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ZMIUVA 0 ZDRUŽENEJ DODÁVKE EIEKTRINY
(d'alej  len  ,,Zmliiva")  uzatvorená  v  zmysle  ustanover`í §  269  ods   2  0bchodného zákonnĺka  a  prĺslušných  ustanovení
Zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o  energetike  a  o  zmene  a  doplneni` niektorých  zákonov.

ODBERAT€Ľ

Obchoclné meno:        Obec Nedožery -Brezany

i čo.                               00318302 i  Dič.     2021162737

Zapi.saný  `.ĺ  (OR,  ŽF?).

Kontaktná  osoba:

Teiefón:                           046/54  85100                                   i  Mobii.

E-m a i l :                         starosta@nedozery-brezany.sk

ADRESA Sĺl)lA SP010ČNOSTl

ij ,:,]    Družstevná

o:ec   Nedožery -Brezany

I  IC  DPH.

i Zastúpený.  JUDr.  Maftin  Mokrý

|Funkcia:        Starosta

I   Fax.

|  SK  NACE.

Ičdomu.       367

ipsč.          9|7[2U       2

ADRESA  PRE  ZASIELANle  KOR€ŠPOND€NCI€                        i*   totožná s adresou sĺdia spoiočnosti

Uiica:   Družstevná

obec'   Nedožery -Brezany

SPÔS0B  ZAsl€lANIA FAKTÚR (vyber[e iba /ednu možnost')

=i  Súhlasĺm so zasielaním
elektroiiickej faktú ryij

E-mai)ová  adresa  pre  zasielanie  faktúr:

X'   Súhlasi`m so zasielanĺm faktúľy poštou

SPôSOB ÚHRADY

precldavkových  plat(eb

-šTa-Fd-aŤä

|Čdomu:       367

IPSČ             9(712ľ:2

Typ zabe2Pečenla            '`J   ĺšbte:?Ú%::8eč€";      ---F;#:<?peťmehťs/om)

Typzasielaniasúboru:    |   pdfsúbor              ='    xmlsúboľ                   [  -'    pdfaxmlsúbor

faktúr

Súhlas  k  inkasu!>     ĺ-X.l   Prevodnýprĺkaz3)    L--Peňažnýpoukaz  u        ,      i     |-_`_     Súhlask  inkasu±)     Lxi    Prevodnýpri.kaz3)    i_-T    Peňažnýpoukazu

BANKOV€ SPOJENIE 0DBERAT€ĽA

;    lBAN     S      K

VIAZANOSŤ ZMIUVY

Viazanost`od'        01/07/2018

SWIFT-BIC

do,      31/12/2018

1)   Podľa  zákono  o  DPH  elektronickú  faktúíu  možno  vydat'  Ien  so  súhlosom  Odberoteľa.  V  príF)ade  súhlasu  so  zosielaním  elektrori.ickej  faktúry  Vám
odpoíúčome iný spôsob úhrady faktúr ako je „peňožný poukaz U".

2)   Pri uvedei.om spôsobe úhrody je potrebné uviest' bankové spojenie Odberateľa a doložiť vypi'sarié tlačivo Mandót pre inkoso SEPA.
3)   Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankcwé sFiojenie Odberatel'a.



•et zmlwy
. -u.c.  -ri  za,äzL,€  3c-]a` =:€.  dodávať  Odberatel'ovi  elektĺinu  vymedzenú

-nožslvom  =  časovyíTi  Dnebehom vykonu, zabezpečlt' clistribúciu  elektriny do

'. Šetkých  odbernyc,i  m,e>| Odberótera  uvedených  v  Prĺlohe  č.  2  -Zoznam  od-

=erných  miest  OdDerateľa  vrätane  súvisiacich  služieb  a  prevziať 2a  Odbera-
teľa  zodpovednosť  za  odchýlku  (ďalej  len  „Dodávka  elektíiny.).  Podmienkou

=Lre dciclížanie termínu  začatía Dodávky elektriny ie splnenie technických a ob-

chodných podm ien ok pľipojema a  obchodných podmienok Dodávatera` Dodáv-
<u  elektrlny  nemožno  začat'  skôľ,  ako  dôjde  k  montáži  iirčeného  meradla  zo
strany prevádzkovateľa  dlstribučnej sústavy (ďalej  len „PDS.). Odberateľ elek-
-.Íiny sa  zavazuje zaplatiť Dodávateľovi cenu 2Ô  Dodávku elektriny.

