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Úíňpck 'I.
Predmet zmluvy
1.1, Zmluvou sa Zfivaaije floilávHlnl' dtxlŕwať Otihsrntelbvi eteklriini vyiiiedzeíiú ii'innžslvani a časo

vým ijiicbeliom výliniiii, zabíapečiť distiibúciu elskliiny do odternélio miesta Odberateľa vrála- 
110 a'ivisiiiBCli služiab a iint-vziat' za OcJhííialcTa zodpovodnosť za odcliýlku (iíalei len „Drxlávka 
lilriklriiiy'-j. Podlí lienkou jiíií dodižanifi tormiiiii začatia Dodávky eluklfiny je spifieiiio Iricliiilc-kýcli 

aoiJcíKxliiýdi iKidiiiiniiol; i.iiipojeiiia aoljcliodiiýcli podmienok tTodávalaľa, ľJodávku eiektriny 
iiGmožiio začať skôr, ako dňjde k monláfi uičentitici meradla zo strany provátizkovalfil';! ilislii- 

liiióiicj sii.stavy (dale) len ,PI.)B’). Odlisfateľ elektriny sa zavžiziije ZBiíatiľ Dodávateľovi cenu za 

Dodávlíii elekliiny.
1.2, Do'Jávka olakiiiny bude iiskutečriovaiiá podľa Zákona č. 251.ľ2012 'í, i. o eiieifjelike a nzineiie 

a ilo)ibieiii nioktotých zákonov (ďalej len ,Z;ikon u enerfjelike’') a platných „Otxiliotliiých podinie-- 
iinľ, dodávky ehkiriny pre zákazníkov s celkovou ročnou s|X)|rcl)nii eltiklriny do íiOÍI MWIi" (ďslaj 
len .OP'j. liato OP Cklbsiatet olidržal pri pixliiise Zniinvy, oboznámil sa s ich obsahoín, ktiininuí 

psioziinicl a zaväzuje s,o ich liodrJiavaf.
1.3. Dodávka ckikiiiiiy js .splnená ixtichodnm pTlekliiny >. dislilljiičiiiij .sústavy prisliišnálio PIXS, hu kto- 

ľiij ja (Klbnmé rriineln Oiiberateľa irripojeiič, do ottoiiého nifesta Odberateľa, t.j. prechodom 
(ilakliiny ctiz (iilovzdávaciti niis.sto, v ktorom sa -zárovoň n.skiitočňnje prechod vlaslnickych pr áv 
k riodaiiaj ebkiiino a nebra.pufenslvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Ziiiliiwj nie Ja uvedené Inak, dKliiliticiii (itoklriny zabEziieči Dodávateľ pre Odbe- 
níleľa v ľ(Es,abii a za irodmientjk uveiloných v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PÍ3S 
(ďalej len „Prevádzkový poiiadoť), ktorý Ijol schválený ÚnKlom pre reijnläciu sieťových odvet
vi Slovenskej republiky (ďalej len „ÚFíSO“). Prevádzkový poriadok v platnom a iičliinom znení je 

spraviiilu zvíiiejnený i iri webovorn sirlte PDS.
1.!). Spôsol) oznáraeniíi lei minú výmeny určeného mciadla a infomiáau o dôvodwdi výmeny iirčené- 

lio meradla iistenoviije g 40 od.'iek B Zákoníi o entirgetike, t, j. pri plánovanej výmene určeného 
merndla hudn teirnln ozriáineiiý plsoinno a.s|wi115 dni vopred, Io neplali, ak OJberaieľ .súhlo.si 
.s noskorälrn teimliioín oznáriienia výninny určcnéliorneiadla; pri ne|)láiiovanGÍ výmene určeného 
maadlu liiiilti termín oziirinioný hezwlkladno. Dôvaly výmeny ničenólio iricradki, náhradný spô
sob iiiäaiia imožsivo dodanej oleklriny v prípade porucliy určeného meradla alebo mimo určené
ho ternrinu odpočtu sú iipruveiié v Preváclzkovorrr ixrriadku pr islušriého PDS.

