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ZN{LAVA
o zdľuženej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny

a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 1112365

uzatvorená podl'a š 269 ods. 2 zákona č. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
pľedpisov, zákonač.251l20l2Z.z. o energetike a o Zmeneniektoľých zákonov v zneníneskoľších
predpisov, zákona č. 25012012 Z. z. o ľegulácii v sieťových odvetviach a d'alšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi vďahujúcimi sa na oblasť elektroeneľgetiky.

Čhnok I.
Zmluvné strany

odbeľatel':
Sídlo:
Štatutárny oľgán:

lČo:
DIČ:
IBAN:
Telefon/fax:

E-mail:
(ďalej len,, odberateľ")

Mesto Sal'a
927 Ol Šal'a, Nám. Sv. Trojice 7

Mgr. Jozef Belický - Pľimátoľ
00306 r 85

2021024049
sK481 1 1 10000006627849005

031/7705981

mesto@sala.sk

Energie2, a.s.

Mgr. Dávid Vlnka, člen pľedstavenstva

Lazarctská 3a, 811 08 Bratislava
46r13177
sK2023235225
Všeobecná úverová banka, a. s.

sK10 0200 0000 0040 8r4t 4253
+421 850 166 066
info@eneľsie2.sk
v obchodnom registľi okresného súdu Bratislava I

vo vložke č. 5389/8

1.2 Dodávatel':
Štatutárny oľgán:

Sídlo:
ĺČo:
ĺČ opn:
Bankové spojenie:

IBAN:
Telefón/fax:

E-mail:
Zapísaný
oddiel: Sľo

(ďalej len,, Dodávateľ")
(odbeľatel'a Dodavatel'v d'alšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

uzatvára1ú za niŽšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane právnych predpisov pľe podnikanie v eneľgetických odvetviach túto

čiastkovú zmluvu o združenej dodávke elektľickej energie' zabezpečení distľibúcie elektriny
a prev zatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len,,zmluva).



Clánok II.
Úvodné ustanovenia

2'l Táto zmluv a sa uzatváľa v súlade s Článko* II. Rámcovej zmluvy o združenej dodávke

elektriny, zabezpečení distribťrcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
uzatvorenej na zák|ade výsledku verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č.

343/2Ol5 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,zákon o veľejnom obstarávaní"), zákona č.25ll20I2 Z. z.
o energetike a o Zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len,,Zákon
o eneľgetike"), zákona č. 250l2ol2 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a d'alšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektľoenergetiky
(d'alej spolu len ,,Energetické pľedpisy") na pľedmetzákazky: Dodávka elektľickej energie
a plynu pre mesto Šal'a.

2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka dodávatel'a, ako úspešného
uchádzača.

čHnok III.
Pľedmet zmluvy na dodávku elektriny

3.1 Zmluvou nazdruŽenu dodávku elektriny za podmienok uvedených v tejto zmluve:
a) Dodávateľ sa zav'ázuje dodať odbeľatel'ovi elektľinu v dohodnutom zmluvnom období

do odbeľných miest (ďalej len,,oM") odberatel'a v dohodnutom množstve, kvalite, čase

a podl'a ostatných zmluvných špecifikácií )
b) Dodávatel' sazaväzuje zabezpečiť pre odberatel'a pľenos elektriny, distribúciu elektriny,

ľegulované distribučné služby od príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej siete (d'alej

len ,,PDS")' ku ktorej je odberné miesto odberatel'a pľipojené a ostatné súvisiace služby
(d'alej len,,Distľibučné služby"),

c) Dodávatel' sa zaväzuje prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za oM
odbeľatel'a voči zúčtovatel'ovi odchýlok, uvedené v písmenách a) aŽ c) tohto odseku
(ďalej spolu len,'Plnenie"),

d) odbeľatel' sa zavázuje riadne a včas dodané Plnenie dohodnutým spôsobom prevziať
a zapl atiť zať'l do dáv ate l'o v i doho dnutú c e n u.

3.2 Celkové množstvo dodávanej elektriny' aj jednottivé mnoŽstvá podl'a oM, sú uvedené

v pľílohe č. 1 tejto zmluvy.
3.3 odbeľateľ si vyhľadzuje právo meniť počty odbeľných miest v závislosti od jeho ľeálnych

potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoľé odberatel' nemohol pri podpise tejto zmluvy
predvídať.
K zmenám počtu odbeľných miest dôjde:
a) pľi zriadení nových odberných miest foľmou oznámenia odberatel'a doručeného

dodávateľovi písomne v listinnej podobe' pľičom na nové odberné miesta sa budú

automaticky vzťahovať ustanoven ia tejto zmluvy,
b) pľi ukončení odbeľu z odberných miest formou čiastočného odstúpenia od tejto zmluvy

s výpovednou lehotou jeden kalendáľny mesiac' pľičom výpovedná lehota začína plynúť
pľvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo čiastočné odstúpenie

Dodávatel'ovi doľučené písomne v listinnej podobe. Dodávatel'nemá v pľípade takéhoto

čiastočného odstúpenia pľávo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné kompenzácie
voči odbeľatel'ovi.

3.4 Celkové množstvo elektľiny je definované ako spoločné zmluvné množstvo (d'alej len

,,SZM") dodanej elektľiny, ktoľé sa dodávatel' zaväzlje dodať do odbeľných miest
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3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

odberateľa a pľávnických osôb v jeho zľiaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.
Dodávateľ je povinný toto SZM dodanej elektriny zabezpečiť. odbeľateľ sazaväzuje SZM
dodanej elektriny od Dodávateľa odobrať v pripojených odberných miestach.
Dodávka elektľiny sa uskutoční iba na základe platne uzatvoľenej zmlur,y o združenej
dodávke elektriny s odberateľom a pľávnickými osobami v jeho zľiaďovateľskej
a zak|adateľskej pô sobno sti.
Dodávka elektriny je splnená pľechodom elektriny určeným meradlom.
Dodávateľ je povinný plniť záväzky vyplývajirce ztejto zmluvY, ak sú oM pripojené
k distľibučnej sústave prevádzkovateľa distľibučnej sústavy.
odbeľateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a Dodávateľ preberá touto
zmluvou za odberateľa zodpovednosť za odchýlku spôsobenú odbeľateľom v zmysle
všeobecne platného pľávneho predpisu upľavujúceho pľavidlá pľe fungovanie trhu
s elektrinou.
Dodávka elektriny podľa tejto zmluvy je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy
v oM. Miestom odovzdania aprevzatia elektľiny, v ktorych ďochádza k prechodu
vlastníckych práv je elektľomer a Za dodanú a odobranú elektrinu je povaŽovaná elektrina,
ktorá pľejde elektľomerom' Zameranie dodaného množstva zodpovedá PDS.

