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ZMLUVA
o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť
č. 1013-062 /CEZ-SK/ 2016 ( ďalej aj ako „Zmluva")

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,Slovenská republika I IČO 36 797 332 1 IČ DPH SK2022414075 1 zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1. oddiel: Sro. vložka č. 46685/B I číslo povolenia udeleného Úradom pre reguláciu s.etovýcn odvetvi: 2007E 0270, predmet podnikania:
elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny I bankové spojenie: 000000-2008600309/8130 1 IBAN SK0681300000002008600309 1

SWIFT CITISKBA I www.cez.sk I Zákaznícka linka 0850 888 444: (ďalej aj ako „Dodávateľ'")

a

ODBERATEĽOM MIMO DOMÁCNOSŤ:

OBCHODNÉ MENO/NÁZOV

SÍDLO/MIESTO PODNIKANIA:

Obec Rovensko

Rovensko 146, 905 01 Rovensko

ZAPIS V OBCHODNOM ALEBO INOM REGISTRI:

IČO

DIČ:

00309931

2021086859

SK2021086859

SK76 5600 0000 0026 7658 5001

IČ DPH:

ČÍSLO BANKOVÉHO UČTU V TVARE IBAN:
(nutneuviesťpre potrebyvyúčtovariaa vráteniapreplatkov)

V 7ASTľJPFNi (meno a priezvisko, funkcia alebo
pozícia)':
(dale] aj ako „Zákazník")

Ing Marian Rehuš, starosta obce

• Uvedú sa osoby oprávnené podpisovať Zmluvu v mene Zákazníka, či už na základe organizačnej štruktúry Zákazníka, alebo na základe plnej moci
(v takom plÍpade sa uvádza fyzická alebo právnická osoba, na ktorú Je plná moc vystavená),pričom plná moc musí byť pnložená k Zmluve.

KONTAKTNÁ OSOBA PRE ÚČELY PLNENIA ZMLUVY:

meno a priezvisko pozícia telefón e-mail názov zastupujúcej
právnickej osoby

Ing Marian Rehuš starosta obce +421346511125 rovensko@rovensko.sk

dana.zalesakova@rovensko.dcom.sk

ZAKAZNÍK ZO SKUPINY (ČLEN SKUPINY):

1. PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa v rámci univerzálnej služby opakovane dodávať elektrinu Zákazníkovi zo siete nízkeho napätia (NN), spolu
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektrinv do odberného miesta alebo odberných miest (ďalej len „OM") Zákazníka, vrátane
súvisiacich služieb, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej
služby pre malé podniky (ďalej len „OP"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy,a poskytovaťďalšie činnosti uvedené v Zozname špeciálnych služieb
a záväzokZákazníka odoberať od Dodávateľa elektrinu za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP, riadne a včas zaplatiť Dodávateľoviza opakované
dodávky elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a OP, zaplatiť ďalšie poplatky, platby a náklady za činnosti poskytnuté podľa Zoznamu
špeciálnych slu1ieb v sumách v ňom uvedených. Dodávateľa Zákazru« môžu byťv Zmluve označení aj ako .Účastruk", resp. .Účastruci",

II. ŠPECIFIKÁCIA OM
OM, pre k1orésa má zabezpečovaťdodávka elektriny podla tejto Zmluvy, sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá Je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

III. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

LEH01A SPLATNOSTI FAKTUR (V DŇOCH): 14

SPÔSOB PLATENIA [RJ vlastný podnet O bankové inkasa..

: 2

SKUPINA ČEZ Zákaznícka linka 0850 888 444 www.cez.sk
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IV. CENA
ÚČ:ASTNICI SA DOHODLI NA INDIVIDUÁLNEJ CENF DODÁVKY EL.EKTRINY VO VÝŠKE:

mesačná platba za odberné miesto:

0,04790 EUR/kWh

0,65 EUR/mesiac
~ JEDNOTARIF cena za elektrinu ( 1 T):

O DVOJTARIF: cena za elektrinu vo vysokej tarife (VT): EUR/kWh

cena za elektnnu v nízkeJ tarife (NT): EUR/kWh

mesačná platba za odberné miesto: EUR/mesiac

OSTATNÉ ZLOŽKY CENY (regulované ceny za dístnbúciu vrátane prenosu a ostatné služby) budú fakturované podla aktualne platnych rozhodnutí Úradu

pre reguláciu sieťových odvetvi.

V. VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA O POSKYTNUTÍ SÚČINNOSTI
5.1 Zákazník sa zavázuje poskytovať Dodávatelovi všetku potrebnú súčinnosť na to. aby Zmluva mohla byť riadne plnená s výnimkou úkonov na ktoré

Je vyslovne oprávnený v zmysle právnych predpisov alebo Zmluvy. Zákamik je odo dňa podpisu Zmluvy povinný poskvtnut Dodávatelovi súčinnosť
smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávatela elektnny a povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov. ktorých účelom alebo následkom bude nevykonanie
alebo zmarenie procesu zmeny dodávatela elektriny (napr. vo forme dodatočného odvolávania alebo rušenia výpovede alebo ineJ formy ukončenia
zmluvy s doterajším dodávateloml. či iného predčasného ukončenia procesu zmeny dodávateľa elektriny.

5.2 V prípade porušenia ktorejkoľvek zo zmluvných povinnosti uvedených v odseku 5.1 Zmluvy zo strany Zákazníka, má Dodávateľ voči Zákazníkovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume. ktorá sa urči ako dohodnuté množstvo elektriny v MWh (počítané ako predpokladaná ročná spotreba elektriny
na OM Zákazníka v MWh x dohodnutá doba viazanosti Zmluvou v rokoch) x 49 EUR. minimálne však vo výške 400 Eur, zvlášť za každé OM Zákazníka
uvedené v tejto Zmluve. a to bez ohľadu na zavinenie. pričom právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu. nie je týmto dotknuté.

Vl. VYHLÁSENIA A SÚHLASY ZÁKAZNÍKA
6.1 Zákazník svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje. že:
a) Zmluvu uzatvára slobodne. na základe vlastnej vôle. vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevyhodných podmienok:
b) pred jej podpisom sa oboznámil a prevzal Zoznam špeciálnych služieb Dodávateľa účinný ku dňu uzatvorenia Zmluvy a výslovne súhlasí s tým, aby si

Dodávateľ uplatňoval poplatky, platby a náklady za činnosti v sumách v ňom uvedených:
c) pred jej podpisom sa oboznámil a prevzal OP a Zoznam špeciálnych služieb účinné ku dňu uzatvorenia Zmluvy, ktore tvoria neoddeliteľnú súčasť

Zmluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať:
d) súhlas', že dodávka elektriny začne dňom, kedy bude ukončená dodávka predchádzaj(;ceho dodávate la elektriny, pokiaľ takáto bola dohodnutá:
e) akceptuje aJ prípadný skorší dátum začatia dodávky elektriny než predpokladaný začiatok dodávky uvedený v tejto Zmluve alebo aj neskorší datum

než predpokladaný začiatok, ak vznikne obchodná. právna, technická alebo iná prekážka brániaca začatiu dodávky elektriny:
f) si je vedomý toho, že všetky informácie tykaJúce sa alebo súvisiace so Zmluvou. najmä Of' a Zoznam špeciálnych služieb. ktoré je Dodávate! povinny

oznarnovat sú zverejnené aJ na www.cez.sk, kde sú dostupné aj ich aktualizácie a kde sa Odberater s nimi môže tiež oboznamovať:
g) osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú, sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy.
6.2 Lákaznik O udeľuje/ O neudeľuje súhlas' s tým, aby Dodávate! používal jeho identifikačné údaje v rozsahu ich zápisu v obchodnom alebo inom

registri. v ktorom je evidovaný. telefonicky a e-mailový kontakt na povereného zamestnanca Zákazníka, logo, pokial ho Dodávateľovi poskytne, údaj
o období. v ktorom mu Dodávateľ zabezpečoval dodávku, pripadne akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú chránené obchodnym alebo iným tajomstvom
alebo sa pre ne nevyžaduje poskytnutie osobitného súhlasu. ak sú tieto vyžadované zo strany potenciálneho obchodného partnera Dodávateľa
pre účely poskytnutia referencie, a to všetko najmä v suvislosti s akvizičnou činnosťou Dodávateľa (napr. v rámci ponukových konaní, vere:ného

obstarávania. prezentácii na webovej stránke Dodávateľa a pod.).
' Vyplňte: X; Nevyplnenie alebo vyplnenie oboch možností sa považuie za neudelenie súhlasu.