1 .G. Dixliivatcľ posledntrj iiiStancIrr jo povinný riorlávať elektrinu oitheraleľoni elektriny, ktorí sú pri- 
pojsni k sitatnve a klrných dodávatof .stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18 odsek G 
Zirkorid o Hiicrgelike nielio ak dôjdn k zaslaveniii procesu zrnnny doilávateľa elekliiny a záro 
vori krr drill prerulífriiia dodávok eloklriny neinajii zabezpečenú dodávku iným .spôsobom. Do- 
dávírlt;l postoilncj inštíiiicio je povinný dodávať elektrinu najvinc počas tmeli mesiacov. Do
dávka po.sit’ilnej inšliincle začina dňom nasledujúcim po dni, v kloroín pôvodný dodávateľ 
stratil spôsobilosť dodávať lilekliiiiu. Skutočnosť, že dodávrileľ eleWdny stratil .sirósobilirsť do
dávať elektrinu podľa § 11! odsek 6 Zákona o enerpelikn alebo ak dôjde k zastaveniu procesu 
zineiiy dodávaleľa elektr iny o zároveň oilbeiateľ elektriny ku diiir prerušenia dodávok elektriny 
nenií'r zabe-zptšeiii'r dodávku iným spô.suljíirn, oznámi odberateľovi bezodkladne prevárlzko- 
viitr.'ľ sú.slnvy, do kioroj jo ndboratoľ eloklrtny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚľtSO č. 
žri/ZDKí Z, z., ktorou sa ustanovujú pravidlá piefuiigovanio vnútortiélio trhu s elektrinou a pra- 
vidlľi pio.hiniiovitiiie vníilnriiélio Irliu .s plyntirn v platnom a účiiinorn zrierii (ďalej hru „Pravidlá 
Iriru'j. iiifiiniiáciii kiiricovýin odljeríiiírľorii oleklriny o začialkii dodávky poslediitjj inštancie ob- 
sahujo ptiučerite o dôvodoclr vzniku dodávky poslednej inštancie, dote joj trvania a možiíns- 
litieh jej iikrsitoiia. Doíláv,-:ituľoin po.slednoj Irršlaiicie je držiteľ privolenia na dodávku elektri
ny, ktorý dodáva oltiklrinu koncovým odberateľom trlskliiriy, klorélio rozhodnutini urči l'jiad pre 
rogiiláciu siuľovýcli odvolvi. Požiin dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona 
ti irncrgolike a v g 36 Pravidiel liIm.

Článrjlí 2.
Doba pkstnoati zmluvy
2.1. Zmluva nadobÍHla p'latno.sťdiiorii jej podpisu oboíiia zmluvnými slríinanii a uzatvára sa na dobu 

iiiälú, kloiá ji; doliotínulá v časti Zmluvy Cena a viazaiwnľ zmluvy. Zvolená doba livaiiľ!i Zmlu 
vy začína irlyiiíiľixlo dňa začaiia IMávky i;lekliiny (účinnosťZmluvy). Zmluvné strany .sa v súhi- 
ilo s § 4?a udsek 2 Občkítishciho zákoiitilka duliodli, 'že |»viiiiie zvurajrravaiió Ziiiliwa nailiiljúda 
účiiino.sľ |» ji-i zviriejiieiii, a to di’ioľn začatia Dodávky eteklriny. Zmluva r.a predlžuje o doliii tfal- 
■šlcli -1? inosiacov, a to oj opaliovaiio, pokiaľ niektorá aiilijvná .slrsna najneskôr 2 ihesIocc picd 
uplyniitiiri doby Irvaiiiii Ziiiliivy diulisj zmluvnej strane pisoiiinc niÄZiiárni, že s prtrdižniiiin do
by li vriľiiii Zmluvy nesľililasi. tlslaiioviiiiin tohto bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený 
v hmle 2.2. tejto Zmluvy.

2.2. V piípado, že Odberateľobtiižal m sírany Dodávíileľn podpisuiiú Zmluvu nlebti |)odpiauiii'i Zmlu
vu 20 silony tkidáviileľa získal z jeho Bnbtivúho .sídla (Zmluva môže byť zo strany talávnieľa 
ixidpisiriiá oj in-jchnnlcliýriii pioslriotlkňini), zmluvné sírany sa dohtxlli, že Zmluva riadohúdii pk-it- 
nrjsťzn súčssiióho spíiiíriiia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpíše aj Oríbcrateľ, čim Zruluvii 
piijimn n vyjidiiijo s ňou .súl ilas a fklberateí nhojstrarii le podpísanú Zmiiivu doručí Dodiávaloľovi 

