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Zmluua o združenej dodáuke elektriny
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A1

Číslo obchodného partnera: 5100002045 ČísIo miesta spotreby: ]10]0]5482

Dodáľatel'(dälei len,,Dodáľatel'):

ZSI [neĺgia, a.s., čulenoľa 0 816 ll7 Bĺatislaua 1

lČ0J6 ĺn 2u, D|Č: 2022249295, l Č D P 1l : 5 K2 0 2 2 2 4 9 2 9 5

Zapísaný v 0R 0S BA1, odd. Sa, vložka č. ]978/8

Držitel'povolenĺa na dodávku elektriny vydaného ÚRs0 č.: 2007E0254

Doĺučouacia adľesa: P.0.Box 325, 810 00 Bratiíava 1

l(ontakt: 0850 111 555, www.ne.sk, kontakt@ne.sk

Bankoľé spojenie: Tatra banka, a. s., čísIo Účtu: 264900004l1100

IBAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0041 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Sĺdlo: NAM sVÄTEl TR0||CE l 927 fi ŠAĽA

lČ0: 00 ]06 185, DlČ: 2021024049 lČ DPl|:

Zapĺsaný v 0R 0S Šal'a,, -

Te|ďón: +421911727871, E maĺl: vabova@saIa.sk

PovinnosťsprÍstupniťinformácie podlä zákona č.211/2000 Z.z'(vyplní iba vereiná správa)

E ánoE nie

BIC(SWIFT):GIBASKBX

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Bankové spojenie: Slovenská sporitelfia, a.s.

lBAN: SK820900000000ĺ24306282

0dbľatel'(d'alej len,,0dbeĺatel'):

0bchodné meno, právna forma odberatel'a: Mesto Šalh Mestský úrad

V zastúpení;

Mgr. jOZEF BEtlCKÝ

Dodávatel'a Odberatel'spoločne ako;mluľné strany" a kaŽdý z nich samostatne ako

,,zmluuná stĺana" uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov

pre podnikanie venľgďických odvetviach tÚto Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

(v texte,,Zmluľa"):

l.PrcdmďZmluľy

1l. Predmetom tejto Zmlwy je záväzok DodáVďelh i) dodávať elektrinu do nižšie

špedÍikovaného odbľného miesta Odberatelä (dälej len ,0M") v dohodnutom

mnoŽstve, čase a v kvalite garantovanej technickými podmienkami dĺstribučnej

sústavy a podlä obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu

dodávky elektriny' ii) zabezpečiť pre 0M 0dbemtelä distribúciu elektriny v zmysle

Prevádzkového poriadku príslušného prevádzkovatel'a distribučne1 sústavy (dälej

len ,,PDS'') a Technických podmienok príslušného PDS a ostatné s tým spojené

distribučné sluŽby (dälel len ,/istĺibučné sluŽby") od PDS a iii) prevziať za

0dberatelä zodpovednosťza odúýlku a 0M voči zúčtovatelbvi odchýlok a záväzok

0dberatel'a i)odobraťod Dodávatelä elektrinu, ii)riadiťsa obúodnými podmĺenkami

dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny, iii) r|adne a včas zaplatiť

Dodávatelbvi za dodávku elekľ|ny a za distribučné služby dohodnuté ceny podlä

podmienok uvedených v Zmluvq v Obchodných podmienkach spoločnosti ZSE Energia,

a.s., pre odberatelbv elektriny mimo domácnosti (zdruŽená dodávka elektriny)(däle1

len,,0P") a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu

k dĺstribučnej sústave a iv) dodržiavaťsvoie povinnosti v súlade so Zmluvou'

l l. Špecifi kácia odberného miesta

2'1 Adresa odberného miesta: V. ŠRoBÁRA 9,927 01 ŠAĽA

2.2 Číslo miesta spotreby: ]10]0]5482

2'3 ElC odberného m|esta: 24ZZS]0]5482000W

2.4 Napätbvá úroveň: NN

lll. Údaje pĺe dodáľku elektĺiny a platobné podĺnhnky

)1 Tarifný produkt dodávky elektriny: Firmajednotarif

].2 Číslozmluvnéhoúčtu:6ĺ0076864

].] Adresa zasielania faktúr - platitell.