čHnok IV.
Miesto, čas a Spôsob Plnenia Zm|uvy

4.I. Miestom Plnenia podľa zmluvy sú oM odberateľa, pripojené do sústavy alebo siete
pľíslušného pľevádzkovateľa. Technické údaje a identifikácia oM odbeľateľa (EIC kód) sú
uvedené v pľíslušnej špeciťrkácii' ktoľá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné obdobie združenej dodávky elektriny do oM odbeľateľaje obdobie od 00:00 hod.
dňa 1.1.2021 do 23z59 hod dňa 31.12.2022, počas ktorého má Dodávateľ poskytovať
odberateľovi dohodnuté Plnenie (ďalej len,/mluvné obdobie"), pričom v rámci Zmluvného
obdobia sa konkĺétna hodina predstavujúca začiatok a koniec dodávky elektriny riadi
Energetickými pľedpismi. Zmluvana dodávku elektriny sauzatrárana dobu určitú, odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti do uplynutia Zmluvného obdobia.

4.3. Plnenie sa považuje za dodané prechodom elektľiny z distľibučnej sústavyisiete príslušného
PDS, ku ktorej je oM odbeľateľa pripojené, do oM odberateľa, t. j. pľechodom elektriny
uľčeným meľadlom cez výstupnú pľírubu určeného meradla inštalovaného
apreváďzkovaného pľíslušným PDS pre konkĺétne oM odberateľa. Týmto momentom sa
zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanému Plneniu a nebezpečenstvo
škody.

4.4. Meranie dodaného množstva elektriny vykonáva v súlade Eneľgetickými predpismi
príslušný PDS, do ktorej je oM odbeľateľa pľipojené, pričom takto uľčené mnoŽstvo
dodanej elektľiny je pľe odberateľa a Dodávateľa záväzné. MoŽnosť ľeklamácie alebo
Žiadosti o preskúšanie uľčeného meradla v súlade s Eneľgetickými pľedpismi nie je ýmto
dotknutá.

4.5. Dodávka elektľiny je povaŽovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom
odberateľovi, a to maximálne v mesačných lehotách počas celého obdobia dodávky
dohodnutého v zmluve na dodávku elektľiny, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú neskôľ
inak.

4.6. Pokiaľ je zmluva na dodávku elektľiny uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa
elektľiny v zmysle Eneľgetických pľedpisov (ďalej Ieĺ ,,Zmena dodávateľa"), je Dodávateľ
povinný poskytovať dohodnuté Plnenie a odbeľateľ povinný platiť akúkoľvek úhĺadu alebo
pľeddavok najskôľ nadobudnutím právnych účinkov Zmeny dodávateľa v súlade
s Eneľgetickými pľedpismi. Zodpovednosť za škodu v zmysle Energetických predpisov

3



vzniknutú v súvislosti s tým, že k Zmene Dodávateľa nedošlo najneskôľ ku dňu začatia
Zmluvného obdobia v zmysle zmluvy na dodávku elektľiny, ým nie je dotknutá.

čtĺnok V.
Cena

5 . 1 Cena za Plnenie j e stanovená ako celkov á cena za dodávku elektriny vľátane všetkých s tym
súvisiacich Distľibučných sluŽieb počas Zmluvného obdobia, a to s pľihliadnutím na
Špecifikáciu alebo Zmluvnu špecifikáciu Plnenia, t. j. najmä na vyčíslené pľedpokladaĺe
mnoŽstvo objemu elektriny, dižku trvania Zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú tarifu pľe
konkľétny dľuh Plnenia.
Celková cena pľedmetu Zmluvy bez DPH: 295 457,75EUR
Sadzba DPHz 20'Ä
Celková cena pľedmetu Zmluvy vľátane DPH: 353 881'62 EUR.

5.2 CenazaPlnenie v zmysle ods. 5.1. tohto článku zahÍňa:
a) cenvZadodávku elektriny s prihliadnutím na Špecifikáciu alebo Zmluvnu špecifikáciu

Plnenia (predpokladané množstvo, zmluvné obdobie dodávky Plnenia, pásmová taľifa,
a pod.), vrátane ceny a nákladov za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Dodávateľa
v zmysle ustanovenia ods. 3.1 písm. c) článku III a ceny za odvod do Národného
jadľového fondu podľa zákona č. 23812006 Z. z. o Náľodnom jadrovom fonde na

vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoľetým jadrovým palivom a

rádioaktívnymi odpadmiv zneni neskorších pľedpisov (ďalej len,,Zákon o NJF"),
b) cenv za Distľibučné sluŽby, ato za pľenos elektľiny, distľibúciu elektľiny, systémové

služby a ostatné ľegulované položky, kto4ých vyškaje určená podľa aktuálneho cenníka
distľibúcie príslušného PDS platného v čase pľedloženia Kontraktačnej alebo
obchodnej ponuky Dodávateľa a príslušných cenových ľozhodnutí Uľadu pľe reguláciu
sieťových odvetví (ďalej len,'ÚRSo") platných v čase predloženia Kontľaktačnej alebo
obchodnej ponuky Dodávateľa,

c) daň z pridanej hodnoty,
d) spotrebnú daň' z Plnenia v zmysle zákona č' 60912007 o spotľebných daniach v znení

neskoľších predpisov (ďalej len,,Zžl<on o spotľebných daniach").

5.3 Pokiaľ vzhľadom na príslušné ľozhodnutia URSo dôjde v čase od uzavretia Zmluvy do

dodania Plnenia odbeľateľovi ďalebo v čase platnosti a účirľrosti Zm|uvy na dodávku
elektľiny, k zmene poloŽky ceny Za odvod Náľodného j adrového fondu a ceny za Distľibučné
sluŽby (t. j. zaprenos elektľiny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné ľegulované
položky) je Dodávateľ Plnenia opľávnený účtovať odberateľovi aktuálnu cen|J Za odvod do

Národného jadrového fondu a cenu za distľibúciu a regulované distribučné sluŽby v zmysle
príslušných platných a účinných rozhodnutí URSO v čase dodania Plnenia.