i2   0odáuka   elekt.lny   bude   uskutočňovaná   podľa   Zákona   č,   251/2012   Z    z
c  eneígetike   a   o  zmeĺ`e  a doplnenĺ  niektorých  zákonov  (ďalej   len   „Zákon
c!  energetlke")  a  platných  „Obchodných  podmíenok  dodávky  elektriny  pre  zá-

kaznĺkov s celkovou  ročnou  spotTebou elektmy do 500 Mwh. (d'alej  len „OP")
Tieto  OP  Odberateľ obdržal  pri podpise  Zmluvy,  obctzriámll  sa  s  ich  obsahom,

ktoíému  porozumel  a  zaväzuje sa  ich  clodržiavať.

13    Dodávkči elektriny je splnená  prechodom elektriny z distribiičnej sústavy prĺs-
!ušného PDS, ku ktorei je odberné miesto Odberateľa pripoiené, do odberného
miesia  Odberatet'a,  ti.  prechodom  elektriny  cez  odovzdávacie  miesto,  v  kto-
rom  5a   záToveň   uskutočňuje  prechod  vlastnĺckych   práv  k  dodanej   elektľine

a  nebezpečenswo  škody

1.4    Pokiaľ  v   teito   Zmluve   nie  je   uvedené   inak,   disiTlbúciu  elektriny   zabezpeči'

Dodávateľ  pĺe  Odberateľa  v  rozsahu  a  za  podmienok  uvederiých  v  p!atnom

a  Účinnom   prevádzkovom   poriadku   PDS   (d`alej   len  wpíevádzkový   poriadok'),

aoĺý  bol  schválený  Úraclom  pre  reguláciu  sieťových  odvetví  Slovenskej  re-

publ'ky  (ďalej  len  .ÚRSO.)   Prevádzkovy  pciriadok  v  platnom a  účlnnom  znení

je spíavidla  zverejnený  na  webovom sĺdle  PDS.
15    SpÓsob  oznámenia  termínu  výmeny  určeného  meradla  a  informáciu  o  dôvo-

=3:`  \`,ĺneí`}`  určenér`o  meradla  ustanovuie  §  40  odsek  s  Zákona  o  energe-

:.(e,   t   .    p-i   Eläiovariej   výmene   uíčeného  meradla  bude  termín  oznámený

:,soiriE  a5poF   IS  drií  vopred,  to  neplatí.   ak  Odberateľ  súhl6sí  s  neskoršĺm
•erni'riom  ozraTenia vymeny určeného meradla, pri neplánovanei výmene ur-

=enéh3  Tera]la  biide  termín  oznámený  bezodkladne.  Dôvoc!y  výmeny  uľče-
r,ého meradla, nahraclný 5pôsob uíčema miiožst`/a doclanej elektriny v prípade

soÍuchy  určeného  meradla  alebo mimo určeného teĺmínu  odpočtu  sú  uprave-
né v  Pĺevádzkovom  poriadku  pri`slušného PDS

1 6   Dodáva`er poslednei  Ínštancie je povimý dodávať elektrinu odberateľom elek-
triny,  ktorí sú  pnpoienĺ k sústave a ktorých  dodávateľ stíatil  5pôsobilost' dodá-

vat'e\ektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastave-
niu  procesu  zmeny dodávateľa  elektíiny a  zároveň  ku  dňu  prerušenia dodávok

elektrlny  nemajú  zabezpečenú  dodávku  iným  spôsobom.  Dodávateľ poslednej
inštanc`ieiepovmhy''ďodai7aťelektrinu-'nä]ÚTäc-pJOTa5'tí-o-c-hmEslaE6v`'DodäúEa--

poslednej  inštancie  začina  dňom nasledujúcim  po dm, v ktorom pôvoclný clodá-
vate!' stratíl  spôsobilost' doclávat' elektíinu.  Skutočnosť,  že  dodávateľ elektTlny

stratil  spôsobilost' dodávať elektrinu  podľa  §  18  odsek  6  Zákona  o energetike
alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň  od-
berateľ elektriny  ku  dňu  pľerušenia  doclávok  elektriny  nemá  zabezpečenú  do-

dávku  iným  spôsobom,  oznámi  odberatel'ovi  bezodkladne  prevádzkovateľ  sú-

stavy,  clo  ktorej ie  odberateľ elektriny  pripojený a to  v Íozsahu  podl`a  Vyhlášky