Mesh Šalh Mestský Úrad, NAM sVÄIEj TR0llcE 7, 927 01 ŠAĽA

3.4 Bankové spoienie platĺtel'a 5124j06282ĺ0900

IBAN: Sl(8209000000005124i06282

BIC (SWIFT): GIBAS|(BX

].5 0bdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne

].6 Počet preddavkových platieb: 11

3.1 SpÔsob úhrady faktúr: Prevodný prĺkaz

].8 Lehota splatnosti faktúr:14 dnĺ odo dňa vystavenia faktúry

3.9 Predpokladaná ročná spotreba elektriny:1 800,00 kWhľok

lU. 0sobitné dojednania
ll1 0dberatel'sa zaväzuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávatelbvivšetku

nevyhnutnú súčinnosťvzmysle príslušnej právnei úpravya Prevádzkového

poriadku PDS na tq aby sa odo dňa účinnosti Zmluvy, prípadne odo dňa

prvého možného termínu v zmysle príslušných všeobecne záväzných

právnych predpisov stal Dodávatel'u prÍslušného PDS dodávatelbm

elektriny do 0M ďalebo zdrŽaťsa akýchkolVek úkonou ktoré by tomu

mohĺi zabránit, t.j. naprÍklad $ornovanie vykonania zmeny dodávatel'a

eĺektr|ny u PDS z pÔvodného dodávatelb elektriny na Dodávatel'a pre

0M. NedodrŽanie tohto záväzku 0dberatelbm sa považuje za podstatné

poruŠenie Zmluvy.Ak 0dberatel'poruŠí túto svoju povinnostije Dodávatel'

oprávnený vyúčtovaťa 0dberatel' povinný uhradiť Dodávatelbvi zmluvnú

pokutu vo výške 200,- €'
lr.2 0dberatel'sa zaväzuje, Že po dobu trvania Zmluvy nebude mať iných

dodávatelbv elektriny do 0M a že pre toto 0M nezmení dodávatelh

elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávatelbm v zmysle Zmluvy

a 0P. NedodĺŽanie tohto záväzku 0dberatelbm sa považuie za podstatné

porušenie Zmĺuvy.

4.] Ak 0dberatel'poruŠí svoiu povinnosť podl'a ods. 4.2 tohto článku

Zmluvy, je Dodávatel' oprávnený vyúčtovať a 0dberatel' povĺnný uhradiť

Dodávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 30 (tridsat) percent z ceny

za dodávku elektriny vypočĺtane| ako súčin počtu dní odo dňa vykonania

zmeny dodávatel'a elektriny do konca doby, na ktorú boĺa Zmluva

uzatvorená, priemernej dennej spotreby na 0M určenej ako priemerná

denná spotreba podl'a posledného fakturovaného obdobia a ceny

za dodávku eIektriny uplatňovanei na danom 0M v zmysle ustanovenĺ

Zmluvy ku dňu vykonanĺa zmeny dodávatelh elektriny v prĺpade, ak je

Zmluva uzatvorená na dobu určitú.

4.4 Posledným fakturovaným obdobĺm sa na účely ustanovenĺa ods' 4.j

tohto článku Zmluvy rozumie posĺedné obdobie predchádzajúce zmene

dodávatel'a, za ktoré bola Dodávatelbm 0dberatelbvi vystavená faktúra

za skutočnú spotrebu elektriny.

l1.5 Dodávatel'je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podl'a ods.4l a 4'] tohto

článku Zmlwy poŽadovaťod 0dberatelh aj náhradu škody za poĺušenie
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il.zsĹ
potlinnosti, na ktorÚ sa vzthhuje zmluvná pokuta, presahujúca dohodnutú zmluvnú

pokutu.