5.4 Ak dôjde počas platnosti a účinnosti zmluvy k zákonnej ZmeÍLe výšky sadzby DPH,
či spotľebnej dane podľa Zákona o spotľebných daniach, je Dodávateľ oprávnený účtovať
k cene za dodávku Plnenia aj takto zmenenú výšky saďzby DPH ďalebo spotľebnej dane

v zmysle Zákona o spotľebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia,
pokiaľ prechodné ustanovenia pľíslušného pľávneho predpisu neustanovujú inak alebo
pokiaľ nie je Plnenie od pľíslušnej spotľebnej dane oslobodené.

5.5 V pľípade Zmefly výšky ľegulovaných poplatkoy Za Distľibučné sluŽby, Zmeny spotľebnej

dane podľa Zákona o spotrebných daniach, Zmeny DPH, Zmeny výšky odvodu do

Národného jadrového fondu, resp. zmien iných ľegulovaných poplatkov počas Zmluvného
obdobia, je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne informovať odbeľateľa o tejto
skutočnosti najneskôľ do termínu vystavenia prvej faktúry s novými sadzbami. V oznámení
budú uvedené nové sadzby a poplatky.
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5.6 Dodávatel' nie je opľávnený účtovať odbeľatel'ovi akékol'vek d'alšie náklady alebo poplatky
zaPLnenie, okľem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku zmluvy.

5.7 Dodávate|' nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vy|učujúcirni
zodpovednosť u osoby' ktorá je voči Dodávatel'ovi dodávatel'om alebo dopravcom elektriny
a tieto okolnosti spôsobujú, že plnenie povinnostiDodávatel'a' vyplývajúcichz tejto zmluvy,
je nemožné.

5.8 Ak dôjde k zníženiu cien za odvod do Národného jadľového fondu, cien za Distribučné
služby, či k zníženiu výšky sadzby DPH, alebo spotrebnej dane zmysle ustanovenia bodov
5.3 a 5.5 tohto článku Zmluvy,je Dodávatel'povinný účtovať odbeľatel'ovi aktuálnu cenu
za odvod do Náľodného .iadrového fondu, cenľ za distľibúciu a regulované distľibučné
služby v zmysle pľíslušných platnýclr a účinných ľozhodnutí URSO v čase dodania Plnenia,
ako aj takto zmenenú výšky sadzby DPH a/alebo spotrebnej dane v zmysle Zákona o
spotr'ebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokial' pľechodné
ustanovenia príslušného pľávneho pľedpisu neustanovujú inak alebo pokial' nie je Plnenie
od príslušnej spotrebnej dane oslobodené.

5.9 Dodávatel' rrebude sankcionovať odbeľatel'a za neodobľatie pľedpokladaného množstva
elektriny, ani za odobľatie väčšieho ako pľedpokladaného množstva elektriny.

Clánok W.
Platobné podmienky a faktuľácia

6.l Dodávatel'vystaví faktúru za dodávku elektriny a súvisiacich služieb zaka\endárny mesiac
na základe riadneho odpočtu meradla.

6.2 Zálohove faktúry za dodávku elektľiny a distľibučné služby budú vystavené osobitne pľe
kaŽdé oM adoručené jednotlivým odbeľatel'om v listinnej podobe azaslané poštou do
l0. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po ukorrčení mesiaca realizácie dodávky
elektľiny. Ak tento deň nie je pracovným dňom, tak najbližší nasledujúci pracovný deň.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní dátumu jej vyhotovenia. Za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy Z účtu odberatel'a v prospech
účtu Dodávatel'a.

6.3 Vo vyúčtovacej faktúľe Dodávate|'účtuje odbeľatel'ovi nasledujúce zložky ceny:
a) cena silovej elektriny,
b) poplatok za distľibúciu, vrátane stľát ako aj súvisiacich poplatkov,
c) tarifuzasystémové služby, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSo'
d) tarifu za prevádzkovanie systému, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSo,
e) poplatok za pľekľočenie rezeľvovanej kapacity, v súlade s platným rozhodnutím URSO

a prevádzkovým poriadkom distribútoľa,

0 poplatok za pľekľočenie stanoveného účinníku, v súlade s platným rozhodnutím URSO
a prevádzkovým poriadkom distribútora,

g) poplatok za nevyžiadanú dodávku jalovej elektľiny, v súlade s platným rozhodnutím
URSO a pľevádzkovým poľiadkom distľibútoľa,

h) spotrebná daň,
i) odvod efektívnej sadzby NJF.

6.4 Pri písomnej ľeklamácii faktúľy má Dodávatel' povinnosť reklamáciu prešetriť a výsledok
šetľenia oznámiť odbeľatel'ovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia ľeklamácie. Reklamácia
nemá odkladný účinok nazaplatenie faktúry.

6.5 Vyúčtovanie dohodnutej dodávky elektriny a dohodnutých distribučných služieb, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy, sa vykonáva na zák|ade výsledkov meraní skutočne dodanej
elektriny. Vo vyúčtovacej faktúľe sa odpočítajú pľeddavky' resp. zálohove platby, ktoré boli
odberatel'om uhradené Dodávatel'ovi za vyúčtovacie obdobie. Vo vyúčtovacej faktfue za
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dodávku elektľiny a distľibučné služby je Dodávatel' opľávnený vyhotoviť aj v prípade
mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meľadla, ukončení odbeľu a pod.

6.6 V pľípade neuhrádzania faktúr odberatel'orn je jeho d'alší odber elektľiny považovaný
v zmysle Zákona o energetike zaneopľávnený odber a Dodávatel' môže po pľedchádzajúcej
výzve odbeľatel'a, požiadať PDS o pľeľušenie dodávky elektriny do oM odberatel'a. Pľed
opätovným pľipojením je odbeľatel'povinný uhľadiť dlžnú čiastkU a za opätovné pľipojenie
uhľadiť Dodávatel'ovi náklady spojené s opätovným pľipojením, Dodávka elektriny
a distľibučné služby budú opätovne obnovené bezodkladne po tom' ako odbeľatel'
preukázatel'ne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v omeškaní.

