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zctio:

uviesť

soosooe útvocv íe ooueoré uviesť

bankové
bonkov(i

platné/la
Cenn/ka, plÍs/usnv
nevy)foktuwL'onú
eiektrinu - faktúra'
eíekuonicce]
!oktúry
Vám odporúčame

Ocbercteťo

Oäberareťo ci doložil' vypfsDné nočivo ľ1andót pre inknso SEPA.

produkt

dodôvky

iný spôsob

úhrody

Č~ánok'l,

menej 2 mesiace pred ukončením doby trvania Zmluvy, že s preníženirn piat-

Predmet zmluvy

nosti Zmluvy na dobu 12 mesiacov nesúntasí.

1.1, Zmluvou sa zaväzuje Dodávatel' dodávať

Odberateľovi

množstvom a časovým pr iebehom výkonu, zabezpečiť

elektrinu
distrtbúclu

vymedzenú

Článok 3,

elek triny do

Špecifikácia odovzdávacieho
pre distribúciu elektriny

odberného miesta Odberatera vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberate ra zodpovednosť za odchýlku (ďalej len "Dodávka elektriny"). Podmienkou 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 meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.
1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná
podľa Zákona Č. 251/2012
Z. z,
o energetike a o zmene a doplnení niektorýcb 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 príslušného 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 nebezpečenstvo škody.
1.4, Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny
Dodávatel' pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených

zabezpečí
v platnom

publiky (ďalej len "lJRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a učmnom znení
je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.
1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvo-

§ 40 odsek 8 Zákona o energe-

tike, t. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený
písomne aspoií lS dní vopred, to neplatí, ak Odberatel' súhlasí s neskorším
termínom oznámenia vyllleny

určeného

meradla; pri neplánovanej

čeného meradla bude termín oznámený

bezodkladne.

meracej súpravy

potrebné

výmene ur-

Dôvody výmeny

urče-

ného meradla, náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade
poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v Prevédzkovorn poriadku príslušného PDS,
1.6, Dodávate!' poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberate!'om

ta, ktorá je neoddelitel'nou

dávku cenu určenú

elektrinu

platným

ktoré stanovuje

vater poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu

najviac počas troch
mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína dňom nastecuiucirn pcríni,
v ktorom pôvodný dodáva tel' stratil spôsobilosť dodávať eiektrinu. Skutočnosť. že dodávatel' elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18
odsek 5 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávatel'a elektriny a zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodávok
elektriny nema zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberatei'ovi
llezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberareľ elekuiny pripojepravidlá pre fungovanie

vnútorného

Z.

trhu s elektrinou

z.

ktorou sa ustanovujú

a pravidlá pre fungova-

nie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len "Pravidlá
trhu"). Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej
inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu
koncovým odberatel'om elektriny, ktorého rozhodnutirn určí Úrad pre reguláciu 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, pričom zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť dňom začatia Dodávky elektriny Odberateľovi (účinnosť Zmluvy), ak v časti Zmluvy "Cena a viazanosľ
zmluvy" nie je dohodnuté inak Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonruka
účinnost' dňom podľa prvej vety tohto bodu
2.2. Viezanost' Zmluvy sa predlžuje na oobu 12 mesiacov. a to aj opakovane, pokial' niakrorá zmluvná strana písomne neoznárru druhej zmluvnej strane naj-

DODÁVATEť:

odoberať

a účinným

obsahujú cenu silovej elektriny

Dodávatel'ovi

za jej Do-

Cennikom. Ceny uvedene

a zaplatiť

v Cenníku

vrátane prevzatia zodpovednosti

ky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných

poplatkov za distribúciu,

prenos, systé-

mové služby, prevádzkovanie systému cl ostatné poplatky sa zaväzuje Odberater uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými roznodnutiarnl URSO.
Regulované

poplatky

vej elektriny.

budú fakturované

v jednej faktúre.

V prípade zmeny regulovaných

týkajú plnenia poda

poplatkov

spolu s cenou siloalebo zavedenia

štátnymi

no-

orgánmi SR, ktoré sa

tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo

požacovet

od Odbe-

ratel'a icfl zapiatenle a Odberat!?!' sa zJvazuje tieto poplatky alebo dane zeplatiť. Doríávateľ má právo požadovat'
orí Oclt.leraleľa aj zaplatenie zvýšených
nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú Uložené rozboonutlarm
štátnych orgánov SR a ktoré Dodávatel' nebude môcť ovplyvnil'.
vaných poplatkovacenu
za dodanú elektrinu
spôsobom podľa Zmluvy.
4.2. V prípade preolžerua

platnosti

tel' zaväzuje elektrinu
určenú platnvrn

il

na príslušný kalendárny

4.3. Dodáva tel' je povinný dodržiavat'
ne ich vyhodnocovania
Č.

236/1016

distribúcie

Z.

