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Zmluva o združenej dodávke elektriny
Císla obchodného partnera: 5100012725

iii

~

Číslo miesta spotreby: 3103000097

Číslo Zmluvy: 9410135710

Dodávatel'(dalej len "Dodávatel"):
ZSE Energia, as,ČUlenova 6, 816 47 Bratislava 1
IČO: 36677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Zapísaný v OR OS BAl, odd. Sa, vložka č. 3978/B
Držiter povolenia na dodávku elektriny vydaného ORSO č.: 2007E0254

Doručovada adresa: P.O.Box 325, 810 OO Bratislava 1
Kontakt: 0850 111 555, www.zse.sk.kontakt@zse.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a. S., číslo účtu: 2649000047/1100

Odberateľ(ďalej len "Odberatel''):
Obchodné meno, právna forma odberatera: Obec Neded Obecný úrad

V zastúpení:
JUDr. HENRIETA SELMECZIOVÁ

Sídlo: NEDED 844, 925 85 NEDED
IČO: OO 306100, DIC: 20210240271Č DPH:
Zapísaný v štatistickom registri SR $al'a, , Telefón: +421904548276, E-mail: obecneded@neded.sk
Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (vyplní iba verejná správa)
O ánoO nie

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:
JUDr. HENRIETA SELMECZIOVÁ

DodávaM a Odberatel' spoločne ako "zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako
"zmluvná strana" uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov
pre podnikanie v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny.
(v texte "Zmluva"):

3.6
3.7
3.8
3.9

IBAN: SK721100 0000 0026 4900 0047, Ble (SWIFD: TATRSKBX

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK2802000000000022924132
BIC(SWIFT):SUBASKBX
Počet preddavkových platieb: 2
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Lehota splatnosti faktúr: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry
Predpokladaná ročná spotreba elektriny: 131,00 kWh/rok

l. Predmet Zmluvy
IV. Osobitné dojednania
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávatel'a i) dodávať elektrinu do nižšie 4.1 Odberatel' sa zaväzuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávatelbvi všetku
špecifikovaného odberného miesta Odberatel'a (dalej len "OM") v dohodnutom
nevyhnutnú súčinnosťv zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového
množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými podmienkami distribučnej
poriadku PDS na to, aby sa odo dňa účinnosti Zmluvy, prípadne odo dňa
sústavy a podl'a obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu
prvého možného termínu v zmysle príslušných všeobecne záväzných
dodávky elektriny, ii) zabezpečiť pre OM Odberatel'a distribúciu elektriny v zmysle
právnych predpisov stalDodávatel' u príslušného PDS dodávatel'om
Prevádzkového poriadku príslušného prevádzkovatela distribučnej sústavy (ďalej
elektriny do OM a/alebo zdržať sa akýchkolvek úkonov, ktoré by tomu
len "PDS") a Technických podmienok príslušného PDS a ostatné s tým spojené
mohli zabrániť, t.j. napríklad stornovanie vykonania zmeny dodávatel'a
distribučné služby (ďalej len "distribulné služby") od PDS a i i) prevziať za
elektriny u PDS z pôvodného dodávatel'a elektriny na Dodávatel'a pre
Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovatel'ovi odchýlok a záväzok
OM. Nedodržanie tohto záväzku Odberaterom sa považuje za podstatné
Odberatela i) odobrať od Dodávatelá elektrinu, ii) riadiť sa obchodnými podmienkami
porušenie Zmluvy. Ak Odberatel' poruší túto svoju povinnosť,je Dodávatel'
dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny, iii) riadne a včas zaplatiť
oprávnený vyúčtovať a Odberatel' povinný uhradiť Dodávatel'ovi zmluvnú
Dodávatelbvi za dodávku elektriny a za distribučné služby dohodnuté ceny podl'a
pokutu vo výške 200,- €.
podmienok uvedených v Zmluve, v Obchodných podmienkach spoločnosti ZSE Energia,
a.s., pre odberatelbv elektriny mimo domácnosti (združená dodávka elektriny) (dalej 4.2 Odberate" sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy nebude mať iných
dodávatel'ov elektriny do OM a že pre toto OM nezmení dodávatel'a
len "OP") a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu
elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávatel'om v zmysle Zmluvy
k distribučnej sústave a iv) dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.
a OP. Nedodržanie tohto záväzku Odberatel'om sa považuje za podstatné
por
lu .
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III. Údaje pre dodávku elektriny a platobné podmienky
3.1 Tarifný produkt dodávky elektriny: Firmalednotarif
3.2 Číslo zmluvného účtu: 6510091388
3.3 Adresa zasielania faktúr - platite!':
Obec Neded Obecný úrad, NEDED 844, 925 85 NEDED
3.4 Bankové spojenie platitel'a 22924132/0200
IBAN: SK2802000000000022924132
BIC (SWIFT): SUBASKBX