6.7 Každá faktúľa musí bý' vystavená v zmysle platných pľávnych pľedpisov a obsahovať
všetky zákonom pľedpísané náleŽitosti. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu
jej vyhotovenla. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy
zllčtu odbeľatel'a v pľospech účtu Dodávatel'a.

6.8 Pri nedodľžaní lehoty splatnosti má opľávnená strana právo uplatniť úľoky z omeškania
formou faktúry a dlžná stľana má povinnosť tento urok zaplatiť.

Clánok VII.
Povinnosti Dodávatel'a

7.1 V zmluve sa Dodávate|' zaväzuje zabezpečiť do oM odberatel'a bezpečnú a spol'ahlivú
dodávku elektriny v kvalite gaľantovanej Technickými podmienkami pľístupu a pripojenia
do sústavy/siete príslušného PDS, ako aj distľibúciu elektriny za pľedpokladu, ak je oM
odbeľatel'a pľipojené k distľibučnej sústave/sieti príslušného PDS, vrátane s tym
súvisiacich ostatných regulovaných sluŽieb a prevziať za Odberatel'a zodpovednosť za
odchýlku zaol|ĺ{ odbeľatel'a uvedené v zmluve voči zúčtovatel'ovi odchýlok.
Dodávka Plnenia sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej zmluvy, v opačnom
pľípade sa odbeľ Plnenia považuje v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike za
neoprávnený odber. Ustanovenia $ 46 a $ 82 Zélkona o energetike ustanovujú d'alšie
pľípady neopľávneného odbeľu elektľiny.
Dodávatel' je pri poskytovaní Plnenia povinný dodržiavať Energetické predpisy.
Dodávatel' sa zaväzuje priebežne vyhodnocovať priebeh spotreby elektrickej energie na
jednotlivých oM odberateľa a navrhne odbeľatel'ovi prípadné zmeny v nastavení
technických špecifikácií za účelom zníženia nákladov.
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými Energetickými pľedpismi,
Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS a v kvalite podl'a Technických podmienok
prístupu a pripojenia do sústavy/siete pľíslušného PDS.

7.2

Clánok WII.
Povinnosti Odbeľatel'a

7.3
7.4

7.5

8.1

8.2
odberatel' je povinný pri odbeľe Plnenia dodržiavať Eneľgetické pľedpisy.
odberatel' je povinný poskytnúť Dodávatel'ovi za účelom riadneho dodania čiposkytnutia
Plnenia v potľebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť, že oM odbeľatel'a
bude pľipojené do distľibučnej sústavy, ako aj ukončenie zmluvy o dodávke elektľiny
s aktuálnym dodávatel'om elektriny ku dňu predchádzajúcemu dťlu začatia dodávky na
zák|ade zmluvy. Súčinnosťou odberatel'a sa neľozumie plnenie alebo suplovanie
povinností Dodávatel'a vyplývajúcich zo zmluvy či pľíslušných všeobecne záväzných
právnych pľedpisov.
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8.3 odbeľatel' je povinný pľi uzavretí zmluvy na dodávku elektriny mať užívacie právo
k nehnutel'nosti/nehnutel'nostiam, do ktorej/do ktoľých sa bude uskutočňovať dodávka
Plnenia, vrátane tej/tých, v ktorej/v ktoqých je umiestnené odbeľné zariadenie odberatel'a,
pľípadne pľeukázať toto užívacie pľávo alebo súlrlas vlastníka dotknutých nehnutel'ností s
ich užívaním.

8.4 Pri zmene Dodávatel'a elektľiny, sú účastníci tľhu povinní postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami Eneľgetických pľedpisov.

čHnok IX.
Informovania o cenách a spôsoby informovania

9.1 Dodávatel' je v zmysle Energetic\ých pľedpisov povinný dodľžiavať štandardy kvality
dodávok elektľiny. Vyhodnotenie štandaľdov kvality za predchádzajúci ľok Dodávatel'
zveľejňuje na svojom webovom sídle. V prípade zistenia porušenia dchto štandaľdov kvality
dodávky elektriny' Dodávatel' uhľadí kompenzačnú platbu a odošle oznámenie
o kompenzačnej platbe odberatel'ovi' u ktorého došlo k porušeniu. Podmienkou na
vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.

9.2 V osobitných zákonom vymedzených pľípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky
v režime dodávatel'a poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záxáznými pľávnymi
predpismi' najmä Zákonom o eneľgetike a pravidlami fungovania vnútorného tľhu s
elektrinou. Dodávatel' poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odbeľatel'om
elektľiny, ktoľí sú pľipojení k sústave alebo sieti a ktoých dodávatel' stľatil spôsobilosť
dodávať elektrinu podl'a $ l8 ods' 6 zákonao energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu
Zmeny dodávatel'a elektľiny' a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemajú
zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávatel' poslednej inštancie je povinný dodávať
elektľinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom
nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávatel' stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.
Skutočnosť, Že dodávatel' elektľiny stľatil spôsobilosť dodávať elektrinu pod|'a $ l8 ods. 6
Zákona o eneľgetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu Zmeny dodávatel'a elektriny a
záľoveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny odbeľateľ zabezpečenú dodávku iným
spôsobom, oznámi odbeľatel'ovi PDS' do ktorej je oM odberatel'a pľipojené, a to v ľozsahu
podl'a Pravidiel trhu. Informácia koncovým odberatel'om elektľiny o začiatku dodávky
poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe
jej trvania a o možnostiach jej ukončenia. Dodávatel'om poslednej inštancie je držitel'
povolenia na dodávku elektriny, ktoľý dodáva elektrinu koncovým odberatel'om elektriny
alebo plynu, ktorého ľozhodnutím určí URSo. Režim dodávky poslednej inštancie je
upravenýv$18Zákonaoenergetikeav$36a$76Pravidiel trhu.odberatel'elektľiny,
ktorému dodáva elektľinu alebo plyn dodávatel'poslednej inštancie, uhradí dodávatel'ovi
poslednej inštancie cenu za dodávku elektľiny poslednej inštancie podl'a cenového
rozhodnutia vydaného URSo pre dodávatel'a poslednej inštancie.