ÚRSO č, 24/2013  Z.  z , ktorou  5a ustanovuiú pravidlá  pre fungovanle vnutorné-

ho trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovaníe vnútomého trhu s plynom v plat-

nom  a  účinnom  znení  (ďa)ei  len  ,Pravidlá  trhu").  lnformácia  koncovým  odbe-
rateľom  elektTiny  o začiatku  dodávky  poslednei  inštancie  obsahuje  poučenie

o Óôvodoch vznlku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a  možnostiach

jej  ukončenia,  Dodávateľom  poslednei  inštancie je  držlteľ povolenia  na  dodáv-
ku  elektriny,  ktoľý dodáva  elektľinu  koncovým  odberateľom  elektririy,  ktorého

rozhodnutĺm  uTčí Úrad  pľe  reguláciu  siet'ových  odvetvi',  Režim dodávky  posled-

nej inštancie je upravený v §  18 Zákona o eneígetíke a  v § 36 Pľavidiel trhu,

Článok  2.
Doba platnosti zmluvy
2.1.  Zmlwa  nadobúda  p)atnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami

a  účinnosť  dňom  začatla  Dodávky  elektriny  o  00.00  hocl.  a  uzatvára  sa  na
dobu  určitú do dňa  skončenia jej  viazanosti  do  24.00  hod. a  platĺ pre  všetky

odberné  miesta  oclberatel'a  uvedené v  Prĺlohe  č.  2  tejto Zmluvy.
2,2   Platnc)st'  Zmluvy  sa  predlžuje  o  dobu  12  meslacov,  a  to  aj  opakovane,  pokial`

niektorá  zmluvná  strana  pĺsomne  neoznámi  druhej  zmlwnej  stĺane  najmenej
2  mesiace  pred  ukončeni.m  platnosti  Zmluvy,  že  s  predížením  platnosti  Zmlu-

vy na dobu  12  mesiacov nesúhlasí.
2.3.  Príloha  č   1  k tejto Zmluve nepodlieha automatickému  predíženiu  platnosti.

DODÁVATEĽ:

Meno  a  priezvisko'

Funkcia:

Podpis a pečiatka:

Dátum  platnosti:

\ĺ,     r\1iíhal  Jaloviar

diiel   sekcie

strĹr._`í.r:;:Ĺ`\7éhas%kooTnerget,ka,as

Slai-osLllvost' c, zákaznikov

04 ,,T,, #:a

Článok  3.
Špecifikácia odovzdávaciel`o a meľacieho miesta
pre distľibúciu elektľiny
3.1.   Všetky  infoľmácle  potrebné pre  distTľbúciu  elektríny  ako  aj  technický popis  me-

racej súpravy pre jednotwé odberné miesta sú uvedené v  PTĺlohe č. 4 -Techníc-

ká Špecifikácia odberných mjest, ktoĺá je neoddel itel'nou súčast`ou teito Zmuvy.

Článok 4.
Cena a spÔsob platl)y
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odobeíat' a zaplatiť Dodávatet'ovi za jej  Dodáv-

ku cenu podľa tejto Zmluvy. Cena za Dodávku  elektriny je dohodnutá zmluvný-
mi  stranami  ako  cena  dohoc)ou  podľa  Zákona  č.18/1996  Z.  z,  o  cenách  a  platí

pre obclobie  uvedené v Pľílohe č.  1 tejto  Zmlwy. Cena  pre túto  Zmluvu  uvede-
ná  v  Pn'lohe  č.1  je  cenou  silovej  elektriny  vrátane  prevzatia  zoclpovednostĺ 2a

odchýlku,  ktoré stanovuje Dodávatel' v súlade s právnym poriadkom Slovenskei
republiky  (ďa\ej  len  ,,SR").  Ceny  regulovaných  poplatkov  za  djstribúciu,  prenos,

systémové služby, prevádzkwanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Od`
beľateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účirinými  rozhodnutiami  URSO.

