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-SS' STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETlKA

50578_Fo
DoDÁVATEl]: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, o10 47 Žilina
Tel.: 0850 ,l23 555 | lČo: 51 865 467 | DlČ: 2120814575l lČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
lBAN; SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWlFT-BIC: SUBASKBX

zMLUVA o ZDRUŽENEJ DoDÁVKE ELEKTR!NY1o,ate1 len ,Zmluva")kategórie PODNlKATEL|AA ORGANI-
_; 

^!P 

:,ZAClE uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods, 2 Obchodného zákonníka a prislušných u§tanoveni Zákona č,25112012
Z. z. o energetike a 0 zmene a doplnení niektoryich zákonov.

í. Elc oDBERNÉHo MIESTA- 
|

2. ÚDAJE o oDBERNoM MlESTE*

siS 0i5 4)

ÍUti"". R"d"r"

I 
o;"J-*"o"n

I Súpisné číslo: 341 | Orientačné ě

IpSČ: ol 2l3 |3 16 ;čistooytu

I 
Prednokladaný ročný odber (kWh)t I Požadovaný produkt dodávky-1l; 4111y I Hlavný istič (A)-; 3x40

I

I 
Distribučná sadzba-: C2 | Rezervovaná kapacita v kW*:

|*
|_Typ 

rezervovane,j kapacity*; f] 12-mesačná [ 3_mesačná il mesačná | Príkon:

3. oDBERATEI
I Obchodné meno/Názov*: Obec Radol'a

lčo-:00623814

Zapísaný V (oR, ŽR, iný)

*;;i;ki;;1,oúá, ---
Telefón IMobil-: 903265776

I E-mail: starosta@radola.sk
\

5. ADREsA NA zAslELANlE KoREŠporuoeruclE-

!lČ DPH]

1z1:slúyeylÝ]

I Funkcia:

[]totožná s adresou odberného miesta

[]totozna s adresou odberného miesta
[8totoZna s adresou sídla/miesta podnikania

IDlČ

U|ica: Vadičovská cesta I Súpisné číslo:4 | orientačné č.:

IObec:Radol'a IPSČ: 0| 2|3l316 |Číslooytu

6. sÚHLAs s ELEKTRoNlcKoU FAKTÚRoU

[! Súlla§jT,s9 
1asle|anjm 

e|ektronl_ckej 
|aktúry 

na e_mailovú adresu ]

4. ADRESA siDLA/MIESTA PoDNIKANlA

7. PoŽADoVANÝ TERM|N zAčATlA DoDÁVKYr) Dátum,,_.__*| .__J

8. sPÓsoB ÚHneoy FAKTÚR
A PREDDAVKOVYCH PLAT!EB

9. PERloD!clTA ÚHRADY
PREDDAVKOVYCH PLAT|EB

[ ! mesaene § polročne Požadovaná výška preddavkovej l
[D štvrt'ročne n ročne platby. EUR )

11. cENA A VlAzANosŤ zMLUVY5}

D §úhlas k inkasu3i 8 Príkaz na úhradua)
ú Peňažný poukaz,,U"

1o. BANKoVÉ sPoJENlE oDBERATELA

I a;;;ik d"dily 
"l"ň;y 

pre podnikatelov a organizácie - viazanost zmluvy 12 mesiacov

l EJ Cennit<: NEREGULOVANÝ cENNíK Viazanost' odo):_ * /* */

Meno a priezvisko: lng, Michal Jaloviar

Funkcia riaditel' sekcie Predaj B2C zákazníkoml, 
l

I 
eooni", ?'* / 

|

I Dátum olatnosii: l l I

z

ODBERATEť:

Podpis a pečiatka*;

Dátum podpisu 0dberatel'a:

-povinný údaj

Viazanost' do,* * l_ *l

ulica: vadičovská cesta I Súpisné číslo: 4 I Orientačné č,;

Obec: Radol'a IPSČ: 0l 2l 3|3 |6 ;Číslobytu:

lBAN:

Meno a priezvisko: Obec Radola

Funkcia:

I SK NACE:

1_



13. súHLAs so spRAcúvANíM osoBNÝcH úonlov

a píávach dolknutej o§oby a tieto podmienky §ů dostupné na wWW.s§e.sk v ča§ti 0chrana osobných ůdajov a tiež o skutóčnosli,že nan prbzŤyrol'vek odvolať svo] súhlas.

