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Č íslo zm luvy: 2021'l2,ZoP,0101

zMLuvA o pRlpoJENizARlADENn užívATEuA súsTAvy Do DlsTRlBučHrj sr]srnw
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka ]

a príslušných ustanoveÁí zákona č. 251i2012Z. z, o energetike (ďalej len 
"Zml{va")

Prevádzkovateť distribučnej sústavy Užívatelsústavy 1

Názov: Stredoslovenská distribučná, a.s. Názov: Materská škola

Sídlo: Pri Raičianke 2927l8'
010 4z Žilina

Sídlo: Chmelinec 141116,020 01 Púchov

tČo: go 442151 Korešpondenčná adresa: Chmelinec 1411 16, 020 }'t Púchov

tČ opH: sK2022187453 lČo:36129682 lČDPH: Dlc:

DlČ 2022187453 e-mail: mschmelinecpuchov@centrum.sk

Telefónne číslo: +4219087 22226

0bchodný register Odd: vložka:
On.noOnY register Okresného súdu v Žiline 0dd.:

Sa, vložka č.: 10514/L

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BlC:SUBASKBX

Číslo obchodného partnera:
* doplní prevádzkovatel

ďalej len 
"SSD"

ďa|ej len ,,Užívatel sústavy"

l

l.

Utic.n Oo^lobec/PSČ Chmelinec 1411,020 01 Púchov

Čislo odbemého miesta/ElC kód: 24zss72088,1 0000c

Špeciíikácia miesta dodávky:
* dopIní prevádzkovatel'

Špeciíikácia pripojenia (napájacie vedenie):
* doplní prevádzkovateí

Spósob prístupu k meraniu:
* doplní prevádzkovateť

Napátbvá hladina meracieho miesta: NN (0,4kV)

Stupeň zabezpečenia dodávky:
* doplní prevádzkovateť

Maximálna rezervovaná kapacita (,,MRK') kW:

Maximálna rezervovaná kapacita (,,MRK") A: 3x 85,8 A

ústavy (žiadosť

o MRK pri novom pripojení,znížení a zvýšení MR|( na existujúcom

odber,mieste) pri spňeiri Obchodných a Technických podmienok PDS, pričom

o zmenu možno požiadať prostredníctvom formuláru SSD

Spósob určenia a zmeny MRK:

Spósob merania i stanovenie náhradných hodnót: V zmysle platného Prevádzkového poriadku SSD

Zmluva sa týka: Zazmluvnenia MRK

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality):
* doplní prevádzkovatel'

Napátbvá hladina odovzdávacieho miesta:
* doplní prevádzkovateť

Termín vybudovania elektroenergetického

zariadenia SSD:

odberného miesta



2.1.

2.2.

ll. Predmet Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára z dóvodu umožnenia pripojenia odbemého elektrického zariadenia UŽÍvateta sústavY do distribuČnej

,t].tuu}/ SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vo výške MRK uvedenej v č1.1 Zmluvy a:

- imeny užívateťa sústavy na exisiujúcom odbernom mieste špecifikovanom v čl. l. Zmluvy,

- aktualizácie zmluvných údajov.

SSD sa zavázuje v pripaoe ŠŇniu podmienok dohodnutých v tejto Zmluve umoŽniť pripojenie odbemého elektrického

zariadenia UžívateLa sústav[doii.t,iurŮ*l sústavy SSD, zabózpečiť dohodnutú kapacitu vo výŠke MRK uvedenej v Č|. l ZmluvY

d,

_ umožniť zmenu Užívatel,a sústavy na existujúcom odbemom mieste ŠpeciÍikovanom v Čl. l ZmluvY,

- aktualizovať zmluvné údaje.

Užívatel,sústavy sa zavazule áoožiavať všetky svoje povinnosti vypIývajúce mu zo Zmluvy, a prísluŠných právnych predpisov

a neprekračovať M.RK dohodnutú v čl. l. Zmluvy.

lll, Cena za pripojenie

Nakol,ko odberné miesto uvedené v čl. l. zmluvy - Špeciíikácia odberného miesta - je v Čase uzatvorenia tejto zmluvy už

pripojené do distribučnej suŇ ŠsD, pričom nedochádza k takej zmene na odbemom mieste, ktorá bY zakladala UŽÍvatelovi

sústavy povinnosť uhraoit ŠŠD'cenu zá pripojenie, Užívatetovi sústavy sa cena za pripojenie v súvislosti s uzatvorením tejto

Zmluvy neúčtuje.

lV. Neoprávnený odber

Zmluvné strany berú na vedomie, že neoprávneným odberom elektňny je odber elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojení

do distribučnej sústavy SSD alebo V rozpore s iouto Zmluvou. Pri ňeoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu

odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčísliť skutoČne vzniknutú Škodu na základe obiektívnYch a

spol,ahlivých podkladov, poui,1. .u.po.ob výpočtu škody spósobenÓ1 neoprávneným odberom elektriny ustanovený prísluŠným

všeobecne záuázným právnym predpisom.

l.ó.

3.,|,

4.1

5.1.

