vôle zmeniť obsah

Prílohy 1 a Prílohy 4 (Cenník Partnera pre služby Nabíjarua a voľba Programu pre Stanicu) vo 
vzťahu k týmto novým Staniciam GreenWay potvrdí zmenu (závazné návrhy zmien Prílohy 1

a Prílohy 4) e-rnailorn Potvrdenie bude vykonané po overení, že navrhované dodatky sú

prijateľné, vrátane sadzieb navrhovaných Partnerom.

c) Pn zmene Prílohy 2 (Zoznam kontaktných osôb) musí byť druhej Strane doručená nová Príloha

2, a to písomnou formou alebo e-rnatlorn

d) Pn zmene Prílohy 4 ( Cenník Partnera pre služby Nabfjarua a volba Programu pre Stanicu) musí

byť spoločnosti GreenWay doručená nová Príloha 4, a to písomne!! farmou alebo e-rnarlorn,
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najneskôr 45 kalendárnych dní pred plánovaným dátumom zavedenia nového cenníka.

GreenWay potvrdí zmenu e-rnarlorn. Potvrdenie bude vykonané po overení, že navrhovaný

dodatok je prijateľný, a to vrátane sadzieb navrhovaných Partnerom Toto ustanovenie sa

neuplatňuje na zmenu z Programu Grátis na Program Profit, v ktorom prípade sa Strany musia

dohodnúť na príslušných poplatkoch a potvrdiť Ich podpisom dodatku k Zmluve.

e) V ostatných prípadoch musí mať každá zmena Zmluvy formu písomného dodatku podpísaného

spôsobom vyžadovanom pre Zmluvu, v opačnom prípade je zmena neplatná.

7 Strany súhlasia s vystavovaním a doručovaním faktúr (ktoré musia zodpovedať požiadavkám predpisov

o dani z pridanej hodnoty) výhradne v elektronickej forme Strany sa zavazujú prijímať faktúry vystavené

takýmto spôsobom

8 Strany SI v súvislosti s uzatvorením a reahzácrou Zmluvy navzájom sprístupňujú osobné údaje

kontaktných osôb, ktoré sú uvedené v Prílohe 2, výhradne v rozsahu a na účely nevyhnutné na jej

reahzáciu Každá Strana Zmluvy sa zavazuje vo vlastnom rozsahu splniť VOČI svojirn zástupcom,

zamestnancom, spolupracovníkom Informačný závazok, o ktorom hovorí nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o

ochrane údajov) - GDPR, ak táto povinnosť nebola zrealizovaná už predtým Týmto nie sú dotknuté

prípadné ďalšie Informačné povmnosn, ktoré musí splniť Strana ako prevádzkovateľ na základe

príslušných ustanovení GDPR

(C) FINANČNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE:

(Fixný poplatok) - mesačný pevne stanovený poplatok
platený Partnerom spoločnosti GreenWay za služby správy
Nabijacej stanice a poskytovanie služieb Nabíjarua

(Variabilnýpoplatok) - mesačný variabilný poplatok platený
Partnerom spoločnosti GreenWay za služby správy Nabíjacej
stanice a poskytovanie služieb Nabíjarua v prípade
uplatňovania Programu Profit

(Poplatok za použitie Stanice) Poplatok platený
spoločnosťou GreenWay Partnerovi na mesačnom základe
za sprístupnenie Stanice spoločnosti GreenWay na účel
poskytovania služby Nabíjarua za odplatu v prípade
uplatňovania Programu Profit

12 EUR (bez DPH) za mesrac/Nabfjací bod
(sadzba platí pre Nabfjacie body Verejne
prístupnej Nabíjace] stanice, ktorá má 1 Nabíjaci
bod, pre ktoré sa uplatňuje Program Profit, táto
cena platí pre 2 Nabíjacre stanice, ktoré môžu byť
zahrnuté do tejto Zmluvy Partnerom (Časť (B) ods
6 písm b)) a ktoré sú umiestnené v rovnakej
lokalite