Podpis:.,,......,...

Viac informácií nájdete v zákaznickych centrách Dodávatel'a alebo

Článok 1. Predmet zmluvy
1,1, ZmluvousazavázujeDodáVateldodávaťOdberateíovielektrinuVymedzonúfinož§lvomačasovýmpri+

b0h0m yýkonU, Zabezpečit distribúciu elekťiny do 0dbernóho mieťa odberatela Wátane suvisiacich slu-

žjob a prevziať Za 0dbeíatelá rodpovednost'za odchýlku (ďa|ej Ien ,Dodávká eléktťiny'), Podííienkou ple

dodržanie termlnu začatia Dodaviy eleklriny le splnenie techí]ických a obchOdných podmienok pripojenia

a obch0dných podmi€n0k Dodávatela, Dodávku elektiiy nemožno Začal skóť, ako dójde k montáž] určo.
ného meradla zo stíany prevádzkovatela distribučnej súďavy {ďaIe.j len ,,PDs). 0dberateí elektiny sa za-
Vázuje zaplaťť Dodávatel0vi cenu za DodáVku €lektnny,

1,2. Dodávkaelektinybudeuskutočňovanápodlaakanač,25112012Z,z,OenergetjkeáOzmeneadoplneninie

Koďch zákonov (ďalej len žiikon o energetjke') a plahých 
"Obchodných 

podmienok dodávky elektriny pre á
kaznllov § celkovou r0h0u spobebou elekťiny do 500 [Mh" (ďah] |en 

"0P')" 
T€to 0P odberat€í obdržal pň

podpise Zmhrvy, oMznámil sa s ich obsehom, ktorómu pmozumel. a zavázuje §a ich ddížiavat.
1,3. Dodfuka elekíiny je §plnená píechodom elekíiny ž disíibučnei §ú§tavy prislu§ného PDS, fu ktor8j ]e fiiber.

nó miésto odbefatela pdpiiěŇ, do odbéíného mieslá 0dberatela, t. j. prechod0m el€ktnny cez odovrdáv&
cie mimlo, v Hotom sa zároveň uskutocňuje prechod vlastnickych pá k dodane} elďlrine a nebezpcenstvo

škody,

1,4, Pokial v teito Zm|uvo ni€ ie Uvdené inak, disbibúciu elektriny zabezpeóí Dodiivatel prB Odberatela v rozsahu

a za podmienok wedených v pla|rom a účinnom prevádzkovonr ponadku PD§ (ďalej len ,,Prevádzkový puia
dok"), ktďýbol schválený Úrdom pre rqUHciu sietbvých odvelví §hvensl(ej republiky (dabj len -ŮRS0"), Pre
vádďový porladok v plahom a účinnom menijeEravidh zveíejnený na wůovom sidle PDS.

1,5, §pó§ob oznámenia terminu Výmeny uíčeného m€radla a infurmirciu o dóvodoch výmeny určeného rneradh

u§lanovuie § 40 od§ťk B Zit(óna 0 éneígstke, t j. pd plánovanej výmene určeného meradla bude térn]n 0má-

menýpi§omne aspoň 15 dni vopred, toneplati, ak odberateísúhlasi s nesk0ršim terminom oznamenia uimeny

uňenóho mersdla; pír nepláí]óVanej Výmelre určeného memdh bude termin omámený bezodkladne. Dóvody

ťmeny ur§eneho írÉEdh, náhradný spsob udenia množ§tva ddanq ebktriny v pripade poruchy urten*

h0 fi€radla abho mino určeného terminu odpď{J, §ú upiaveí]é v Prevádrkovon] poliadku pr]slušnéno PDS.
1.6. Dodávatet poslednej inšbnch p povinný dodávať eld(linu odbeíat€lom elekbiny kbíi su pripojen] k súsbve

a ktoúch ddavatel §faťl ssobilosť dodava ebktinu p0dlá § 18 ďsek 6 Zakona 0 ene{§etke aleb0 ak dój.