štandardy

podľa osobitného

rre podnikateľov

a or-

rok.

kvality

dodávky elektr.ny

vráta-

právneho predpisu - Vyhlášky URSO

ktorou sa ustanovujú

Z.,

elektriny

ze jej Dodávku cenu

Dodávatel'ovi

účinným Cennikorn doríávkv elektriny

ganizácie - jednoročný

Cenu regulo-

sa zaväzuje Odberatel' uhradiť

Zmluvy podľa ČI. 2. bod 2.2, Zmluvy sa Odbera-

odoberať a zaplatil'

štandardy

kvality prenosu elektriny,

a dodávky elektriny.

4.4. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje,

že sa riadne pred jej podpisom

oboznámil s Cenníkom.

5.1. Neoddeliteí'nou
a)

súčasťou tejto Zmluvy su:

Cenník,

blOP,
c) Technická špecifikácia
d) Dohoda o platbárb

miesta,

odbemého

za odobratú. ale zatial' nevvíakturovanu

elektrinu - fak-

túra.
Prílohy c) a d) budú Odberatel'ovi

zaslané

bezodkladne

po dni nadobudnu-

tia účinnosti Zmluvy. ČíSlOZmluvy a oátum naoobudnutia
I:JI.lt.1e
uvedený

\l

plílohe Dohoda o platbách za odor.ratú.

účinnosti lrlliuvy
ale zatia!' nevyiak-

turovanú elektrinu - faktúra
5.2. Táto Zmluva je vyhotovená

v t!voch vyhotoveniach

s platnosťou

z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení.
cl doplnky Zmluvy je možné vykonať

onginálu,

Všetky zmeny

len písomne.

5,3, Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom
prečítaní, slobodne, na základe vlastnej
ne nevýhodných podmienok.
5.4. Nadobudnutim

vôle, vážne a nie v tiesni. ani za zjav-

účinnosti tejto Zmluvy stráca platnOSť predchádzajúco

na dodávku elektriny
tie neoddelite"llé

súčasn

predchádzajLlcej

su Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti
5.5, Ostatné

zmluva

pre odberné miesto uverlene v tejto Zmluve. s tým, že

vz t'ahy touto

ke, OP a všeobecnými

Zmluvou

zmluvy. ktoré neboli ku dňu podpiako neoddelitel'ná

neupravené

ustanoveniami

súčasť Zmluvy.

sa riadia Zákonom o energeti-

Obchodného

zákon nika. Zmluva sa ria-

di právnym poriadkom SR.

Článok 6.
Zvláštne dojednania
5.1. Zmluvné

strany dohodli zvláštne

dojconanla

tejto Zmluvy v rozsahu, ako je

uvedene v prílohe tejto Zmluvy.

ODBERATEĽ:

OBEC

Ing. Jozef

Ba~i3

05 ~ca

starosta

Podpis a pečiatka:

za odchýlku

Dodávateľ v súlacJe s právnym poriadkom Slovenskej republi-

Záverečné ustanovenia

Dodá ..

popis
mies-

(ena a spôsob platby
4.1. Odberatel' sa zaväzuje

Článok 5,

dodávku iným spôsobom

ako aj technický

súčasťou tejto Zmluvy,

nia dodávok elektriny

ný a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO Č. 24i2013

elektriny

Článok 4.

elektriny. ktorí sú pripojeni k sústave a ktorých dodávatel' stratil spôsobilosť
dodávatď elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona () energetike alebo ak dôjde
k zastaveniu procesu zmeny oodávateľa eiektriny a "ilove(, ku dúu pierusenemajú zabozpečenú

pre dlstribút!u

sú uvedené v prílohe Technická špecifikácra ocbernéhc

VýCh poplatkov, alebo nových daní príslušnýmí

a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"),
ktorý bol schvá!ený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej re-

doch výmeny určeného meradla ustanovuje

3.1. Všetky informácie

a meracieho miesta
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