9.3 Distľibúcia elektriny do oM odbeľatel'a môže byť prerušená alebo obmedzená len
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v Energetických
predpisoch, najmä $ 31 ods. l písm. e) a v $ 49 ods. 2 Zákona o eneľgetike. V prípade
plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektľiny, je Dodávatel' povinný
oználmiť odberatel'ovi začiatok obmedzenia, teľmín skončenia obmedzenia alebo preľušenia
distľibúcie elektľiny bezodkladne, t. j. najneskôr prvý deň nasledujúci po oznámení mu tejto
skutočnosti príslušným PDS a to písomne alebo v elektronickej podobe na adresu
odberatel'a. V prípade preľušenia alebo obmedzenia distľibúcie elektľiny z dôvodu poľuchy
odbeľného zariadenia na dotknutom oM odbeľatel'a, je odbeľatel' povinný informovať
príslušného PDS. Dodávatel' je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektľiny
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a s tým súvisiace distribučné služby do oM odbeľatel'a a za ým účelom požiadať PDS
o obmedzenie alebo preľušenie distribučných služieb' ak je odbeľatel'v omeškaní s úhradou
faktúľy alebo jej časti podl'a zmluvy a ak si odbeľatel' nesplnil túto svoju povinnosť ani
v dodatočnej lehote, ktorú mu poskyto| Dodávatel' v písomnej výzve s upozoľnením,
Že dodávka elektľiny a s ým súvisiace distribučné služby budú obmedzené alebo preľušené.
Lehota v písomnej výzve nesmie byť kľatšia ako 30 dní. Dodávatel' v takom pľípade
nezo dpoved á za v zniknutú ško du o bj ednávate l'a.

Clánok X.
Meľanie

10.l Meľanie dodaného množstva elektľiny, vykonávanie odpočtov určeného meľadla vľátane
vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných infoľmácií potľebných pľe
zúčtovanie združenej dodávky elektľiny vykonáva a odovzdáva Dodávatel'ovi príslušný PDS
v súlade s platnými všeobecne záväznými pľávnymi'pľedpismi, platným pľevádzkovým
poriadkom PDS (d'alej len ,,PP PDS"), schváleným URSO a Technickými podmienkami
PDS.

l0.2 Množstvo dodanej elektľiny sa meria určeným meradlom. Dľuh, počet, vel'kosť
a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zatiadení určuje PDS v zmysle Zákona
o eneľgetike. odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávatel'
faktuľuje dodávku elektriny a s tým súvisiace distľibučné služby nazáklade ýchto údajov.

10.3 odberatel' je povinný staľať sa o uľčené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti
neoprávnenej manipulácii, ktoré odberatel' zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť
Dodávate|'ovi. odberatel' sa zaväzuje urnožniť PDS prístup k odbeľnému elektľickému
zariadeniu a uľčenému meľadlu za účelom vykonania kontľoly, výmeny, odobratia uľčeného
meľadla alebo zistenia odobľatého množstva elektriny.

10.4 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odbeľatel' písomne
požiadať Dodávatel'a o zabezpečenie jeho pľeskúšania. Dodávateľ je povinný zabezpečiť
preskúšanie určeného merad l a bez zby točného o dkl adu.

10.5 Dôvodom výmeny uľčeného meradla môžu byť najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,
b) výmena uľčeného meradla pľi požiadavke na pľeskúšanie uľčeného meradla,
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na uľčenom meľadle,
d) výmena uľčeného meľadla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

10.6 odberatel', ktorého oM je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny
meľaný na sekundárnej stľane transfoľmátoľa a transformátoľ je jeho vlastníctvom, overí na
zákIade písomnej žiadosti Dodávatel'a funkčnosť kompenzačneho zariadenia tľansformátoľa
na vlastné náklady a výsledky meľania oznámi Dodávatel'ovi. Pokial' odbeľatel' takého
oznámenie nepredloŽí, tľansfoľmátor sa považuje za nevykompenzovaný a namerané
hodnoty nie sú v súlade s hodnotami pľíslušného ľozhodnuila ÚRSo. Dodávatel'má potom
právo na zák|ade údajov poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej hodnote jalovej
spotreby jalové tľansfoľmačné Stľaty V zmysle platného cenového ľozhodnutia URSO'

10.7 Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meľadla a informácie o dôvodoch výmeny
meradla, ako informáciu o náhľadnom spôsobe uľčenia množstva dodanej elektľiny v pľípade
poruchy uľčeného meľadla a mimo určeného teľmínu odpočtu sú stanovené v pľíslušných
ustanoveniach PP PDS.

I



Clánok XI.
Reklamačné konanie

ll.l Reklamácia je písomné podanie odberatel'a adresované Dodávatel'ovi elektriny, ktorým sa
odbeľatel' elektľiny domáha najrnä zodpovednosti Dodávatel'a elektľiny alebo príslušného
PDS za nekvalitne dodané Plnenie a s tým súvisiace služby, pričom takýto stav trvá v čase
uplatnenia ľeklamácie a zároveň odbeľatel' elektľiny požaduje od Dodávatel'a elektriny
alebo príslušného PDS nápľavu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a
distľibúcie elektriny do oM odberatel'a elektriny. Účelom ľeklamácie je predovšetkým
dosiahnuť, aby boli odstľánené zistené nedostatky.

ll.2 odberatel' elektriny má právo ľeklamovať najmä:
a) kvalitu poskytnutého Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb,
b) odpočet určeného meľadla,
c) fakturáciu poskytnutého Plnenia alalebo s drn súvisiacich služieb,
d) prerušenie alebo obmedzenie Plnenia a/a|ebo s dm súvisiacich služieb alebo iné zistené

chyby súvisiace s poskytovaním Plnenia alalebo sluŽieb Dodávatel'a elektriny (d'alej len

,,Pľedmet ľeklamácie").
ll.3 odberatel' elektľiny môže reklamáciu uplatniť písomne u Dodávatel'a elektľiny na

korešpondenčnej adľese Dodávateľa alalebo elektronicky na e-mailovej adľese Dodávatel'a
mu na tento účel oznámenej.

ll.4 Podanie, ktorým odberatel' elektľiny uplatní svoje pľávo na ľeklamáciu, musí čitatel'ne
obsahovať najmä identifikáciu odberatel' elektriny, pľesný popis s odôvodnením
reklamácie, pľípadne sprievodnou dokumentáciou a d'alšími skutočnosťami pľe posúdenie
ľeklamácie, identifikačné údaje ýkajúce sa Predmetu ľeklamácie, identifikačné údaje
ľeklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa ýka a podpis oprávnenej
osoby konať za Odberateľa'

1l.5 Zadeň pľijatia reklamácie sa považuje deň pľijatia reklamácie Dodávatel'om. Dodávatel'toto
prijatie reklamácie obratom odberatel'ovi potvľdí.