3.5 Obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne
20191001_EE_MOP _ Zmlu'iLO _ZdIUZffifi_dooavk,_ "k'in'/_IYS

eRň"ár':spotrenapodra-'p~sl~Re~~Jaktw:_oVänéli9 obdobia a cen~
za do aVl<'iJerelttnny-uplatnD\lan'é'r:nqdanolilONíy zmysle ustanoveni
Zmluvy ku dňu vykonania zmeny doa~äťel'äere1ttfiny v prípade, ak je
Zmluva uzatvorená na dobu určitú.
4.4 Posledným fakturovaným obdobím sa na účely ustanovenia ods. 4.3
tohto článku Zmluvy rozumie posledné obdobie predchádzajúce zmene
dodávate"a, za ktoré bola Dodávate"om Odberatel'ovi vystavená faktúra
za skutočnú spotrebu elektriny.
4.5 DOdávatel'je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podl'a ods. 4.1 a 4.3 tohto
článku Zmluvy požadovať od Odberatel'a aj náhradu škody za porušenie
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povinnosti,na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta ,presahujúcadohodnutúzmluvnú
pokutu.
5.7
V. ZáverelnéustanoveniaZmluvy
5.1 Neoddelitel'nousúčastou Zmluvy sú nasledujúceprílohy:
Príloha Č. 1: OP resp. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní

univerzálnej služby pre malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej len
5.8

