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Glíííii'k 1.

Pľfiítoet zrnfuvy
1.1. Zinliivou sn ľEii’iiwijB iludávŕiiaľtkxiiivaf ttlliEľnttíľovi elekiriiiii vymabeiiťi innožslvcm ii časo

vým ijiicbElioín výkonu, zabeziKíčiť (lisklbiiGiu lileklriiiy do odljeniôho miesta (Zberateľa wála- 
110 ciivisiiicicli Eliižiab a iiKvzinľ za Oíiliftralcf;] zodpovndnosf za odchýlku (dnlej lon „IJisiláukii 
ulcliliifiý'). Pciliiiienkoii iim doiližanit; iBrminu začatia tlodíivky eloRiriny ie spliienic lectiiiitíiýcli 

a olKhtxlnýcb ixidniinnok iiiipojoiiia a obchodných poiimienok IMávateľa. Dodávku clcklíiiiy 
nEmožiiíi začai' .skôr, ako dôjilo k iiionláJi iiičiiiiŕihci meradla zo sírany prevádzkovateľa dislii- 

biičiioj sústavy (ďalej len ,PI,)S’). (Mberateľ eíekliiny sa zaväzuje Zíi(>lalif ftxiávaleľovi cenu za 
Dodávliii clelíiiiiiy.

1.2. Duilá'zka ulfikliiiiy bude uskul«':ňovaiiá ptirtľs Zákona č. 251/2012 Z. z. o eiteitjelikc a o ziubiic 
a doplnení ni-okloiých zákonov (ďalej len „Zíikiin o energetike") n platnýcli „Olx;l lodnýcii i.iodinfe- 
mlí dodávky ni.nkiriny iiic zákazi iíkov s celkovou ročnou siJOlrcbou tileklíiuy do 500 MVWi" (ďalej 
len .01j'islo OP Oílbeifitaľ ohdráal |)ri pixl|iise Zmluvy, olioznániil sa 6 ich oljsahoín, kdwérnu 
líutozuiucl a zaväzuje sa icli dndr.ziíwfiľ.

1.3. Dodávka ulaktiinyje SjilnsiKi ixeclioitom (ílekliiny z liisltiliiičnej sústavy prisluSiiŕiho l’DS, ku klo- 
i(;j jtä udberné mieslo Olberateľa pripojené, do odteiiiého miesta Oflburateľa, l.j. prechodom 
elaktuny cez otlovzdávacií; rnisslo, v ktoMiii sa záraveň u.skijločňuje prechod vlastnickycli práv 
k díklancj olakirino a nebazpečtínsivo .‘Škody.

1.4. Pokiul v lujto Zmluve nie js iivedcnf; iiiiik, dlstiibiidu elRktriny zribeziieči Dodávateľ pre Odbs- 
rnlcľa v rozsaliu a za iiodniienak uvGdouýcli v iilalnoin a účinnom prevádzkovom poriadku PDS 
(iľalej ten .Prevádzkový poiiadok'), ktorý hol schválený ÚriKlom pie reguláciu sieťových odvet
vi Slovenskej fepiibliky (ďalej len ,ÚF!SO"). Pievádzkový poriadok v platnom a účinnom zneni je 

Epravidlu zverejnený na webovorn cklle PDS.
1.5. Spôsob oznáitienia lei minú výmeny určeného meradla a infomiádu o dôvoiltKli výmeny určenó- 

ho merailla ustanovuje S 40 odsek 8 Zákona u energetike, I. j. pri plánovanej výmene určeného 
merudla Irudn leunln ozriúiirený písomne a.s|mil 15 dni vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí 
íl uGiikoi .šIrn teintlnoru oznámenia výmaiy určeného pieradla; pri neiilánovauej výmene určeného 
mei ailti butte tennin oznámaiý beztjillitadnK. Dôvody výrnony ničeného inciaillii, nátirailný spô- 
i»l) určenia niiiožsiva dodansj rdekiriny v prípade poruetty určenéiio inoradla alebo mimo určenô- 
ím larminu odpočtu sú upiavené v Prevádzkovom (xiriailku prisiušiiého PDS.