1 1.6 Reklamácia rnusí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.
I1.7 Ak je ľeklamácia uplatnená prostredníctvom emailu alebo faxom, Dodávatel' doručí

potvrdenie o uplatnení reklamácie odbeľatel'ovi ihned'. Ak nie je možné potvrdenie doručiť
ihned', musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôľ však spolu s dokladom o
vybavení reklamácie.

l1.8 Dodávatel'vybaví ľeklamáciu v čo najkľatšom možnom čase, najneskôľ však do 30 dní od
uplatnenia ľeklamácie. Ak siprešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej tretej
stľany, môže Dodávatel' predlžiť lehotu na vybavenie ľeklamácie o ďalších päť dní.
Dodávatel' doručí preukázateľným spôsobom odberatel'ovi písomný doklad o vybavení
reklamácie.

11.9 Reklamáciou nie je písomná žiadosť odbeľatel'a o opľavu formálnych náležitostí faktúry
(napľ. nespľávnej poštovej adresy, ktorú odbeľatel'spôsobil nedostatočnou súčinnosťou a
pod.) a Žiadosť o pľeskúšanie meradla.

čHnok XII.
Doba platnosti a ukončenie zmluvy

12.l Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných stľán.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a zákona č). 2ll/2000 Z. z.
oslobodnom prístupe kinfoľmáciám v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
č. 2lll2000 Z. z."), účinnosť tejto zmluvy nastane najskôr dňom nasledujúcim po dni jej
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Zveľejnenia. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona
č.2l112000 Z' z.

l2.2 Zmluvné obdobie dodávky elektriny do oM odbeľatel'a je obdobie uvedené v pľíslušnej
Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii pre kaŽde oM zvlášť, počas ktorého má Dodávatel'
poskytovať odbeľatel'ovi dohodnuté Plnenie, pľičom v rámci Zmluvného obdobia sa

konkľétna hodina predstavujúca začiatok a koniec dodávky elektriny ľiadi Eneľgetickými
predpismi. Zmluya na dodávku elektľiny sauzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti do uplynutia Zmluvného obdobia.

l2.3 Táto zmluvazanikápo uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania pľedmetu zmluvy.
12.4 Zmluvu možno pľedčasne ukončiť dohodou zmluvných stľán, k platnosti ktor'ej sa vyžaduje

písomná foľma alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených V tomto článku zmluvy'
12'5 Dodávatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť prostľedníctvom písomného odstúpenia

v pľípade:
a) ak je odbeľatel'v omeškaní s úhľadou faktúry alebo akejkol'vek platby a túto neuhradil

ani do l0 dní od doľučenia Upomienky,
b) neopľávneného odbeľu elektriny v zmysle Zákona o eneľgetike,
c) ak odberatel'svojím odberom ohrozuje bezpečnosť, spol'ahlivosť alebo kvalitu dodávky

elektriny,
d) neplnenia povinností vyplývajúcich odbeľatel'ovi ztejto Zmluvy, Zo Zákona o

eneľgetike alebo iných súvisiacich pľávnych pľedpisov' ak odbeľatel'nevykoná nápravu
ani v lehote uvedenej v písomnej ýzve Dodávatel'a.

l2.6 odbeľatel' je opľávnený od tejto zmluvy odstúpiť pľostľedníctvom písomného odstúpenia,
ak Dodávatel' poľuší povinnosť dodať odberatel'ovi elektrinu v dojednanom množstve
okľem pľípadov vylučujúcich zodpovednosť aprípadov, ked'táto zm\uva alebo všeobecne
záväzne právne predpisy opľávňujú Dodávatel'a elektrinu nedodať, a ak si túto povinno5ť
nesplní ani v dodatočnej lehote uľčenej odberatel'om, ktoľá nesmie byť kľatšia ako l0 dní
od doľučerr ia v ý zv y o dbeľate l'a Do dávate l'ov i.

l2.7 Zm|uvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a) dľuhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol návľh na vyhlásenie konkurzu voči dľuhej zmluvnej strane podaný treťou osobou,

pľičom dotknutá zmluvná stľana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktoľá
odôvodňuje začatie konkurzného konania,

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamletnuý pre nedostatok majetku alebo

d) dľuhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
12.8 Učinnosť odstúpenia od zmluvy nastane dňom doľučenia písomného oznámenia o odstúpení

od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo neskoľším dňom uvedeným v takomto písomnom
oznámení. Ak si odberate|' nezabezpečí Zmenu dodávatel'a elektriny do odberných miest ku
dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, účinnosť odstúpenia od zmluvy doručeného
odberatel'om Dodávatel'ovi nenastane skôr, ako vyľadením odberných miest odbeľatel'a
z bilančnej skupiny Dodávatel'a v súlade s Prevádzkovým poľiadkom, o čo je Dodávatel'
povinný požiadať PDS bezprostredne po dni, kedy mu bolo písomne oznámenie odberatel'a
o odstúpení od zmluvy doručené.

l2.9 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoľé vznikli počas tľvania zmluvy, zostávaju
aj po jej zániku zachované až do ich úplného vyspoľiadania. Zánik zmluvy sa nedotýka práva
na uplatnenie náľokov zmluvných stľán vyplývajúcich z poľušenia zmluvy, vľátane
oprávnenia na náhľadu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty' ustanovení zm|uvy dkajúcich
sa vol'by práva, ľiešenia sporov medzi zmluvnými stľanami a ostatných ustanovení, ktoľé
podl'a zmluvy alebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po zániku zmluvy.

t0



Clánok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.l Pľávny vzťah za|ožený touto zmluvou Sa riadi obchodným zákonníkorn, platnými
všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi v oblasti energetiky a ostatnými pľíslušnými
všeobecne záv äzný mi pľávnymi pľedpi sm i v platnom znení.

l3.2 Spoľy zmluvných strán, ktoľé vznikrlú nazáklade zmluvy budĹr pľedrrostne riešené dohodou
zmluvných stľán. Ak k dohode nedôjde, je ktoľákol'vek zmluvná stľana opľávnená pľedložiť
Spoľ na vyriešenie miestne a Vecne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo URSo na

rnimosúdne ľiešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisorn.