V. Podmienky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSD sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, pripojovacími podmienkami stanovenými vo

vy,jadrení SSD (ak takéto v!,jádrenie bolo zo .t"lv'ss9 vystavené), Koré sú neoddelitetnou st]Častbu tejto Zmluvy, v súlade

s Obchodnými poomienxami'pňpojenia do distriuueirej ststávy, Korými srl podmienky pripojenia do distribuČnejsústavY uvedené

v kapitole č. 2 platného prevááiróverro poňadku ssĎ (oatejión ,,obchodné podmienky pripojenia"), Technickými Podmienkami

SSD (d,alej ,íP sSD,) a v súlade s plainými v9eo!99ňe závazigmi právnymi predpismi, s Korými sa zmluvné strany riadne

oboznámili. obchodné poon1iánr,1, prlpopňia a Tp SSD sú k dispózíciina kóntaKných miestach SSD a na webovom sídle SSD

www.ssd,sk.
SSD poskytne Užívate1,ovi sústavy plnenie podta článku ll. tejto Zmluvy len po. splnení vŠetkých Povinností UŽÍvatela sústavY

;r.d;.}"ň v Zmluve, ou.ňoJnýcr,'podmienkach pripojenia, ip sso á po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo

vyjadreňi SSD, ak takéto vyjadrenie bolo zo strany SSD vystavené

V pripade, že Užívatet sústavYlisrá |ovotenie na irevádzŘovanie miestnej distribučnej sústavy, ktorej odbernémiesto je totoŽné

s odbemým miestom poora"Ótoimruvy, je povinňý to bezodkladne oznámiť SSD a v prípade, že SSD o to PoŽiada, je UŽÍvateÍ

šŇáuv óouinný uzatvoriť ,o'Šso nouÚ'rmtuuu o pripojení, V pdpade, že SSD.zistí, že Užívatet sústavY získal Povolenie na

prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, Korej oóbemé miásto je to!9ž!9., odbemým miestom podía tejto Zmluvy, je

Užívateť sústavy povinný uzatvorit so'sso noúlj zmluvu o pňpoiení, ak o to ssD UŽÍvateÍa sústavy poŽiada. PoruŠenie povinnosti

poOrá tor,,to UoO'u'le poOitatným porušením Zmluvy a SSD má právo od tejto Zmluvy o pripojení odstupiť,..

Užívate1 sústavy .uoli, poápi.* Zmluvy potvidzuje, že je vlastníkom nehnutelnosti, resPektíve disPonuje srjhlasmi s

nakladaním s nehnutetnostbu od vlastníkov ktori majú v súňme nadpolovičný vlastnícky Podiel k nehnutelnosti, v ktorej sa

nachádza/ bude nachádzaťodberné miesto špecifikováné v čl. l. Zmluvy. UžívaieÍ sústavY Prehlasuje, Že Pre ÚČelY tejto ZmluvY

l. u,mvsre platnej legislatívý oprávnený. uu.d.nou nehnutelnostbu nakladať, čo ie na poŽiadanie SSD Povinný Preukázať,

5.4,



Vl. Termín realizácie pripojenia

6.1. SSD umožní pripojenie Užívatel'a sústavy spósobom podla čl. ll Zmluvy po splnení

SSD, Obchodných podmienok pripojenia a po splnení pripojovacích podmienok stanovených vo
platných právnych predpisov.

Odberné miesto uvedené v čl. l. Zmluvy - Špecifikácia odbemého miesta, je ku dňu

Zmluvy pripojené do distribučnej sústavy SSD.

Vll. Platnosť ZmIuvy a ukončenie Zmluvy

7.1 Zmluva bola vypracovaná na základe žiadosti Užívatel]a sústavy a na základe ním

vypracovanie Zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú. Užívatel'sústavy s podmienkami uvedenými

súhlasil.
ZmIuvu možno u[ončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.

b) spósobmi ustanovenými v Obchodných podmienkach pripojenia a v platných právnych

c) odstúpením Užívateťa sústavy od Zmluvy v pdpade podstatného porušenia tejto
porušením tejto Zmluvy zo strany SSD je opakované nesplnenie povinností podl'a tejto
pripojenia zo strany SSD a to ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní poskytnutej
písomnej výzvy doručenej SSD. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho písomného

d) odstúpením SSD od Zm|uvy, ak Užívatet sústavy poruší povinnosť ustanovenú v
bolo Užívatelovi sústavy takéto vyjadrenie zo strany SSD vydané, alebo poruší povi

podmienkach pripojenia a k náprave nedójde ani na základe písomného upozornenia zo
odstúpením SSD od Zmluvy aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia SSD a

porušenia Zmluvy alebo podstatného porušenia 0bchodných podmienok pripojenia.

výpovedbu zo strany SSD, ak Užívatel'sústavy nezačal pridelenú MRK ani po

odbemého elektrického zariadenia využívať, čo viedlo k jej zníženiu zo strany SSD, a

sústavy nezačal ani túto zníženú hodnotu MRK do 12 mesiacov od jej zníženia využívať.
takomto prípade jeden mesiac azačína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po

odberatelovi doručená a uplynie posledným dňom príslušného mesiaca.
7.2, Zmluva taKiež zaniká:

a) ak v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy Užívatel'
technických podmienok pripojenia spósobom uvedeným v príslušnom vyjadrení SSD, ak- 
vyjadrenie zo strany SSD vydané a ak spoločnosť SSD takúto požiadavku vo vyjadrení

b) uzatvorením novej zmluvy o pripojení medzi zmluvnými stranami pre odberné miesto
túto Zmluvu nahrádza. V takomto prípade Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti

vllI. záverečné ustanovenia

8.1, SSD ako prevádzkovatel'distribučnej sústavy v súlade so zákonom č,18/2018 Z.z. o ochrane
a doplnení niektorých zákonov zhromažd'uje a spracúva osobné údaje Užívatel'a sústavy v
Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovatel'distribučnej sústavy v rozsahu

činnosti SSD a na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením

ceny za pripojenie alebo iných pohl'adávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného
sústavy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v §21 a nasl. Zákona č.1