Regulované poplatky  bLidú  fakturované  v jeclnej  faktúre.  spolu  s  cenou  silovej
elektríny  V pri'pade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových po-

platkov, alebo nových danĺ pri'slušnými Štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týka)ú pl-
nenla podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ píavo požadovat' od Odberateľa ich za-

platenie a Odberateľ sa  zaväzuie tieto poplatky alebo dane zaplatiť,  Dodávateľ
má právo požadovat' od odberateľa ai zaplatenle zvýšených nákladov, ktoré bu-

dú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené ľozhodnutiami Štátnych oľgár`ov SR

a  ktoré  Dodávateľ nebiicle  môcť ovplyvnit'.  Cenu  regulovaných  poplatkov  a  ce-
nu za dodanú elektrinu sa zavazuje Odberateľ uhradit' spôsobom podľa Zmluvy.

4.2. V prĺpade  píedĺženia platnosti  Zmluvy podľa čl.  2. bod  2,2.  Zmíuvy sa  Odbera-

teľ zaväzuje elektrinu  odoberať a  zaplatit' Dodávateľovi  za jej  Dodávku  [enu
určenú  platným a Účinným Cenni.kom dodávky elektriny pre podnikateľov a or-

ganlzácie  na  píi'slušriý  kalendáíny  rok,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany  nedohodnú
inak. Cenu za dodávku elektriny určenú platným a účinným Cenru'kom dodávky

elektriny  pre  podnikateľov  a  organizáae  na  prĺsíušný  kalendárny  rok  oznáml

Dodávateľ Odberateľovi  v  Dohode o platbách za odobratú, ôle zatiaľ nevyfak-
turovanú elektrinu -faktúra  pre pri'slušný kalendárny Tok.

4.3.  Oodávateľ je  povinný  doclržiavat'  štandaľdy  kvality  dodávky  elektľiny  vráta.

ne  ich vyhodno[ovania  podľa osobitného právneho predpisu -Vyhlášky URSO

č.  236/2016  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  Štandardy  kvality  prenosu  elektíiny,

ďstribúcie elektíĺny a dodávky elektriny`

Článok  5.
Záverečné usta nove n ia
S.1.  Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto Zmluvy sú.
--a}PTi'!ohač-1{=enazaclodávkuetektftn}/7~--~ --------

b)  Prĺloha č.  2  -  Zoznam odberných  miest odberatel`a,
c)   Príloha č.  3  - Obchodné podmienky dodávky elektTiny pre zákazni'kov 5 celko-

vou ĺočnou spotrebou elektriny do 500 Mwh v ich  platnom a účinnom znení,
d)  Prĺloha č. 4 `  Technická  špeclfiká[ia odbemých miest,

e)  Príloha č.  5  -Dohoda o  platbách  za odobratú, ale zatiaľ nevytakturovanú
elektrinu  -faktura,

Píi'lohy  č.  3, 4  a  S  budú  Odberaterovi  zaslané bezoclkladne i)o dní nadobudnu-

tia  účinnosti  Zmlwy.  Či'slo  Zmluvy  a  dátum  nadobudnutia  Účinnosti  Zmluvy

bucle  uveclený v  Prílohe č.  5  -Dohocla  o  platbách za odobratú,  ale zatiaľ nevy-

fakturovanú  elektľinu -faktúra.

S.2.  Táto  Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  vyhotoveniach  s  platnost'ou  originálu,
z ktorých  každá zmluvná strana dostala  po jednom vyhotovenĺ. Všetky zmeny
a doplnky  Zmlwy je možné vykonat. len písomne.

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzawárajú po jej dôkladnom

prečĺtaní,  slobodne,  r\a  základe  vlastnei vôle, vážne  a  nie v tiesni, ani  za zjav-
ne  nevýhodných  podmienok.

5 4,  Nadobudnutĺm Účirmostj tejto Zmluvy stráca  platnost' predchádzajúca zmluva
na  dodávku  elektriny  pľe  odbemé  miesto  uvedené  v tejto  Zmluve,  s tým,  že
tie neodcleliteľné súčasti  pľedchádzajúcei  zmluvy.  ktoľé  neboli  ku  dňu  podpi-

su  Zmluvy zmenené, zostávajú  v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmliivy.
5.5.  Ostatné  vzťahy  toiito  Zmluvou  neupravené  sa  riadia  Zákonom  o energetike,

OP  a   všeobecnými   ustanoveniami  obchodného  zákonníka,  Zmliiva  sa  riadi

právnym  poľiadkom SR.

Článok  6.
Zvláštne dojednania
6.1.  Zmluvné  stľany  dohodli  zvláštne  c!ojednania  tejto  Zmlwy  v  rozs@hu,  ako  ie

uvedené v prĺlotie teito  Zmluvy.