13.3 Zmluvu možno zľušiť iba písomne' zmluvu tnožno meniť alebo doplňať výlučne písomnými
dodatkami podpísanými opľávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán, ak nie je v tejto

zmluve uvedené inak.
13.4 Zm|uvné stľany sa výslovne dohodli, že ak nie je v tejto zmluve alebo jej prílohách uvedené

inak, všetky pľílohy zmluvy možno meniť a doplňať formou písomných dodatkov
podpísaných za zm|uvné strany.

13.5 Zmeny obchodného mena, adľesy sídla, adresy na zasielanie faktúr abankového spojerria

zmluvných stľán sa nebudú považovať za Zmeny vyžadujúce uzavľetie dodatku k tejto

zmluve. Zm\uvnástľana dotknutá zmenou je povinná takúto Zmenu bezzbytočného odkladu
písomne oznámiť druhej zrnluvnej stľane. Takto oznámené zneny nadobúdajú účinnosť
dňom doručenia oznámenia o Zmene druhej zmluvnej strane.

B.6 Žiadna zo zmluvných stľán nemôŽe postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy ako celok alebo ich časť bez pľedchádzajúceho písomného

súhlasu dľuhej zmluvnej stľany, s výnimkou postúpenia pohl'adávok Dodávatel'a voči
odberatel'ovi vyplývaj ucich z tohto zrnluvného vzťahu.

13.7 Zm|uva je vyhotovená v šiestich (ó) rovnopisoch, každý s platnosťou oľiginálu. Dodávatel'

dostane dve (2) vyhotovenia a odberatel'štyri (4) vyhotovenia zmluvy.
13.8 V pľípade vyhotovenia tejto zmluvy aj v iných jazykových zneniach (mutáciách), pľe výklad

jednotlivých ustanovení zmluvy bude vždy rozhodujúce slovenské znenie zmluvy.
|3.9 Zm|uvné stľany vyhlasujú, Že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podl'a ich skutočnej'

váŽnej aslobodnej vôle, jej obsahu poľozumeli ana znak súhlasu sňou oprávnení

zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
l3.l0Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Pľíloha č. |: Zoznam odbeľných miest odbeľatel'a
Pľílolra č. 2: obchodné a technické podmienky dodávatel'a

ZaDodävatel'a Za Odberatel'a

0t
V Bľatislave, dňa .!!,!!.,Ll-

.91(..2:,'zzzsszzs

Mgr. Dušan Vlnka
Na základe plnej moci
Eneľgie2, a.s.

V Šali, dňa.3.a.t!'?0L0 ',
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Pľíloha č.1 - Zoznam odbeľn ch miest odbeľatel'a

Zmluvne dohodnuté ročné množstvc v
ľIwh

WTNT

37,8

6,4

7,8

7,0

0,0

4,0

4,9

1,1

4,9

7,4

VT/ST

37,8

6,4

7,8

7,0

0,0

4,0

4,9

1,1

4,9

1,4

IT

r,7

0,9

25,1

7,0

3,1

0,6

Produkt

2T

1T

2T

2T

1T

2T

2T

1T

IT

IT

2T

2T

IT

2T

1T

2T

1T

1T

1T

2T

Distribučná sadzba

C2-X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

nemeran1í odber

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

C2-X3

nemeran odber

nemerany odber

nemeran odber

C2.X3

Hodnota
ističa

3x400

3x60

3x63

3x63

7x2

3x60

3x40

lx40

3x50

3x80

3x20

3x50

3x25

3x20

3x40

3x40

1x6

lx2
1x2

3x63

Mesto OM

Šaľa

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šaľa

Šal'a

Šaľa

Šal'a

Šalä

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Šaľa

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Psč

927 01

927 0t

927 0r

927 0l
927 05

927 0t

927 0t

927 01

927 05

927 05

927 0t

927 0r

927 05

927 05

927 05

927 05

927 0l
927 0I

927 05

927 01

Adresa OM

Horná 28

Hlavná 87

J. Paláľika 3

L. Novomeského 14

L čna7

Král'ovská 4l
SKOLSKA 3

Nešporova 6

Hollého 9

Nitľianska 19

J. Palárika 6

Brezová 15

Nitrianska 45

Hospodárska 6

Nitrianska 3201

Hospodárska 4

Pánlaťla 16

Horná22

Nitrianska l4
Dolná 10

EIC K ,d OM

2422560282460002

242256094338000Y

2422530279980005

2422530289770000

24ZZS4000tl1949G

242253054500001Y

2422'5305s0430000

24225302897 9000R

2422530527840007

2422530510890002

24225709757 9000U

2422530289700002

242253046887001Y

2422570809630007

242254000091502H

2422530469060008

2422540000101910

242254000037886G

242254000109679M

242253028955000M



242256024665001Y SNP 40 927 0t Šal'a 3,7 3,1

1,7

0,6

6,7

6,9

0,5

)\
?s
5,6

5,4

7,2

0,8

3,8

7,3

0,6

1,8

1,2

4,2

4,7

9,0

7,7

0,6

6,7

6,8

0,5

)\
)s
5,6

5,4

1,2

0,8

3,8

1?