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva Užívatel'a sústavy a tiež informácie o
zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a Užívatel'
s nimioboznámil.
Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Nadobudnutím účinnosti
doteraz medzi zmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pripojení pre odbemé miesto
ktorá zároveň týmto stráca platnosť a účinnosť s výnimkou tých práv a povinností, z ktorých

zániku póvodného zmluvného vzťahu zostávajú nad'alej v platnosti, V prípade, že sa Zmluva

nadobúda Zmluva platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
(pre účely zabezpečenia prístupu a distribúcie elektriny Užívateťovi sústavy zo strany SSD) z
na Užívatel'a sústavy na odbemom mieste špecifikovanom v čl. l. Zmluvy. Ak Užívatel'sústavy
užívatel'a sústavy a z tohto dóvodu nedójde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy podl'a

do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy, považuje sa toto za podstatné

e)

0

sústavy a spoločnosti SSD vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez predchádzajúceho upOzOrnenla.

tejto Zmluvy, TP
í SSD v lehote podta

platnosti a účinnosti tejto

podkladov potrebných pre

Zmluve uzatvorením Zmluvy

zo strany SSD. Podstatným

a Obchodných podmienok

sústavy nazáklade
SsD.

alebo vyjadrení SSD, ak

ustanovenú v 0bchodných
SsD,

v prípadoch podstatného

12 mesiacov od pripojenia
po znížení MRK Užívatel'

výpovednej lehoty je v
iiaci, v ktorom bola výpoved'

nepreukáže SSD splnenie

Užívatelbvi sústavy takéto

uviedla,
v čl. l. Zmluvy, ktorá

zmluvy o pripojení.

údajov a o zmene

ako sú uvedené v tejto

na výkon podnikatel'skej

tejto Zmluvy, fakturácie

elektriny. Práva Užívatel'a

Z.z. o ochrane osobných
osobných údajov sú

týmto potvrdzuje, že sa

sa nahrádza prípadná

v čl. l. Zmluvy,

vyp|ýva, že aj napriek
zmeny užívatel'a sústavy,,

ia zmeny užívatela sústavy

užívatel'a sústavy
vykonanie zmeny

vety v lehote najneskór
Zmluvy zo strany Užívatel'a



8.4.

8.5,

8,6.

SSD je povinná

štandardov kvality

8.8.

8.9.

ÚRSo rozhoduje
(d'alejlen,,Zákon o

Ak je Zmluva

zmluvné strany sa
nasledujúcim po dni

8.2. Zmluvy, v závil

tejto Zmluvy,

Uzavretím Zmluvy
vyplývajú z tejto

SsD.
Užívatel'sústavy je v
zákonov povinný

do distribučnej
Zmluvy.

Užívatet sústavy
umožňuje SSD pripoj

sústavy uvedených.v
oznámiť ssD takúto
súčinnosti ssD ako
Z.z., ktorou sa
týkajúce sa Užívate|'a

ssD.

konania súhlasia a ak
súd.

Užívatel'sústavy je
predmetu sporu
vybavenia; možnosť
do 45 dní od

Zmluva je vyhotovená
Zmluvné strany sa
republiky. Zmluvné

hospodárstva SR,
TP SSD a ostatnými
Zmluvné strany berú

8"l 0.

8.11.

8.12

8.13

8,14

systémoch SSD,
podpisom Zmluvy
Zmluvné strany
v tiesni, alebo
Túto Zmluvu je

sústavy, ktorá

V Žiline, dňa:

za stredoslovenskú

Mgr. Anna Rechtoríková
Riaditel' divízie
Zákaznícke služby

so subjektom, ktorý je povinný zverejňovať Zmluvu v súlade s §47a Občianskeho zákonníka,
že Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami avšak účinnosť nadobudne dňom

zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, resp. dňom určeným podla poslednej vety bodu
od toho, ktorá skutočnosť nastane neskór; Užívatel sústavyje povinný informovať SSD o dni zverejnenia

sústavy berie na vedomie vznik práv a povinností pre SSD a Užívatela sústavy, ktoré pre nich
Obchodných podmienok pňpojenia, TP SSD ako aj pripojovacích podmienok stanovených vo vyjadrení

§39 odsek 11zákonač,25112012Z.z.zákona o energetike a o zmene a doplneníniektorých
bezodplatne SSD distribúciu elektriny cez svoje odbemé elektrické zariadenie, ktoré je pripojené

'SSD zaslučkovaním. Porušenie tejto povinnosti zo strany Užívatel'a sústavy je podstatným porušením

, že údaje a podklady, ktoré poskytol, sú správne a technický a právny stav odbemého miesta
Užívatel'a sústavy do distribučnej sústavy. V prípade, že dójde k zmene údajov týkajúcich sa Užívatela
Zmluve, je Užívatel'sústavy povinný bezodkladne, najneskór však do 7 dní od zmeny týchto rjdajov,

Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Užívatel'a sústavy móže byť posúdené ako neposkytnutie
subjektu, nevyhnutnej na dodžanie štandardov kvality v zmysle vyhlášky tJRSO č.236t2016

štandardy kvality a prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v prípade, že údaje
uvedené v tejto Zmluve, sú nevyhnutné na zabezpečenie dodžania štandardov kvality zo strany

a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle vyhlášky Únso č. 236t2016 Z.z.. Vyhodnotenie
SSD na svojom webovom sídle www.ssd.sk.

,medzi SSD a Užívatelbm sústavy podla §38 Zákona č. 25012012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
ak SSD a Užívatel'sústavy nedosiahli dohodu na riešení sporu, ak s tým obaja účastníci sporového

porušenia povinnosti účastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje

§37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť tlRSO na altematívne riešenie spor so SSD, ak sa ohl'adom
, reklamačné konanie a užívatet sústavy nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spósobom jej

sa na súd tým nie je dotknutá, Návrh na alternatívne riešenie sporu je potrebné predložiť najneskór
vybavenia reklamácie,
,dvoch rovnopisoch, z Kor,ých obe zmluvné strany obdžia po ,l vyhotovení.

že právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje právnym poriadkom Slovenskej
sa dohodli, že zmluvný vzťah sa riadi Zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva
ami a rozhodnutiami URSO, Obchodnými podmienkami pripojenia, Prevádzkovým poriadkom SSD,

záu ázný mi právnymi pred pismi.

l vedomie, že položky článku l, Zmluvy, Koré vypíňa SSD na základe údajov evidovaných v informačných
uvedené v samostatnom dokumente, ktorý bude fuoriť Prílohu č. ,l k Zmluve, s čím obe Zmluvné strany

svoj výslovný súhlas.
že Zmluvu uzatvárajú po jej dókladnom prečítaní slobodne, nazáklade vlastnej vóle, vážne a nie

nevýhodných podmienok.

meniť či doplňovať len formou písomných a číslovaných dodatkov, Pri zmene požiadavky Užívatel'a
zmení dohodnuté podmienky, sa uzatvára nová Zmluva,

Ptjchov dňa:

ZaUžívatela sústavy:

Danka Čemičková
riad, školy



flsl/rl_r
-J|-SÍREDOSLOVENSKÁ
ENERGET,KA

CENNíK DoDÁVt(Y ELEKTRINY ŠrnnoRno w421,22

ceny vtomto cenníku sú platné pre zákazníkov,.ktorí majú so stredosIovenskou energetikou, a, s,

ozdruženej dodávke erextriŇ'ip-riíaj.;;ňil;;;"dávkeelektriny;nadobuod1,1,2021do31,12,2oi

Štruktrira produktov dodávky elektriny

s platnosťou

oDBERATEl:
Meno a funkcia:

Dátum:

Podpis:

platnú a úďnnú zmluvu

a nabíjacia

energetikou, a. s. uzavretú
2021 do 3'l. 12. 2022

energetikou, a. s, uzavretú
. 12,2022

é budú uzatvárané po 1. 1.2021,
nezahřňa|ú poplatky za

Da černičková
riadi .eI školy

8.1 2021

Názov

Cony za dodávku elektriny 202í
Tieto ceny majú platnosť oaí.í.zozl do31.12.2021 asú platné pre zákazníkov, ktorí maiú so Stredo

olatnú a účinnú zmluvu o zd;re;;id;dávk;eÉktriny (prípadne zmiuvu o dogávke9|ektr|.ny) llggbu oq

Ceny za dodávku elektriny 2022
řřil;.;;.lúi;qrry.t ;::r!*:x.}! 

^|!;,?23?3,::"1'š:r,f ,':::11fJ"T:?ll,ffiÍ".i#Í

V prípade uzatvorenia norných zmlúv o združenej do!áy.te elektriny (pilpadne zmlúv o dodávke elektriny), kto

si SSE, a. s. Whradzuju práň'ňi'ňňňr;ri.- i"dividuálne| ceňovq,ponuky na dodávku elektriny. Ceny

ái.řÚ.itiú . póos deútriňy, ostatné regulované poplatky a spotrebnú daň,

Aku

" poěet hodín

Dátum:

Podpis:

pre územie

vykurovanie

sústaw

DoDÁVATEt:
Meno a funkcia: lng. Michal Jaloviar

riaditel' sekcie Predaj B2C zákaznikom



flsl/lllrJJZ
STREDOSLOVENSKÁ
ENER6ÉTIKA

DODÁVATEl; Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8
Tel,: 0850 ,123 555 | lČo: 51 865 467 |DlČ..2120814575 | lČ DPH:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,

l šJú,"áeci"

ODBERATE!:

1411 
i éč.: 6

12 mesiacov

22

50068 B2c
1l4B, O1O 47 Žllina
,2120814575

číslo: 10956/L.

kategórie PODNIKATELIA
ch ustanovenízákona

0c

I Hlavný istič(A)-: 3y65,6

odberného miesta
sídla/miesta podnikania

výška preddavkovej
EUR

K OlM,AlSlK'2|X

ZMLUVA o ZDRUŽENEJ DoDÁVKE ELEKTRINY 1oatej len ,,Zmlu
A ORGANIáCIE uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. z ooiňooneno zákonníka ač.2ýl2al2Z. z. o energetike a ozmene a doplnění niektoných zákonov.

lBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWlFT-BIC: SUBASKBX

I Súpisné óíslo, 1411

|P§Č: Oi 2, 0: O ,1

I Požadovaný produkt dodávky*1): aktiv

I Rezervovaná kapacita v kW*:

i_ ] 3-mesačná 1L ; mesačná

IDlČ:

jtotožná §

1411 
l

0 1 |Čisto

1 ]totožná s
il]totožná s

í.EICoDBERNÉHoMIESTA- .2 4.z s S 7 2 o 8 8

2. ÚDAJE o oDBERNoM MlEsTE*
ulica: chmelinec

Obec: Púchov

Predpokladaný ročný odlrer (kWh)-:

Distribučná sadzba*: C2

i.Typ rezervovanej kapacity-: L] 12-mesačná

3. oDBERATEť
Obchodné meno/Názov": Materská škola

lČo":36129682
IlČ DPH;

Zapísaný v (OR, ŽR iný):

Kontaklná osoba: Danka Černičková riad. školy

I

Telefón
I Mobil-: +421 (908722226)

I Funkcia:

I sK NAcE_ntail: mschmelinecpuchov@centrum.sk

4. ADRESA síDLA/MlESTA PoDNlKAN|A
Uljca' Chmelinec 

1 Siip,srrt cililu

IPSČ: O 2 Oobec, púchov

5. ADRESA NA zAslELANlE KoREŠpoHoexcte-

Olrec:Púchov ]P§Č: 0 2 O O 1 iČis|otiy
6. sUHLAs s ELEKTRoNlcKou FAKTÚRoU

, lx] §úhlasinr so zasielanim elektronickej fakiúry na e*mailovú ac]resu:

7.p9žAD9VANÝTERMíNzAčATlADoDÁVKyr) Dáturn,Q1l01 1 2 0 2 2

8. sPósoB úxnnoy FAKTúR
A PREDDAVKoVÝCH pLÁriEg 9. PERloDlclTA ÚHRADY

PREDDAVKOVÝCH PLAT|EB
polročne ?ož
ročne platby:

,t0, BANKoVÉ spo.1eHtE oDBERATEuA
IBAN; S K 18 4 5 6 0 O O O O 0 0 O 7 12 3 O 7 6 9 0 O 1l

L swlFT.

íí. cENA A VlAzANosŤ ZMLUVY5)
í cenník oooavty elektriny pre podnlkatel'ov a organizácie - vtazatrOsi'zmluvy:

i Ei Cennik: št.W421-22 Viazanost'od5;: 01 101 12 0

t]lica: Chmelinec

1?: ioDPls_ _DoDivATEťl
Meno a priezvisko: lng. Michal Jaloviar

Funkcia

Po

t3
z

=E

Meno a priezvisko, Danka G
Funkcia, riaditel'ka

Podpis a pečiatka":

Dátum podpisu Odberatel'a;

"pc

rieOil9]]!9!9|e Jreq4B2C zákazníkom

31 1 12 1 2 O 2 2

0

ó,: 6

;čislo

odberného miesta

č,; 6

)



13. sÚHLAs so

prevádZkovatel VykonáVal

Óánok t. Ptedrnetzmluvy
1,1, Zmluvftl§ázaÝězuje

lqú a obd]Odnýnt podmlaú

dólde k montážj 0rčríhého meíada zo

(ddej len lakon o g}eíg€§kť} a dahýó

Uskut0cňup prcchod úaslíríd(yó

1,4, PďialvleitoZmluvenieie U\€d$é inak,

ďsek 8 Zákona o eneryetiíe, t j. pd

píed, lo nedali, d( odberatď

sobom. D0dóvateí posledn€j

nie vnútgnóh0 líhu

v ča§i Ztttluvy Cena a viaanoď ailwy

§EanB pjs0íme neoznáni, že

pňpad Wed€ný v bod€ 22, lrlto Zmluvy.

2,2, V Fipad€, ž9 odhratď ob&žii m

Zmluvu pi]jma a víadruje s ňOu

0ditu. ktoíáie dohodnulá v ča9i ZIúWy

t6 Dodá!,lry ebkíiny íl]dnnoď ZdLvyi,

2.3. žflruwe sfdry sa dohodi, ž9 odbgatď je

1,5,

1.6,

dodóvky elektriny pre podnikotel'ov - jednoročný no príslušný kolendórny rok.

ANíM osoBNÝcH úon.lov
Súhlasím so §pracúvanim svoj risobných údajov prevádzkovatelom Stredoslovenská energetika, a. §., so sídlom Pri Rajčianke 8591l4B, 010 47

Žilina, lČo: 51 865 46Z zapisanej OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalei len:,prevádzkovateť") na účely poradenstva, infor-

movania o produktoch, službách akciách prevádzkovateťa a spolupracu.júcich tretich sřán, a to poštou, telefonicky alebo elekťonicky. Súhlasim, aby

personalizované marketingové

na základe analýzy iníormácií o mnou využívaných ptodukioch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi

, ktoró budú zodpovedať mojim záujmom a pottebám. Súhlas, ktorý udeíujem na obdobie od jeho udelenia do
vzťahu s prevádzkovatelbm, sa vzťahuje na idenlifikačné a kontaklné údaje a tiež údaje vyplývajúce z0 zmluv-

lnto súhlas je slobodne daným, konkrélnym, iníormovaným a,jednoznačným prejavom mo;ej vóle. Potvrdzujem, že
pred udelením súhlasu som bolAa -á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sů

doslupné na www.§se.§k v ča§tí
,ana osobných údajov a liež o skutočno§ti, že mám právo kedykoťvek odvolať svoj súhlas.

Podpis

vigc iníormácii náidele v zákaznickych c Dodávatel'a alebo na wwwsse.si{

a cdotpn pí$dun výtrru, zea-

qfidnoďgia uddďáo Dodátíd€íOlina {@ srMy dďávdďa ďdáo na t@ *oncalazriuy o zú,}ž€nq doda$

ksddúiíly§pó{úriínddááďomddGiíry,0ó,dabvýpodedebiíď]o uk0n€g,iaaduyoúitarci&dávke dek

tiíry§pilnúrm dodávdď!índdúiny (d*j$du *o.potinnosposlqtlria §!dínos'].MOóefdďpŇ sloiu poiíl
nospo$d{Jía§Jcihos,l*éhpOruMe§apgvaije Ěpd§ahépolÉgí€Znlul/yaMaval€íj€Opíánenýp0žadovď

d 0ógeíazde*ríI*M€j MqJryYOvýile 1s af zataž#Oógné mieso á odkrdďieFvinnýtŇloznlw-
Ň MÁ, zddť. P6/tír,oď po*ytrulia sfrno§i @a tfito bo& hu/y nadúUda lňnnoď dňom podpigj ZIůrťy obe

ma arúMliíIi sanať. MaýddF wá^lnfiýďíem zíIílMg tslruty trďalďl0 bd! ZíIiluvy požádova{od odbgda
aí náí& §(dy FB§ňiuol zíI*nrij pďUt,, kto.á poubtim púrnnosii po§tFulia §J§nnosti z0 strily odbgalďa D}
dávddeiy/fia

ČÉnok 3. Špeciíikácia odovzdáyacieho a meřacieho miesta
pre disttibúciu elektriny

3.1, VšeíqiŇímáiepoffinóp€dsih{iudddily,ďoítt$nidýpsism€racsj$ryily,ďuvdgióvp,loheTeďíri,l6
špedfi káda odtgn$o miest4 klfii ie ne0ddďtd}W §lčaďoU B10 ZíŤť{rry.