0,05 EUR (bez DPH)/kWh (neuplatňuje sa na
nabijarne Partnera na jeho vlastnej Nabíjacej
staruci, ktorá má Partner zadarmo)

Suma poplatku za každý mesiac bude zodpovedať
sume výnosov zo služby Nabíjarua poskytnutej cez
Nabijacre body Stanice, pre ktorú sa uplatňuje
Program Profit

Partner udeľuje súhlas spoločnosti GreenWay, aby
vystavovala faktúry na Poplatok za použitie Stanice v mene
Partnera za podmienok stanovených v Zmluve a VOP (self- ÁNO [Xl
billhng)

NIE [ l

Podrobné podmienky výpočtu a platenia vyššie uvedených poplatkov sú stanovené v VOP

(O) OSTATNÉ OSOBITNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE:
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GREENWAY PARTNER

V Bratislave ,dňa v Bvtčr, dňa 25.09 2020

Meno Peter Badík 7' Meno Ing. Miroslav Minárčrk

Pozícia Konateľ Pozícia pnmátor mesta Bytča

Prílohy:
1 Opis Nabíjacej stanice Partnera,
2 Zoznam kontaktných osôb,
3 Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvu o spolupráci "Care",
4 Cenník Partnera pre službu Nabíjama a vol'ba Programu pre StanliJ
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Príloha 1- Opis Nabíjacej stanice Partnera č.l a č.2.

OPIS NABíJACEJ STANICE Č. 1:

Model Nabíjacej stanice:

Napájanie (výkon prípojky stanice):

Počet Nabíjacích bodov:

Počet nabíjacích konektorov:

Typ konektora Č. 1:

Typ konektora Č. 2 (ak sa týka):

Typ konektora Č. 3 (ak sa týka):

Typ konektora Č. 4 (ak sa týka):

Autorizácia (RFID čítačka):

Vybraný typ komunikácie:

Spôsob zobrazovania stavu Stanice
(používatel'ské rozhranie):
Klimatické podmienky
(prevádzková teplota):

Rok výroby:

Sériové číslo zariadenia:

Status Nabíjacej stanice

Dostupnosť nabíjania pre
verejnosť:
Ohlásenie verejnej nabíjačky
príslušnému orgánu spoločnosťou
GreenWay:
Maximálny počet aktívnych
používatel'ov Stanice (pre iné než
verejne prístupné Stanice):

Typ nehnuteľnosti / Názov:

Adresa lokalizácie Stanice:

Súradnice GPS:

Počet parkovacích miest určených
na nabíjanie:
Uplatňovanie parkovacích
poplatkov v danej lokalite

Právny vzťah Partnera k Nabíjacej
stanici:

Fotografie a technická
dokumentácia:

Parafa (GreenWay) _

Etrellnch Pro

2x22 kW

Zásuvka MENNEKES
TYPE 2

Zásuvka MENNEKES
TYPE 2

ÁNO [x l NIE [ l
LAN / Ethernet ÁNO [ l NIE [xl

Farebný Displej

GSM/GPRS ÁNO [ x l NIE [ l

[x l Verejne prístupná

v čase

ÁNO [x l NIE [ l

Výrobca

Zabezpečenie

2

2

Max výkon nabíjama [kW]

Max výkon nabíjarua [kW]

Max výkon nabljama [kW]

Max výkon nabljarua [kW]

2020

24/7

pozemok, zastavaná plocha a nádvoria

N - 49 22411841

parc CKN č 50, k ú V Bytča

E -18 5595104

ÁNO [ l NIE [x l

2

Etrel

22 kW

22 kW

[ l Iná

[x l Partner je majtteľorn Nabíjacej stanice

[ l Partner prenajíma Nabfjaciu stanicu na základe nájomnej zmluvy s

a má právo vykonávať úkony týkajúce sa Nabíjacej stanice.
Fot Stanica spredu

Fot Stanica zl'ava

Fot Stanica zvnútra

Technická dokumentácia

4

Fot Stanica zozadu

Fot Stanica sprava

Fot rozvodňa EE

1 1
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Príloha 2 - Zoznam kontaktných osôb