0,6

1,8

1,2

4,2

4,1

9,0

)1

12,7

1,2

2T

2T

2T

1T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

IT

1T

1T

1T

2T

2T

2T

1T

2T

1T

1T

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

nemeľan 'odber

nemeran odber

nerneran odber

c2-x3
C2-X3

C2-X3

C2.X3

nemeran odber

C2-X3

nemerany odber

C2-X3

3xl7

3x63

3x32

3x40

3x40

3x25

1x20

3x40

3x25

3x32

3x63

3x32

1x32

1x40

3x32

3x32

3x32

1x2

1x2

lx2

lx40

3x20

3x200

3x50

lx6

3x50

1x2

lx25

Sal'a

Šalä

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Zihárec

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Salä

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Šal'a

927 0l

927 0t

927 05

927 01

927 01

925 83

927 01

927 01

927 0r

927 01

927 01

927 0t

927 0t

927 0r

927 01

927 05

927 05

927 0t

927 05

927 05

927 01

927 01

927 0s

927 0t

927 05

927 0t

927 01

orechová 7019

Diakovská 3

fumska 3

Hlavná 61

L' Novomeského 9

ŽiháLrec 724

8.mája 1

Javorová2l

okružná2

Staničná 4

Kráľovská 4

Hetmé l789

Jesenského 84

Kpt. Jaroša 35

J.Palárika 14

Cintorínska l7

Nitrianska 3201

|{rátka2

Hollého 9

Hollého 9

Vlčanská 8

Hoľná 28

Fra a Král'a70l6

Šturova 2

Hliník 2

Hlavná l586

Štuľova 3

2422530554330002

2422560698340006

24ZZ36| 1841 1000U

2422530289670006

242253028956000H

2422530561950006

2422530289680001

2422560834140002

24225302896 000Q

242253056433000V

2422570130270000

2422560673790008

24225302896100lY

24225302897 8000W

242253028972000P

242253047284000B

2422540001 136800

242254000037896D

2422540000t0193K

242254000068s938

24ZZS6t2ts90000R

242253056584000Q

2422530472850006

2422540000102044

242253056435000L

24ZZS4000Itt874L

2422530289810000
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2422561339980008 SNP 5 927 01 Šaľa

10,1

10,7

)77

4,2

\)

6,0

0,7

10,9

10,1

10,7

27,3

4,2

s')

6,0

0,'1

10,9

10,5

3,1

63,5

1,6

30,3

10,4

0,3
,)\

7,5

0,0 r

0,01

<t

5,0

1?

1T

IT

2T

IT

2T

2T

IT

IT

IT

2T

IT

2T

IT

1T

1T

IT

IT

IT

IT

1T

1T

1T

1T

1T

IT

2T

2T

2T

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

nemerany odber

nemerany odber

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

nemerany odber

nemeran odbeľ

C2-X3

C2-X3

nemerany odber

C2-X3

C2-X3

C2-X3

nemerany odber

C2.X3

C2-X3

C2-X3

lx25

3x80

3x85

3x120

3x51

3x160

3x25

1x6

1x6

3x63

3x63

3x25

3x50

3x32

3x35

3x25

1x6

1x6

3x25

3x25

1x2

3x25

3x25

3x40

1x6

3xl20

3x50

3x50

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Sal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Sal'a

Sal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

ŠaI'a

ŠaI'a

927 01

927 05

927 0s

927 0r

927 01

927 05

927 01

927 01

927 01

927 01

927 01

927 01

927 01

927 05

927 05

927 01

927 0t

927 0t

927 0t

927 05

927 01

927 05

927 01

927 05

927 01

927 0t

927 05

Hlavná 12

Jilemnického 34

Nitrianska 1

Král'ovská 6

Dolná l

Nitrianska 45

Pámla a6
8.mája 19

M.R.Stefánika 3

Váhová 1

Páznaía4
Hlavná 44

SKOLSKA 3

Nitrianska 24

Fra a Král'a 3l98

L. Novomeskélro 26

Letná 3

Homá26

Hlavná 65

Hollého 2

Pázma a I

Nitrianska 69

Paľtizánska 1

Narcisová 9

Jazerná6944

Jarmočná 5

Trnovecká 6

2422570287680008

2422530s6436000G

242253046904000r

242253028964000L

24225302897 3000K

242253047169000s

242254000010192M

242254000010197C

242253028957000C

2422530289s90002

2422540000386920

2422530289510005

242,2530550440001

242253047194000C

242254000091872L

2422540000102052

242254000010196E

242256129442000R

2422530s63670000

242'2540000269604

242256025821000L

242254000066s082

242,2530280230002

2422540000129108

242253028971000U

242253028969000X

2422,530471630002
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2422540001051609

Za Odberatel'a

v Šali. d a fu '.iLl.2020

/

Váhová 5030 927 0t Šaľa

i ------..

Za Dodávatel'a :

V Bľatislave, aĺa&':.(: zozo

-..-7 :-, .rj- j. ?.s.
. ..1, : ,]a

''t'?

Ulv. -vLv+Ý- '

!:,i{r, rijc

@*
Mgr. Dušan Vlnka
Na základe udelenej plnej moci
Energie2, a.s.

2422540001660382

2422540001660s60

242253028328000U

242253028974000F

2422530s10380000

2422530289s80007

2422530505140005

2422560494880002

2422530469420004

242253028954000R

2422530289820001

2422530289800007

2422540000129116

2422540000353471

Niq' 5

L. Svobodu ll
SNP 16

BUDOVATEĽSKA 2

Dolná 9

ŠKoLSKÁ 28

Nám. svätej trojice 7

Komenského 78

Ho|lého 7022

Hlboká 18

Vrĺhová 19

Štrirova 22

Hlavná l

ŠKoLSKÁ 1A

927 05

927 05

927 0t

927 0t

927 01

927 0l
927 0t

927 05

927 05

927 01

927 0r

927 01

927 01

927 0t

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Šaľa

Šal'a

Sal'a

Šal'a

Šal'a

Šal'a

Sal'a

Sal'a

Šal'a

1x2

lx2
3x125

3x50

3x63

3x63

3x1 60

3x40

3x63

3x66

3x500

3x80

1x6

lx2
3x25

nemerany odber

nernerany odber

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

C2-X3

C2-X3

C2.X3

C2-X3

C2-X3

nemerany odber

nemerany odbeľ

C2-X3

1T

IT

2T

2T

2T

2T

1T

1T

2T

2T

2T

2T

1T

IT

1T

80,5

0,1

16,5

25,6

6,3

12,0

8,0

5,3

7,7

o1 1

4,3

25,6

6,3

12,0

8,0

<?

7,7

0,0

4,3
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