Óánok 4. Cena a spósob platby
4,1, Pďiďsaa*Jaésaryí}ed0t0finainomcsnníku,OdbďdďsazaváaliedďthuŇb€rďazdditfudá\,del0lizajei

DOdiJ*ucsru,íFlú dfiým aúúnim c€ffiíkomdďá/ryddďinygepďůdďov atrgilizade-jodnoíOhýna fflduí
nýkdgdanyId((ddq 4.cďnir).ofi€ídďsa2aÝa4ed*tiruod*raťaz{aiťMávadoizaieiDodá,t{ucenu ur-

čcU @,ým at@mc$ní$npďap,/Fj W cclyuvd€névcffiih ósáUiú ceru glovejddttinyuáan poz+
tiaZo@,tún$ aodd,ýtru,lfuÉíaiůlieMávdďV§úNdespíiMryín poiadkomSlovg,*eiPp]Hky(deibn.sRl,

c€rry rcsrfrr,ýů podďť za ó$ihíjq píg§ slúií§vé dubý, pevád*O1/ilie ry$ijru a 0$eÉ p0dď(y sá zav&

aie 0&vdd rffiíro výee §anEq !ú,ýmia úij$}ý,niíOádnufiďíi ÚRso. R€sjweÉ poplat(yfud! ldfuOva

nóvifiqíáú{gs0[,§cguJ§8€j*bíty.Vp,íFd€uípf,yí€$JovaýďpsďWebozavrdfiiaí}Wýůpddw,
dáOnovýůda,ipíisjý,irišu4ílť§áí,iW kloíe§álýktúpbe,iapoďatqbznrl,Jvy, máDodáVe{píálopoždtr
ydOdO&řádaiú zddfiiesOóďdď§azayáZje&loFdmy dúOda€?sdť. MňdďmáF6iOp0ždo/ď
d 0óefdďa d zddnb zÝýšgtýú, n&ldo, klore bdl mďtfrrynacqru aktuÉ Mlt ubž$e r0zlEďiuti$l íáh}d,
ff§áWsR a|doEDdááďíÉtjemoďodFlir,cg[Jíe$rwalý&poilafrovacgluraddaúd*tjnu sazaváú
p oócdd Ňaú{ sMOm N6a ZŇvy.

4,2, Vpipd€FdiidťadóOd Z]ďÚtŇaai'-i.í,nL!, MOzzh*íysaOdbffidzďázuieddúinu ďobeíaťa zad}
ffiDdá/dďo/i zájqDdá!i{,cgluur$ú dahým a úcjnnim c€nnikom dodáld(y d*tinype pdnikalelova úlatizfois-

íútswýnaFi*ÉŤýldgdaíryíď, pďiď§azrlul/Í€ s6ryvb$ c$a aliazilOsuTluvrndoh0dlinainomftnníku,

4,3, fudardeíiepolilŤýdoúž's,,ď!ď,dadyhďlyddafiydel$iílyváaEiúvyhďnocova]iapdíaOs{bihéhoFávnF
llo fiqj$ - út d(y ÚRso i 23M016 Z z, tlom §a u§e}owíú štaúďdy lNd]ty preno§J ele}trny, dsihxie d*-
tiny adda+íyd*tiíly,

1Á 0dbřeípo{rsonbíOZr*Jýypd/Tda]ie,žesa,idneF€dlq @p§OínOboznanilsc€írnifioín

óánok s, záverďné ustanovenia
5,1. Neďdďteínou§lčasout4oZilJýy§r:

a) cef,Dik,

b) 0B
c) T€duidú$etiíkfraoegí$Omie9a,
d) fufudaOdúáíňzaodoií-dú, dezdďn€vyíd{ttrovat!de!6hu-ld,l|ra

ftik ry c) a d) hÉ.J 0e§dd6{ 2.dep b€zodlddne po fii ndofudnia lfrnmsli ZdJvy. Čis Z*,rvy a oátrm n+

dofu&{,taúúírno§iZ,fiíyfudemdenývptiloheOďdaoflabátň zaodobattt, * zatďne,ryídfuWalú de{ijnu

-ld(tlla
5.2 TáoZdwaievyfidoatávd,ó$qndíťeíriaů§deffťfltqi$&,zktťýútaždáztfuwtástanadoýdapo}rnom

!rrd§/$i, Vtdryalcly aó!h]qZrúrťyí,nEfuélytoíťlg, pi§rynne.

53, &úJrí€sďlyti,rfu4,tta§]iu,žet|tozrTtru!žail&ilpj{ď*Jáompdlai,dlhdnqnažfideilóhgde,važ.
íp anirvť6Ei, aira2igvn€,P{,ýlrOů,ýú e&úmď.