1.6. ídtKlávaloľ posieduej inšiuur.ki je povinný dodávať eiektrinu odberateľom eluklriny, klari sú pri- 
pojívui k súslavt! a kiniýcl i liodávalof stratil spôsuliilosľ dodávať elektrinu podľa g 18 odsek 6 
Zákoiiii o Biiorgtilike nielm ak déjtic k zastaveniu procesu zmeny doiiávateľa elektriny a záro 
vcň ku (Iňii prerušenia dodávok eiekiriny noinajú zabezpečenú dodávku iným .spôsobom, ťki- 
dávíiloľ posioiliicj iiišiíincie je povinný dodávať eiektrinu najviac počas Íroch me.siacov. Do
dávka posieduej iiKlitncie začina tlrioín nssledujúcini po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ 
stratil spĎaohiloaľ dodávať elektrinu. Skutoínosť, že dod-áviitet elektriny straiil simsobikisť do
dávať elektiiiiu podľa § 1 il odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu 
zmeny dodávateľa cielili iny u zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia riodávok elektriny 

neiníi zabezpítenú dodávku iným spôsobnin, oznámi odberaicľovi bezodkladne prevádzko- 
vuleľ.sústavy, do ktorej je odliaraleľ clnkiiiny pi1|)ojený a lo v rozsahu podľa Vyľilášky ÚltKO č. 
24/2013 Z. z., ktorou sa uslnnovujú pravWlá piefuiigovanie vnútornétio trhu s elektrinou a pra- 
viijln pre.ľuugovíinie vnúttirnélio iriiu .s plynnin u platnom a účiiinum zneni (ďalej km „Hravidlá 
Iriiu"). Infiiriiiáciu kiincovýiii odixppioľorn eleklriny o zači,nlku dodávky poslednej inšltincis ob-- 
sahujo poučenir; o dôvodoch vzniku dodávky posistinej inštancie, dolio jej Irvania a niožnor.-- 
tiiicli joj ukisičenia. Dodúv.nteľom po,slednt;j Inšiancie je držiteľ privolenia iia dodávku elcklri-. 
ny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odiicraleľom elekliiny, klorélio mzhodnutiiu urči Úrad pre 
regiik'iciu sieťových odvelvi. Ikožiin dodávky poslednej inSlancio Je upravený v § 18 Zákona 
o lincKjetike a v g 36 ľ’rovidiol liliu.

Článok 2.
Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva iirifliíbúifa platrUBl'diiuni jej padpi.su obonia zmluvnými slriinami a uzulváru sa na tlobu 

uiä'tú, kloiá j« doluitíriulá v časti Zmluvy Cena a viazanosť zmluvy. Zvolená duba Iivanlii Zmlu
vy začína inlyniiľ <Klo dna začaiia IMávky eleklriny (účinnosťZmluvy). Zmluvné strany sb v súIs- 
lie s § 47ii wlssk 2 Občiiirisliehrj zôkiiiiulka diihudli, že povinne zvorejfiovaná Zmluva nadobúda 
účinnpsť |w (1,1 zvíiifljnniii, a to drlorn začatia Dodávky eleklriny. Zmluva sa predKuje o dobu ďal- 
Sich -12 riicsincov, a to aj opakovaiio, pokiaľ nieklorá zmluvná .strana najneskôr 2 mesiace pred 
uplynulirn doby liviiiiiu Zmluvy druliaj zmluvnej strane (lisomne nisoznárni, žn s prerltenim do
by Irviiniu Zmluvy nesúlihisi. Uslauoveriia lohlo bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedaiý 
v borte 2.2. lojto Zmluvy.