VII. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY, DOBA JEJ TRVANIA A JEJ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Lmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zákazníkom a Dodávateľom a ucmnost pokiaľ v nej nie je uvedené inak. dňom začiatku dodávky

elektriny Dodávateľom a uzatvára sa na dobu určitú od 07.04.2017 do 30.04.2019 (ďalej len .. Doba trvania"). Začiatok Doby trvania
Zmluvy je predpokladaným začiatkom dodávky elektriny. Účastníci sa dohodli. že odchylne od znenia OP sa dojednáva, že po uplynutí Doby
trvania Zmluvy sa jeJ účinnosf predlž! a to vždy o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ ktorykolvek z Účastníkov neoznámi oruhérnu Účastníkovi najskôr
5 kalendárnych mesiacov pred uplynutím Doby trvania Zmluvy a najneskôr 3 kalendárne mesiace pred uplynutím Doby trvania Zmluvy (ďalej len
„Oznamovacia lehota"), že na Jej predÍžení netrvá: takéto oznámenie musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené druhému Účastníkovi
najneskôr v posledný deň Oznamovacej lehoty. Ak posledný deň Oznamovacej lehoty pripadne na sobotu. nedeľu alebo sviatok. Oznamovacia lehota
nie je zachovaná. ak Účastník doručí oznámenie druhému Účastnikovi až najbližs! nasledujúci pracovný deň po uplynutí jeJ posledného dna.

7.2 V prípade. ak spôsobom uvedeným v bode 7.1 tejto Zmluvy dójde k predÍženiu účinnosti Zmluvy (dale, len .Protonqácra"). tak počnúc prvýrn dňom
Prolongácie bude platiť rovnaká cena elektriny ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Dodávateľ má právo počas Prolongácie jednostranne zmeniť cenu
elektriny dohodnutú v tejto Zmluve. Dodávateľ písomne oznámi takúto zmenu ceny elektriny Zákazníkovi najneskôr 2 mesiace pred začiatkom
obdobia, na ktoré sa má takáto zmena vykonat l·'okial Lákaznik s oznámenou zmenou ceny elektriny nesúhlasí. musi svoj nesúhlas písomne oznárnit
Dodávatelovi do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zmene ceny elektriny; v takomto prípade Zmluva zanikne v deň, ktorý predchádza
dňu, kedy sa má na základe uvedeného oznámenia vykonať zmena ceny elektriny, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak nebol v lehote uvedenej
predchádzajúcej vete písomný nesúhlas doručený Dodávateľovi. tak sa pre dodávky elektriny bude uplatňovať zmenená cena elektriny. kto, á bola

vyššie uvedeným spôsobom oznámená Zákazníkovi.
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory. ktore medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. vrátane

sporov o jej platnosť, vyklad alebo zrušenie. sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhod
covským súdom znadenom pri záujmovom združení právnických osôb „Arbitrážny súd Banská Bystrica". so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banska
Bystrica. IČO: 457 456 33. (ďaleJ len „AS"), a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom AS a Rokovacím poriadkom AS zverejnenými
na www.arbitraznysud.sk. Spor Je oprávnený rozhodnút Jediný rozhodca. Zmluvné strany sa dohodli na osobe rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vede
nom pn AS a zvolil, si za rozhodcu JUD1. Evu Horniakovú. Zmluvné strany sa zavazuju podrobil rozhodnutiu AS. Zmluvné strany sa dohodli. že v zmysle
ust. § 22a zákona č, 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže AS na návrh účastníka rozhodcovského
konania nariadiť predbežné opatrenie aJ bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.

7.4 Llčastnici sa dohodli, že účinnosťou tejto Zmluvy sú nahradené všetky zmluvne vzťahy medzi nimi, ak Dodávate!' už zabezpečoval združenú dodávku

elektnny do odberných miest uvedených v Prílohe ó, 1 tejto Zmluvy.
7.5 Ustanovenia čast, V. Zmluvy nadobúdajú účinnosť ku dňu podpisu Zmluvy všetkými Účastníkmi.
(.6 Účast11íci svojim podpis~e potvrdzujú. že Zmluvu uzavreli slobodne, na základe vlastnej vôle. vážne a nie v tiesni a ani za nápadne

nevýhodných podmi~k.'-""~e,

zaklade plnej moci) ZA DODÁVATEĽA (oprávnená osoba alebo osoba na základe plnej moci):

IDZ kód 1013

meno

v Senici

Ing. František Skala
meno. priezvisko a podpis

dňa 30.ll.~Q16v Rovensku

meno. priezvisko a podpis 2 2 meno. priezvisko a podpis