5.1. Hdd]firimúdní,o$bibZ*Jvysaca@losgeCIílz{ucaan&ranadodá,víuď*tinyFeoeďnénlasouÝ€de.
íÉvb&Zffi}€§tým, želi€t€O6ďEíté§{Áifidóaúail}fiiurr,rÝy,kbónedfuňtp@ls.tZtúutyawné, zo

$.ítiúvfleufi *o neofiďHhá§FaďZrfuvy.

55. DldáťdďoaániOóďabíflinhífirnElycgyndrr*&15&ipszadd(finplyíióavlpo€úEilďpty,KUtjdlžiale
vgipaé adrynadfu naďri@l íne§ac, Výpo\€fiá bhola zacina ďrrill Od pí,,,tirD dňa mdffi nsl€dlť,do p0

dďUkrip{§drÍl{' yýp6ře a*t'yozúužarj dodato d€kthyUzdvťeír€iíEdob Mriiii a§Oílčisa ldynutimpc

ffiúOúaFi*&áDí,gieKoaúígtiuná,/,lilatgtycstyl!vy{§€uvdeneilddEdqd€vždy, d(pisOmnú,/ýp}

YďtsdáOdedď.vFip6de d(plnííítu,/i@aí,,vyozdružas&dávledektinyUzatvoMeinadohj nar{illpdá

WM,Wiýed onýIíioúgdovi náMn zng]ycglyvpí@€, *oňgdďd0ruii Dodavdďoi pismnlj\týpvsd

ebl l,edpír!ží€zoýď,yMádďao&dďounrngienávfi,jztmycarylovyí§eurŤdeneilďOte(ob/ylb,d(i6
výpo!ďdodg,áó í0 dakdg]dan€tDípcel.

5.6. oýfié yáďly tqfi ZdWOt, í€UFaWÉ sa íida Zátonom o aeryďte, 0P a v.(mbeo{rt u$an&,aiami 0bďrdneho

zif.snfta ZnŘM s daú Faíryrn púidďn sR

Článok 6, Zvláštne dojednania
6.1. Zííll,Vlésdrydďodizltášhedoiďna]ialeíhZíIlifiyvozsd]u,ďOpWď$eYFiloňetElOZnfir,ry.

peúť dlstiu]{ju deklííny d0 dbsmáho mieda

2aďdryí(u (ďdeilgn,DOdáVtaďffiinn, d0fžai€ lfíminu z2cdaOdaftyd*tíiy je qýEni€ teď{rc-

Dodadďa Ddávtu el*liny ngnono zacď*&, ilo
{d*j l$,PD§). 0ógalríddúE y saza

Z z 0eísged(e aoilgle adqhaini*tot!ú áono

1.3. Dodalkadeklíi0y js splnená peďnd0m eld{finyž píisfufuďro PDs, ku lfu€j je oďEmé mieso 0úe
íatela pipqené, d0 odfumfio mies16 0dbeíatela t j. dekťrny cez odov2davaoe mi€sto, v ktfiOm sa zďoveň

a ndc€zldei$Vo iiody.

zabezpečí DOdáVatď pre Od|€ratďa v r0zsd]U a za @dínienot

uvedenýú v dahoín a údnnom fievk *oyom {ddej len,Preváizkoliy p0ňadŇ}, ktďý bol stiťá€i,ý Urdom

len ,URso). Prcvád*Wý pdladok v dďryn a úóínom Z}€nj je

sposob oznimenia teíminu výmeny urceneJm madla 0 dovodo$ vín$y ú€ná0 m€fada 0§aDrW § 40

temin oa@$wme aqd 15ďú,iD

Urc€néh0 meíadla blde tgmin ozniírÉíry b€zoólddn€. vimEry ú&nó]r0 meíada, ndirdni, mfuó urcenia rrtož-

d*o mjmo W&ÉM lgmiru údpofu, ď Wafiévfrevďž-

Dodávalď poslednei inšla}cie je polinný dodávď odb€íat€íom ddúinx ktmi §J Fipq$i k §J§ave atbíýó
dodávalď slía!! spós0b'loď dodáVať alsklinu od§et 6 Zd{qia o €írer§€ljte dú0 d( dqde t za§a,eíru píc
cesu zmeny dodáValďa e]ekriny a záíol/eň kU dňU dodiťď d*íinyíEínaiú ZÉ€4€č€$ú ddaúUlflim se

deklíhu nEtie p0c6 m$ ííp§acoY. oodá,vta trd€fiq in-

šláncje zaóna dňOm nad€dujúcjm po dnj, v ktoíOm ddá|vateí $ídi spod'bď ddáyať delúií]u, skulohoď,

že dodávalď deku'ny stíall sóso§losť dodáí/at pdía§ 18 odd 6 á&ao€ieíg€fie dáo ď úid€ kza
o&€íateí dďtit]y tu dfu prguš€í]ia dodllYd( el*tjny n€má

bezodldďne Fevá'áovdď giday, d0 ktďq ie oe{ía
tď el*íjny pliNjený, a t0 v rczsahu tsd|a 24ž013 Z r, ktorou sa uslaowii gaidá pe íungova

vnulom&o tíilu s p]ynom v dabom a i]únnom aeni {ďd€j l€n

.Píavdlá tóU"). lníoiía{ia konmvým odb€mtďOín o zaciať,U dodavlry p0§edn€j iŇaÉe dsďúie pouc€fiie

o dóvodo& viliku dodiMry poslednei inšlďcie, úvaía a možno$aú jei Ukončrnja D0davalďoín podeň€i iI}