na trdrtóii Dsxlávaieľa uvrklsra'i vzéhlavi tejto Zinlirvy. Vpnpade, že sa Zmluva stanú platnou 
vaiiy.sle predchsrlzaji'icsi vety, uzalvár.'i sa na dobrt určitú, ktorá je rtolipdnulá v časti Zmluvy 
Conn o vi;Konn,sľ zrnliivy. Zvolená doba trvania Znilirvy začína plynúť odo dňa začítlia Dodávky 

elektíiny (účiiiriosľZrrili.ivy). Zmluva sn predlžuje o dobu ďalších 12 mfrsisfxrv, n to nj opakovŕino, 

pokiaľ niolitorá zmluvná sirana najneskôr' 2 rnesisce pred uplynrrtirn doby livania Zmluvy dnrhej 
ziniirvnoj sh'otie ptsonine neozriárni, žo r. piodlžoním doiry trvaniír Zmitrvy nrisútiiŕtei. ľniluvné 

skaiiy sa v .súlade s g 47a oo'.sek 2 Oiičlatiskelio zákonníka dohodli, že piivinne zvor'cjriovaná 

Zmluva nadobúda účitirrosť po jej zverejneni, a to dňom začatia Dodávky eteklriny.

Článok 3.
Špecifikácia odovzdíävseifiho s meracieho miesta 
pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky infortnácio potrebné pre distribúciu rdeklriny iiko aj technický popis riieracuj súpravy sú 

uvedfltié v pr ílohe 'lechnická špecifikácia odberného mirjsts, Irtoré je neoddeiitaFnou súi'irsťoir tej ■ 

Io Zrniuvy.

Článok 4.
Cena s spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrirrrr odolierať a zaplatiť Dodávateľovi za jrrj Dodóvkír cenu trrčetrir 

platným a účinným Cenníkom. Ceny uvedené v Cennikit obsahujú cenu silovej elektriny vrátane 
prevzatia zodijovednosli za odcltýikrr, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym (wiadkom 
Slovenskej reputiliky (ďatej lt:ri „SH"). Ceny rerjiilovanýclr poplalitov za disb'ibúciu, prenos, systé- 
rriové služby, prevádzkovanie systému a oslateô prrplatky r;a zaväzuje Orlteraioľ irhradif vo výš
ke stanuveiroj pltrtnýnii a účinnými razlradnutiarni URSO. Regulované iwplatky hudú fakturovíinó 
v jednej faklúre, spolu s cenou silovej elektriny. V pripadli zmeny resulovanýdr |X)|)lalkov alebo 
zavedenia nových pojolstkov, okrlro nnvých dani prÍElu.štrýrni štálnymi oľíiánmi SR, ktoré .sa týkajú 

pirrenia [Mdl'a tejto Zmluvy, má talávateľprávo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odbe
rateľ sa zaväzuje tieto poiilalky alebo dane zaplatiť. Ľkrilávaleľ má právo požadovať od Odber á 
teľa aj zaplatenie zvýSenýcli nákladov, ktoré budú mať V(rlyv na cetru u ktoré birdú ulo'žené roz- 
hotlnirliaml šlálriydi orrjánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných 
poplatkov a cenu za dodnnír ulekirinu .sn zaväzuje Odbtrraltrl uhradiť spô.soborii podľa Zrnlrrvy.

4.Z. V pripadá predtetiia platoo.sS Zrttlirvy ijodľa čl, 2, bod 2.1. alete 2.2. Zrnlrrvy s,a Odb,erafcľ zavä

zuje elektrinu odoteraľ a zaiJlaliť [Xxiávateľovi -/a jej taiávku cenír irrSenú platným a účinným 
Cerrníkom dodávky aleldriny pre ixtonikateľov a organizácie ■ - jednoročrrý na pri.'ilir.šriý kalerrdár- 
ny rok, ixikiaľ ss zmluvné .strany v časti Ciina a viii7arro.sťzmluvy nedohodli na irrorir cennlkir.

4.3. DixJávateľ ja ixíviiiný drxitžiavať.štandardy kvality dodávky elektriny vrálarre ich vyhodnortovarria 
podľn iKObilného právrielio predpisu - tA'hlášky tíRSO i. 236/2016 Z, z., klorou sa uslonovirjfr 
štandardy kvality prenosu etektriny, distribúcie elektriny a dodávky oteklriny,

4.4. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy ixrlvrdzujo, f c riadrrri pred jej podpisom utez.rráriril s Cen-
riilionr.