d€ l áslaveniu pmceg] zn]eny ddaNalďa ehktliny a zároveil kU dňu prerušenia d0dáryd( elektnny neflrajú z&
bezpďenú ddávku iným sflosobom. Dodavabl pslednej in$ancie je povinný dodávat' elektinu najviac pocas

b0ch ňesiacov Dodfoka po§lednej inštancie začina dňOm na§ledujúcim p0 dni, vktomm povodny d0dáVátel

slnlil spósóibst'dodávat éleldinu. skuhčnosť, ž0 dodávateí elektrifly siÍatj| spósobib§ dodáVať el€ktinu podla

§ 1 8 odsek 6 ákona o eneBetke alebo ak dójde k zastaveniu pmcesu zmeny doddvalela elekhrny a ároveň 0d.

berateí elekťjny kU díu prťŇď}ia d0dáÝOk 6l6ktiny nemá zabezpečenú dodá/ku ilrým spó§Oboín, oznámi od_

benbíovi bezodkldne prevádzkMtBl §ústavy, do ktorcj je odberatel elekíiny píipojený, a t0 v rozsahu podla

Whlášl] URso ó.24,t013 Z z., khrou sa u§t novtijů prryjdlá pre fungovanievnútomóln ťhu s elektrinou a pra
Vidlá prc fun§ovanie vnútůaého tiru š plynóm v platnom r úďnnom rn§]i (d'ale1 len ,Prfuidlá tíhu1, lňfomfuia
konmvým dberalelom e|eklnny o zaciaBu dodáyiy poslednq inštincie obsalruje poúenie o dóvodoch vniku
dodáVky po§hdng inšbncie, dobe jq Wania a ínožnosliach jei ukončenia, Dodávateíom posbdn€j inštancie ie
držit8í pwol€nia na dodhÁu ebktiny. ktorý dďáva elekíinu konmvým dberatelom e]ekbiny, ktoíého íOzhd_
nutim uói Úrad pre reguláci! §ietbvý,ch odve§i. Režim dde4ry posledn€i inštancie je lprdvený v § 1 8 Zákma

o €írergoťko a V § 36 Pravidiel tl' U.

Článot 2. Doba platnosti zmluvy
2.'l, Zmluva nád0búda plat]ó§ť dňom jej podpisu oborna Zmluvnými štňí]ami e užatvára sa na dobu uíii-

ttl, ktoíá je d0hodnutá V časli Zmluvy cena a Viázai0§ť zmlury. Zvohná doba lNania ZmlIiry Začina ply-

l']ut odo dňa začatia Dodfuky slektiny (účinnosťZmluvy). Zmluvné §tíany §a V súlade s § 47a ds€k 2 0b-

óianskeho zákonníka dohodl, že povinne aerejňovaná Zmhva nadobúda třinnosť p0 jej zuerefleni,

a t0 dňOm zacaťa Ddávky elekiiny, Zmh,va sa predEuje o dóu ďalšich 12 mxiamv, a to aj opakovane. pa
kiaí nieklorá zmlwná stana najnesk& 2 mesiac€ píed upiynutim doby ťVaniá zmbvy drul€j zmfuvne] stíane
pisoínne neoznámi, že splediženifi] doby tr€nia Zmluvy n€$hlasl. Ustanovenla t0h1o bodu Zmluvy sa nevzť}

huiú pm pripad uvedený v bde 2,2, tejto Zmfuiy,

na WWW,s§e.§k.

ČlánoX 3. Špecifikácia odovzdávacieho a mgracieho miesta
pre distribúciu elektriny

3.1, Všetky infoínrácie potlebné pťe di§tíibúciu el€kíiny. ako aj tochnický popis fl]emcej §upravy, sú lvdené v prilG

he Technická šp€cií]kácia odbemého miesta, ktoú p neddel]telnru súcastbu tejto Zmluvy,

Článok 4. Gena a spósob platby
4,1. Pokial sa zmluvné sl,,any nedohodli na inom cennihu Odberale| sa zaviuuje ebklnnu Moberat a zaplaťť Dod*

vatelo!í zajéj dodáyku a prcVzatje zodpovednosti za dchýlk cenu plahým a účinným Cennikom dodávlry e|ek-

fuiny pr§ pdnikatelov a o{§aniácie -jednolocíý na priďufuý kalendamy rok (d'ab] ai 
"Cennik"). 