štanoe js držtet povdenia na dodávtu ďe"ibiny, Korý koncovim odbelaleíom ďekEiny, ktďého íOzhod_

po§ledn€j in§ancie Je uplaý$ý v § 18 Zóftoia o enď-

sřaremi a Uzavára sa na ddu urcjtu. Kďá i€ dďbdrutá

zaona pltnul d0 dňa zeatia hdárvty €ldúiíy {Uijn,

nost Zmíl,vy). ZnrlMé §raf,y sa v sUlde s § 47a 0bčia§ď0 z'ioímika dďodl, že povinm aetetrňovaáZnťwa

ndobuda údnn0sť ts iq z\lgejneni, a to dňom ddtiny, Znúwa sa prdlfue o dúJ ddšiů 12 n€§j6cov,

a h d opdovď}e, pďjď nj*hrá z]rhjwá ýara 2 nEsia€ Fd Udriúm doby rvalia Zríilury fiňq z,luvíŘi

ne§]il6i, U$alovÉnia tohto bdu ZnůrÝy sa neydď]llŇ ile

podpisaú zítťuw z0 sany Dodáýda zi9

kd z jOiF,debového§ldla (ZnIuvamóžefi'

sa dohďn, že ZLlWa nadoblda plahos dvoó@{ry,ď, ah ž€ Zírfuu] F@iše ?j 0úsdd, cim

la U\ledenú v zá}ťavi teío Zrúrýy. v pipade, že sa

ídšó 12 íeýmY, a b a op*ovaE pildd ni*t(á

zíI{uWá $ífia naineý& 2 me§tace trs dpulim Zrfi,ýyfirqZr{MFj srňefison*rcoa&i, že spe
dlženim doby W&ia ZíIiluty 0e9Jhl6i. Zt*Mé saTy glde § § lia ds€* 2 oóčja*&o ácíMiká dďroď, b p}

Vinie žvereiňovalá zduya nadohida údffqg pojq a l0 úlsn zacda Ddá,.íť dďtíiy.
DodáVdďOťi po Nrse Z}tfil v.šefiu @!hú §tid,Mos,

ripadne íeďzovať úkonyV Zmyde píi§Uš4E ĚM}ei a Píelájr(oliďro psidku na lo, ry sa Ddádď 9á dg'á€
letfin defuiny do o&gnďo mjesa Odb€ídďa ú$ghq ZrEriy dodaýdďa d€kthyv §ia& $ n vqJ (da

oeďdď poli,mýzfzď sa ď{id*On€k,*onq kííeryt@
t&fičenle ZíilUW pr€d v}í(Onóim zmsíry ddá]rdďa hddď

Odberatololilikólo p.ávo íle\iydýVa m Znbýy fiamvů pe$is!ť), Wo/da,€ ddo iné UtoflcH&

10 rokov odo dňa ukončenia zmlu

néh0 vzťahu s prevádzkovatelbm

vázuje zdatť Ddávalďoý cenu za DúálkíJ eb]úiny,

1,2. Dodáú(aeleRíinybU&U§kutoč,ňOvdtápodazáonai

rebou deiliny do sfl] l\'ll,\,tť (dalq lqr ,0P), Tielo 0P
ktorcmu poloa]md, a zaváuje §a iů dodžavd.

ue reslaciu §ďovydr odvelvi slovenslq rqubiky

spravidla z\€relnený na Web0vom side PDs,

sNa dodďrei dekliíry v pripde pfiUůy úČfiďrc

kovom pmaú! Fi§ušného PDs,

slavgniu pl0cegj zmeny dodávatďa *ifíny a
zabezpečenú dodavku iným s$sobon, oznárn]

nutím určí tJrad pte reguláclu siet0výó odveNi.

getjke aV§ 36 Pravidle| líltu,

Óánok 2. Doba platnosti zmluvy
2,1, Zm|uva nadohrda daho$ dňc,lr lej podp§j 0b0ma

lei ako zmena ddáVateía} a/d€b0 p0 Npis€ Zíí{tff/

nei an$e dodávatďa mohli 26hániť, t j, najma d€ ]

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza

N4eno a píiezvisko:

7) v plípade, že odberdteť požiodol o
Dodóvobr o oznómi ho odberotelbvi v

z) Ak pre vós nie je d1ležitý konkrany E
i) eri'uvedenom spósobe Úbrudy je potre
4) Pri uvedenom spósobe úhrady je potíe
5) Píe iníormócie ohl'odom Ceny dodóvky
6) Pole ,Íenník" a ,,viazonost' od" so vy|

l dda},lry&ríiny Feáazniko,/strfio\eJ íOslOú $d-
ůežd Ň Fúps€ ZdUW oboznáqil §a sidi ďts€hďn,

zí*rýíEwd,y

na.díe§J oidávď.s

staledďW vzrni§br€dúiriibrilety, udva? sana&bJ

urduvy. ZnhíÉ&balírďia znw uňíaňŇ ú dňazb

zástupca Dodávateťa oprávnený dojednat' zmluvný vzťah)

osobné čislo:

dodóvky, ktoIý nie je nožné prhadiť k distribuřnej sodzbe no odbeínom míeste podro pbtnélp cennko pííslušný produkt dodóvky mu pridelí
ohe Zmluvy pohoda o platbách zo odobrgtú, ole zotiol nevyíoktulgvonú elektíinu - íokt()ío".
L údoj nevyplňojte, zočiotok dodóvky budene realizovoť k nojbližšíemu možnému termínu.
i uvie§' bonkové spojenip qdbeíotera a doložiť vwísoné tločivo Monda píe inkasó sEpA.
uvieý' bonkové spojenie odbeíotelb.

k o ní ok t ujt e, p rcsí m. D od óv ote lb.
len'pre prípod'preaÍženio viozoností zmluvy potío badu 4.2, Zmluvy, o to v prfiode ok si zmluvné ýrony dohúti iný Cennk oko cenník
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