Článok 5.
Záverečné uístanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Cerrník,
b) OP,
c) lechnická špecilikácia odberného miesia,
d) Dohoda o jrlatbách za udobratú, ale z.allat irevyiakturovanú elektrinu -- faktúra.

Prílohy c) a d) budú Odteratoľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účirrrtosli Zmluvy. 
Číslo Zrniuvy a dálirrn narlobririnutia účiirrrosli Zrnlrrvy bude uvedený v prílohe Dohtxia o plat

bách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaklirrovanú eleklriiiir - faktora.
ťr.2. Táto Zrnlirva je vyliolovená v dvoch vyhotoveniach s plalrrosťotr originálu, z klorýcli kazrlá zmluv

ná strana dostala po jedrrom vyhotovení, s/šelky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať Ion 
pisonine.

5.3. Zmluvné strany íýmlo prehlasujú, že Itrlo Zriilirvu trzatvárajii ixjjejdôkladriorn (zreňitanl, slnbixlne, 
rra základe vlastnej vôle, vrižrre a nio v feriii, ani za zjavne nevýhrxiných ixxírnionok,

5.4. Nadobudnutím účirrnosli tejto Zrniuvy slrárto plalno.sf prerlchádzajúca zmluva na dodávkri elek
triny pre odterné nrieslo irvedené v tejto Zmirrve, s 1ým, že tis neoddeliteľné -súčosli predchádza- 
jircej zmliívy, ktoré neboli ku driu ixxtpisrr Zmhrvy zmenené, zostávajú v plalnosli ,oko neoddeli
teľná súča.sťZfnlirvy.

6,6. Ostatné vzťaiiy. touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeotecnýuii 
ustarioverrlarni Olxilxxirrtjho záknnnika. Zmluva na risdi práwryrrr poriadkom ,SR.

Článok 6.
Zvláštne dojednariia
6.1. Zmluvné slrarty dohodli zvlúSlne dojednania tejto Zmluvy v roz-sahu, oko Je irvedené v prikrhe Itrj- 

10 Zmluvy.

l-irirkcii.i:

Phopi:; h jSHriíJtkH:

Dáírnn |io(l|)i.‘:ii Odbciŕiteľa:

Ing. Michal Jaloviar

ľiŕiditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkorri

2 3 / j 0/ 2 O 1 9 

-......

ODBeRATEĽ:  
Meno y jiriezvi.sko.- Kamil Danko.

primátor

kio! ý iidoluj-ain n:i ehdobíc; od jehf) tiríeleiriu do 10 rokov rrdo dira ukončenia ztuluvnélro vzťaliu s ptevád-zkovaleloni. ss vzťahi^o.yvd identiťtka.č,n" y -hié údaje a tiež 

iiíi"' ' ■' - * jZ- že pred urieie- 

■ . •« ' yna DBobných

; Súlilŕíííin150 íipiaGúvaiiiiii osc-bných údľjov prtívôffzkovatei'ci)) SírcdoGloyi.^tiSká onorgotikíi. íi. 5., so sííHom Pn' Pojčiŕinko 8591.í'IR, 0!0 4/ Žilina, ÍČO; i.ví 8(15 487. zapisaľioj v Ok Okres- j 
! néliosúdu Žilina, nddiel Síl víozIuí č 10958/1. (íŔiiej lon: ..in evódzkovalGl ') na účely poiadonslvŕL informovania o produkloch. službách a akciách provátizkovaleľa, alo poštou, leloíonicky alobo } 

eloklroiiicky. SúlikiM, k'  ... .  . .   ' -- - • - . . . •

údíiio vyplývŕijijijc zo zmluvnohn vzlahu 5 prevŕiflzKovaleľoin. fíínlo súhlas ie slobodne daným, .konkiútnym, iiiforinovanýííi a jodrioznačným prejavy 
iiiin súhlasu som liolAi inf<)iriioyaný/á o podmícnkafdi spiíicúvania niojicii o,sahných údnjnv a právych dotknule] osoby a ii«lo podinienky 
údajov íl tiež o slíutočnosti, že in.áiíi právo kedykoľvek odvokiľ svoj súhlas.

 

Vi-'it; iiiíoini.'icií nájilole v ■/ákaznickycli cnnlrách I Jodávately alebo na y.''.w/.sse,sk,