"OPMP"),

5.2

-
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5.3

5.4
5.5

5.6

Príloha Č. 2: Cenník tarifných produktovdodávkyelektriny pre firmy,podnikatel'ov
a organizácie, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifného produktu
resp. Cenník pre tarifné produkty (sadzby) dodávky elektriny pre malé podniky
(ďalej len "Cenník pre malé podniky" dalej spolu len "prílohy").
(OPMP a Cenník pre malé podniky iba v prípade, ak Odberate"v súlade s ods. 5.3
tohto článku Zmluvy preukáže splnenie podmienok na pridelenie sadzby a ceny
za dodávku elektriny malému podniku už pri uzatvorení tejto Zmluvy).
Odberate"vyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje,že prílohy pri podpise
Zmluvy obdržal, s prílohami, ktoré sú platné a účinné v čase podpisu Zmluvy
sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich
dodržiavať.V prípade zmeny príloh postupom uvedeným vo OP sa takto zmenené
prílohy stanú záväznými pre ďalší zmluvnývzťah a budú neoddelitel'nousúčasťou
Zmluvy v deň, ktorým nadobudnú účinnosť.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak Odberate" Dodávatel'ovi
preukážesplnenie podmienok Odberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku
elektrinymalému podniku v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví o návrhu ceny za dodávku elektriny malému podniku (ďalej
len "Cenové rozhodnutie"), bude Dodávate"om Odberate"ovi za kalendárny rok,
za ktorý splnenie podmienok Odberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku
elektriny malému podniku Odberatel' preukázal, priznaná sadzba a cena pre
dodávku elektrinypodl'a v tejto Zmluve dohodnutéhotarifného produktu dodávky
elektriny v súlades Cenovým rozhodnutímplatným a účinným v čase uskutočnenia
dodávky elektriny, na ktorú sa priznaná sadzba a cena pre malý podnik vzťahuje
a Cenníkom pre malé podniky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle
príslušného Cenového rozhodnutia.V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný
vzťah založený touto Zmluvou aplikujú OPMP.
Všetky ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Op, obchodnými
podmienkami tarifného produktu, všeobecne záväznvmi právnvmi predpismi.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 19.05.2023.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosťdňom priradenia OM do bilančnej skupiny Dodávate"a (s výnimkou čl.
IV., ods. 4.1 Zmluvy). V prípade, ak sa OM pri podpise tejto Zmluvy už v bilančnej
skupine Dodávate"a nachádza, termínom účinnosti Zmluvy je deň jej podpísania
oboma zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. IV.,
ods, 4,1 Zmluvy nadobúdajú účinnosťdňom nadobudnutiaplatnosti tejto Zmluvy.
Povinnosť Dodávatel'a dodávaťelektrinu do OM podl'a tejto Zmluvy vzniká dňom
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo dňom pripojenia OM Odberatel'a
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do distribučnej sústavy PDS, ak pri priradení do bilančnej skupiny Dodávate"a
nebolo OM pripojené do distribučnej sústavy PDS.
Ak je Odberate" v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciámv platnomznení (ďalej len"zákon")osobou povinnousprístupňovať
informácie,v tomto prípade je podmienkou nadobudnutiaúčinnosti Zmluvypod"a
ods. 5.5 tohto článku Zmluvyjej predchádzajúcezverejneniespôsobom podľa § 5a
zákona.
Odberatel'podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje,že:
a) má uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy s PDS (pred
uzatvorením Zmluvy je Odberatel' povinný predložiť Dodávatel'ovi
k nahliadnutiuZmluvu o pripojení,ak o to dodávatel'pOŽiada);
b) boli zo strany Odberatelil riadne splnené všetky technické a obchodné
podmienky vyžadované PDS definované v zmluve o pripojení odberného
miesta Odberatel'a do distribučnej sústavy, do ktorého má byť dodávka
elektriny na základe Zmluvy zabezpečená(a to až do ich riadneho splnenia),
c) nemá Odberatel'voči Dodávatelovineuhradenéžiadne peňažné záväzky.
V prípade nepravdivosti čestnéhovyhlásenia podl'a ods. 5.8 tohto článku Zmluvy je
Dodávatel'oprávnenýod tejto Zmluvy odstúpiťv súlade s OP.
Dodávatel'spracúva osobné údaje,ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane
predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z právnych
predpiSOV,na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so
spracúvaním osobných údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka
len informáciío fyzických osobách. Dodávatel'zodpovedáza ochranu a spracúvanie
osobných údajov. Odberatel' je povinný poskytnúť Dodávatel'ovi údaje potrebné
na uzatvorenie tejto Zmluvy, inak má Dodávatei' právo Zmluvu s Odberate10m
neuzatvoriť. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov
vrátane práv Odberate"a ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú
uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov priložených k tejto Zmluve
a dostupných vždy v aktuálnom znení na www.zse.sk/gdpr(dalej len "Informácie
o o(hrane údajov").
Odberatel'svojím podpisom potvrdzuje:
a) správnosťa pravdivosťosobných údajov uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa
ho týkajú,
b) že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane údajov,
c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi
informoval o podmienkach spracúvania osobných údajOV iné osoby, ktorých
osobné údaje poskytol Dodávatel'ovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy
(napr.kontaktné osoby).
Zmluvaje vyhotovenáv dvoch (2) rovnopisoch,každý s platnosťou originálu.Každá
zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej
ustanoveniam porozumeli, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vô"u, zaväzujú
sa ju dobrovolhe plniť a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných
strán pripájajú svoje vlastnoručnépodpisy.
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