Ceny uvedené

V cennlku 0b§ahujú crnu §bYej elektiny vrátans proťzatia Z0dpovedno§t ža odchýku, ktoÉ slanovu]o Dodí
Vatel V súlade s pányíi podadkom Slovenskej rEubliky (dalej len ,§R)" Ceny re0uhťaných poplatkov za di§-

tňbúci!, píenos, §y§tán]ové ďilžby, prevád?kovaírié §y§tému a oshhó poplatky §a zavázuj§ odbďateí uhmdiť

vou/ške stanovenej platrými a ůónnými {0zhodnuiiami URS0, REulované pophtky budú fakturované vjednej

fakh]re §pofu s cen0u §]kťej elekíiny, V pripde zm€ny rcgubvanýďr popbfrOv alebo žavedenia nó/ých poplat"

kov, alebo noťch dan] prislušnými šbtnymi orgánmi SR, itué sa tylajú plnenia podla tefio Zmlury, má Ddrí
vatel právo požadovať d 0dberatsla ich zaplátenie a odbelatet sa zavázuje tieio p0plall(, alebo dan€ raple
tiť, Dodávater má pravo požadoval 0d Odberat€ía aj Zaplatenle zyýsných nákhdov, klore bldú maťvptyv na

cenu a ktore budú uložené roziodnlrtiair]i štátnych or§ánov sR, a ktoíé D0dávateí nebude mfuť ovplylnil: ce"
nu rEulovaných popiatkov a cenu za dodanú e|ektir]U sa Zavázúje OdbeBtel Uhradť stósobom podla Zmfu\ry,

4.2. VpripadepredřeniaphtnostjZmluvyrcdlaiI.2.bod2.1,alobo2.2.ZmluvysaOdberateízavázuJeeleklíinu

odobeíat a zaplatiť Ddávatelovi za j€j DodáVku ce|u Určenú platným a účinným cenn ikom dodávky elekŤiny
pre podnikateíOv a organizácje - jednorďný na píisfušný kalendfu]y rok. pokiaí §a zmluvné §tmny Y &§t cena
a viazano§ť Zmluvy nedohodli na inom cenniku, V pripale, že sa Zmfuva uzatvára spósobom pdla bodu 2,1,

alebo 2.2. Zmfuvy a súčasne x zmfuvné slrany dol]odf na inom cenn]ku ako j0 cennlk dodávky olokťiny pre

pdnikatelov a organiúde - iednorocný na prisfušný kalendámy rok, bez ohladu na ďa§ie ustanownia tejto

Zmluvy. ak bohZm|uva doíučená d0 §idh DodáVáeía v l€hote urč6nq Dodfoatelffi] pro pňjatie iného cennlka,

Zmluva ndobudne úiinnoď a c$a podla tohto iného cennika sa uplaíri až od prveho dňa mesiaca, nasbdujr.l
ceho po mesláci, kedy sa Zmluva §tala plabot] §pó§obom wedeným v bode 2.2. Zmlrrvy aMo neskor.§i dolro&
nutý d§ň. 0o kmcat/ania doby viazanosli póvodnej Zmluvy sa uplatri póvodný zínbvne dohdnu§ cennit a
po uplynuti t8]to doby do okami|u nadobtrdnuťa účinno§ll noYoj Zmluv} §á Uplabí Cenník dodávky eleitrny pre

pdnikatelov á oryanizfoie-jedqcločný na prj§lušný kalendámy rok,

4,3. Dodavatel je povinný d0džiavať štandarďy kvafiry dodavky €bkťjny vrátane ich ť}odnocovania podla o§obii.