2.2. V pilpado, že CMlMiatďobrližal zo strany Dodávateľa poilplsaiiú Zmluvu alebo podpLsanú Zmlu
vu zo sírany Dudávatoľa získal z jeľio ivebového .šidla (Zmluva môže byť zo sírany IWáv-aieľa 
IMdjtisaná ;ij muchíinlckýnii pioElrierlkaini), zmluvné strany sa dohrxili, že Zmluva riíKloDúdii pk-it- 
nosť za súiiasiióho splnenia dvoch podniienok. a to že Zmluvu podpíše aj Oriberatet, čim Zmluvu 
prijiniii ii vyjudiiijt; s ňou .súiilas u Odberateľ obojstranne pndpis,aiiú Zmluvu doručí Dod.ávateľmi 

n,H íitír(i.sii Oodävaleľa uvedenú vzálilavi lujto Zmluvy. Vpri/iado, že .sa Zmluva .sisiio plaluou 
y zuiyste ptcdcliáílzpjúnej vety, uzaívára .sa ua dobu určite, ktorá je dohorlnulá v ča.sli Zmluvy 
Cena a viazanďsľ zmluvy. Zvolená doba IrvBiiia Zmluvy začína plynúť odo rii'ia zašitia Dodávky 

(■ilektriny (účinnosť Zmluvy). Zmluva sa pnullžuje o dubu cľaLších 12. me.siacuv, a trj aj opakovane, 
pokiaľ niektoríi zinluvná strana najiiG,skôľ 2 nte-siace pred uplynutím doby livauia Zmluvy diulinj 
zmluvnej strane písomne neozriútiií. že s proílížoníiii doby irvania Zmluvy riO.súlila!ti. Zruluvnu 

■sírany sa v núlatte s g 47a od.sek 2 Oličlanskelio zákonníla tlolioiili, že povinne ľvsľejňov.'inú 

Zmluva nadobúda účinnosť po jsj zverejnení, a lo rlňorn začnliu Dodávky.Glaktiiny,

Článok 3.
Špecifikácia odovxtíávacief io s meracieho miesta 
pre distribúciu elektriny
3.1. V.šelky iníoírnácio polrebiié pre disliibúciu cleklľiiiy ako aj leúinický popis ľnaracĽj .súpravy sú 

uvedené v prilolw 'léchnická Sftecitikšcia odbernélio miesia, litorá je iiKítldelitelliou .súčasťou lej ■ 

to Zmluvy.

Článok 4.
Cena a spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzujn elektrinu odolieraľ a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu určenú 

platným a účinnýtii Cennikom. Ceny uvedené v Ceiiniku obsahujú cenu sitovej eleklriny viálanii 
prevzalia zodijuveiiiiosli za odcliýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej lepuliliky (ďalej len „SR"). Ceny regulovaných poplatkov za dkslribúciu, prene.s, systó- 
luové služby, prevádzkovanie systém u a o,slalné popltitky sa zaväzuje Odteialeľ uhradiť vo výš
ke .slariovetiej plírtnými a účinnými rozliodiiuiiami URSO, Regulované iwplalky budú (akturovíinó 
v jednej faklíire, sjxilu s raiou silovej elekliiny. V pripaclo zmeny regulovanýcii poplalkov alelw 
zavedenia nových poiilalkov, alrrlio nových dani prislu.šnýriii .štáliiynil orriánmi ,SR, ktoré .sa týkajú 
plnenia podľa lujto Zmluvy, má Díxlávateľprávo požadov.aťod (Mberateľa ich zaplatenie a Odljs- 
rnloľ sa zaväzuje tieto po|ilalky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má priávo ijožadovať od CXIbei a- 
teľa aj .z,aplalenie zvýšených náktodnv, ktoré liudú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené roz- 
hodnuliaml šlsliiych orgánov .SR a ktoré Dndávaleľ nrteiide môcť ovplyvniť. Cenu regulovanýcli 
pojjlaikov a cenu za dodanú elokliinu saľŕwäzujc Oiiijeratíiľ uhradiť siMsoborn podľa Zmluvy.

4.2. Vprípsdii predtenía plBtrwrti Zmluvypodfačl. 5, bod 2.1. alel)0 2.2. Zmluvy sa Odberateľ zavä 

zuje elektrinu odoberať a zairlaliť ľMavatoľovi za jej Dodávku cenu určenú platným a účinným 
Ctnmikoin dodávky elekliiny pre poilnikfiteľov ii organizácie - jeilnoročný nii ptislušný kslendár- 
ity rok, (xikiaľ sa zmluvné .strany v ňasli Qaia a viszano.sť zmluvy nedohodli na inom cenníku.