1 Strany ustanovih nasledujúce kontaktné osoby na strane Partnera

al V záležitostiach súvrsracrch s koordmácrou realizácie Zmluvy a so zmenami jej príloh

Meno a priezvisko: Telefón e-mail:

Ing. Anton Kotešovský 041/507 3911 anton.kotesovsky@bytca.sk

b) V technických záležitostiach týkajúcich sa zaradenia Nabfjacej stanice Partnera opísanej V Prílohe

1 do siete Nabíjaclch staníc spoločnosti GreenWay

Meno a priezvisko: Telefón e-mail:

Mgr. Vladislav Pavelčík 041/507 3927 vladislav.pavelcik@bytca.sk

cl V záležitostiach týkajúcich sa technickej podpory a podávania sťažností počas trvania Zmluvy

Meno a priezvisko: Telefón e-mail:

Mgr. Vladislav Pavelčík 041/507 3927 vladislav.pavelcik@bytca.sk

2 Strany ustanovih nasledujúce kontaktné osoby na strane GreenWay

al V záležitostiach súvrsiacrch s koordmácrou realizácie Zmluvy a so zmenami jej príloh

Meno a priezvisko: Telefón e-mail:

Jakub Hron +421910445974 Jakub.hron@greenwaynetwork.com

b) V technických záležitostiach týkajúcich sa zaradenia Nabíjacej stanice Partnera opísanej v Prílohe

1 do siete Nabljaclch staníc spoločnosti GreenWay

Meno a priezvisko: Telefón e-mail:

Jakub Hron +421910445974 Jakub.hron@greenwaynetwork.com

cl V záležitostiach týkajúcich sa technickej podpory a podávania sťažností

Kontakt: Telefón e-mail:

Infolinka GreenWay +421 233 056 236 info@greenway.sk
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Príloha 4 - Cenník Partnera pre služby Nabíjania a vol'ba Programu pre
Stanicu

SADZBA ZA SADZBA ZA DOBA PODMIENKY
STANICA

PRIPOJENIA SA
PODĽA PROGRAM kWh MINÚTY

ZADARMO UPLATŇUJÚ
PRílOHY 1 [EUR/kWh] [EUR/minúta]

[min.]* OD [dátum]
Profit Podľa Cenníka Podl'aCenníka Podl'aCenníka

GreenWay GreenWay GreenWay
aktuálneho ku aktuálneho ku aktuálneho ku

Nabíjacia dňu Nabíjarua dňu Nabíjarua dňu Nabijama
stanica Č. 1 podľa podľa podl'a

podmienok podmienok podmienok
stanovených stanovených stanovených

vo VOP vo VOP vo VOP
Profit Podl'aCenníka Podl'aCenníka Podl'aCenníka

GreenWay GreenWay GreenWay
aktuálneho ku aktuálneho ku aktuálneho ku

Nabíjacia dňu Nabljarua dňu Nabíjarua dňu Nabíjama
stanica Č. 2 podľa podľa podl'a

podmienok podmienok podmienok
stanovených stanovených stanovených

vo VOP vo VOP vo VOP

Podmienky uplatňovania sadzieb a doby pnpojerua zadarmo stanovených Partnerom

• Sadzby a doba pnpojema zadarmo stanovená Partnerom vyššie bude uplatňovaná GreenWay VOČI

užívatel'om Elektromobllov za podmienok uvedených v cenníku GreenWay aktuálneho ku dňu Nabíjama
• GreenWay môže uplatniť zl'avya promočné akcre na Nabijarue na Nabljacích Staniciach Partnera, tieto

nemajú žiaden vplyv na výpočet Poplatku za použitie Stanice, ktorý má GreenWay zaplatiť Partnerovi
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