nóho právneho predpisu - Whlášky ÚR§0 č" 236/2016 Z. z., ktomu §a ustánovujú štandaídy kva|ity píenosu

ele|.fny, distibtlcie eleiMny a dodav(y ele\lrnI
4.4, Odberatel podpisoín ie]to ZmluÝy potvrdzu]é, že sá íjadne prď jěj podpisom úboznámil § Cénníkorn,

článok 5, záverečné u§tanovenia
5.1, Neodde[,eírou sučastou t€J1o Zmfuv} sú:

a) cennll1,

b) 0P,

c) 'ftchnkká 
špeciíikácia odbeíného miesta,

d) Dohoda o plahác,lr Ě odobrafu, al€ žat]al nevylakluovanú elekfinu - fattuťa,

Prilohy c) a d) budú odbemteíovi za§land bežodkhdne po dni naiobudnu{a ůónno§tj Zmtrrvy. Čisb Zmfuvy

a dáfum nadobldnuta účinno§j Zmh]vy budo i]Vdéný V prib|re DOhOda o pkbách za odobratJ, ale &tiai
net yídrturwanů elekíinu - íaktlra,

5,2. TátoZmluvajevyhotovenávdvochryhotoveniachspbhoslouonqlnáfu,zklorychkaždázmluvná§tanadO§&

la p jednom vyhotoveni. V&tky zmeny a dophrky Zmluvyje možnó vy{orrat'hn piomne.

5.3, Zmluwé strany týířto ryhlasujŮ. Ž€ i]to Zmlw!.r užatv.iajú po ]€J dóthdnom píďihni, §lobodňo, na žáklada

V|astnej vó|e, važnea rieV liesni, an á Zjawe revyhodných podmieook.

5"4. Nadobudnutím účinnosti teito Zmluvy §lráca plat]osť prodcnádzajthá Zmfuva na dodávku elekb]ny pre odbeíné

miesto uvedené v teito Zmfuve s 1,1m, že ťe neoddelitďné súca§ť predchaťZa]úcq zmfuvy. ktore neboll ku dňu
podpi§u Zfi]luýy zn]enené, zo§tava]ú v phtnost ako neoddelitelná §ú&§t Zmfuly.

rmiuvnásrananalneskór2mesiactpredúplnutimdóytrvaniaZmluvydilhrji*i*r;];;;;pilr;; .. lT_:la!,:][dňakalendamáorne§aca),

skehoúkonnikadúodfi,žepovinnezvere]ňwanáZm&]vanadobúdaúóinnosrpoirj*i,Er.rir].d.*r" _ Obchodnéhoúkonn]ka,Zmluva§ariadiPravnYmPoriadkom§R,

čatiáDodávtyelekíiny, Clánok 6. Zvláštne dojednania
6.'1, ZmluvnóstranydohďIizvbšbedojdnaniatejtoZínk]vyvOzsahu,akojeuvedenévpriblretejtoZnhry.

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza §a zá§tupca DOdávatel'a oprávn§ný clojeclnať zmluvl,}ý vzťah):

l tr,,leno a prrezvisko: Jana Krajčoviechová Osobnó Ďislo: 50578 l

Dodóvorcr o oznómi ho )dberutelovi v priIDhE Zmluvy ,,Dohoda o plotbó(h Zo odobrotú. ale Zotiať nevyJoktulovonu elektl inu - íoktúro".
2) Ak pre vós nie je dóležity konkretny ternín. údoi nevýplňoite, začiotok dodóvky budeme realizovat'k ňojbtižšíPfrU možnému tetmínu.
3) Pri Uvedenom spósóbe úhrady je potrebné uviest'bankové spojenie odberoteřa o doložit' vvpts1né tlořivo Mondót pre inkgslJ S€PA
4) Pil Uvédenóm spósobe úhrody je potrebné uviest'bonkové spojeníe odb€rdtelb,

am{X::fl:::I,ť:I:#'á9ťť:Xr"l;r":t',r:;:,',;:!|?L{É;n?iťíiťí{fr,,",u ,0dI,0 b.du 4.z. zmluvy, a ta v prípade, ak si zmluvné strany dahodli inÝ cenník akó cenník
dodóvky el€ktriny pre podnikoteťov a organizftie - jednoročný na príslušný kalendúmy rak,

9
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