4.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať .štandardy kvality dodávky elekliiny vrátene ich vyhotlnocovania 
ixxlľn o.sobilnélio prtávneho predpisu - Vyhlášky URSO č. 236/2016 Z. z., klorou sa usianovujú 
šlandardy kvalily prenosu etekiriny, disiribúcia eleklriny n dixiávky oleklľiiiy.

4.4. Odbeialeľ poiipisom lejlo Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej pixlpisorn olxiznániil s Cen
níkom.

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
li.í, ľ'leorideliteľuou súčasťou tejto Zmluvy sú;

a) Cenník,
b) Oľš
c) Technická špecilikácia odbernélio miesia,
d) Dohoda o (rlatbách za odobratú, ale zatiaľ nevytukturovanú elektrinu - ľaktúra.

Prílohy c) a d) budú Odljaralcľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosli Zmluvy, 
Čl.sto Zmluvy a dáliini nailohudnulia účiiiiiosti Zmluvy bude uvedený v prilohe Dolitxla o plal- 

bách za odobralú, ale zalial’nevyľakliirovauú elektrinu-ťaklúra.
5.2. Táto Zmluva je vyliotovená v dvocli vyhotoveniach s plaťiiosťoii originálu, z kloiých každá zmluv

ná strana dostala po jadriorn vyhotovení. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať len 
písomne.

6.3. Zmluvné sírany týmto prclilasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú jx) jej dôkladnom prečítaní, slolxkliie, 
na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.

■5.4. Nadobiicinulirn účinnosli tejto Zjiiluvy stráca plalnosľ predcliádzajúca zmluva na dodávku elek
triny pre oditetné ndesto iivedenr; v tejto Zmluve, .s tým, že tis neoddeliteľné súčasti predchádza
júcej zmluvy, kloiÉ neboli ku dňu ixxlpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti .sko neoddeli
teľná súčasť Znduvy.

6.5. Oslaiué vzťaiiy,touto Ziiiluvoii neupravené sa riadia Zákoiiuni o enerijelíke, CP a vSeotkícnými 
ustanoveniami Obclnxinélio zákrainika. Zmluva sa riadi právnym pniiadkom SB.

Článok 6.
Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné slrai ly dohodli zvlislne doiHiiiaiiia tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvetleué v pi iluhe Itij- 

to Zmluvy.
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jžc pred uiiule-

ľ'oiitiľ.s ii jivTitrík,!:

DiTtiiii! jíhTíiiiiiiti:

Ing. Michal Jaloviar

ľiŕiditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Poiifiis n iKiCiľitka:

Dáíiiin podpi.sii Otlbniďťftľa:

DOMVATEt::
Mnni) ;i jtrinzvisko:

ťtin'kcin:

I léiio súdu Žilina, udrliel Ku, vložka č 10956/1. (ítaliij len: ..prevádzkovatcl') na účoly pii ■aslonatva, iiiľorraovania n produktoch, službách a akciách 
eiriiltonicky. Kúlilíis, kiiirý udeiiijiim na ohdolse od jeiio utlelnnia do 10 rokov odo tliíu ukončenia zuiluvriélio vzľaliu s provádzkovaleľom, sa 1 
údaje vyplývajúce zo /níluvnúlio vzľaiiu s prevádzkovateľom. Tento súlilas je slobudne daným, korikrélnyni, inľorraovíiným a jednoznačným 
iiiiii súlilarm som Irolúi infoiluovíiný/ú o potlmicrikacli íipracúvania iiiojícii o-soljriýcli ódojnv a právach dotknulej nstiby a lieto poUmiunky súji 
údajov a liež o slailočnosli, že main pr.ávo kedykoľvek odvolať .svoj súlila.s. g;

ODBERATEĽ:______ _
Meno u priezvisko: Kamil Danko 

fiiiikcin: primátor
č- p s ‘

0/ 2 O 1 9