U. ZáuerečnéustanoueniaZmluuy

5.'l Neoddelitelhou sÚčasťou Zmluvy sÚ nasledujúce prĺlohy:

Príloha č.'1: 0P resp.0bchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovanĺ

univerzálnej sluŽby pre malé podniky spoIočnosti ZSE Energia, a.s. (d'ale1 len

,,()PMP),
Príloha č.2: Cennĺk tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikatelbv

a organizácie, ktorého súčastbu sú aj obchodné podmienky tarifného produktu

resp. Cenník pre tarifné produkty (sadzby) dodávky elektriny pre malé podniky

(d'alej len,,Cenník pĺe malé podniky"d'ale] spolu len,,pľĺlohy').

(0PMP a Cenník pre malé podniky iba v prípade, ak 0dberatel'v súlade s ods. 5.]

tohto č|ánku Zmluuy preukáŽe splnenie podmienok na pridelenĺe sadzby a ceny

za dodávku elektriny malému podniku uŽ pri uzatvorení tejto Zmluvy).

5.2 0dberatel'vyhlasuje a svojĺm podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prílohy pri podpise

Zmluvy obdržal, s prílohami, ktoré sú platné a Účinné v čase podpiĺ Zmluvy

sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich

dodržiavatlV prĺpade zmeny prĺloh postupom uvedeným vo 0P sa takto zmenené

prílohy stanú záväznými pre dblŠí zmluvný vzt'ah a budÚ neoddelitelhou sÚčastbu

Zmluvy v deň, ktor1Ím nadobudnú účinnostl

5.] Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak Odberatel'Dodávatelbvi

preukáŽe splnenie podmienok 0dberatel'a na pridelenie sadzby a ceny Za dodávku

elektrĺny malému podniku v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu

siďbvých odvetví o návrhu ceny za dodávku elekľiny malému podniku (dälej

len,,Cenoué rozhodnutie"), bude Dodávatelbm 0dberatel'ovi za kalendáĺny rok,

za ktorý splnenĺe podmienok 0dberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku

elektriny malému podniku 0dberatel'preukázal, priznaná sadzba a cena pre

dodávku elektriny podlä v tejto Zmluvedohodnutého tarifného produktu dodávky

elektriny v sú|ade s Cenovým rozhodnutĺm platným a účinným v čase uskutočnenia

dodávky elektriny, na ktorú sa priznaná sadzba a cena pre malý podnik vzthhuie

a Cenníkom pre malé podnĺky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle

prĺslušného Cenového rozhodnutia.V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný

vzthh založený touto Zmluvou aplikujú 0PMP.

5.4 Všetky ostatné vzthhy touto Zmluvou neupravené sa riadia 0P, obchodnými

podmienkami tarifného produktu, všeobecne záväznými práVnVmi predpismi.

5.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ do 0B.0j.2022.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

a účinnosťdňom priradenia 0M do bilančnej skupiny Dodávatelä (s výnimkou čI.

lV., ods. 4.1 Zmluvy). V prípade, ak sa 0M pri podpise tejto Zmluvy už v bilančnej

skupine Dodávatelä nachádza, termĺnom Účinnosti Zmluvy je deň jej podpísania

oboma zmluvnými stranami' Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl.lV.,

ods.4.1 Zmluvy nadobúdajú účinnosťdňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

5'6 PovinnosťDodávateIb dodávaťelektrinu do 0M podl'a tejto Zmluvy vzniká dňom

nadobudnutia Účinnosti tejto Zmluvy alebo dňom prĺpojenia 0M 0dberatel'a

do distribučnej sústavy PDS, ak prĺ priradení do bilančnej skupiny Dodávatel'a

nebolo 0M pripojené do distribučnej sústavy PDS'

5.7 Ak je 0dberatel'v zmysle zákona č' 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám v platnom znení (d'alej len,,zákon") osobou povinnou sprístupňovať

informácie,v tomto prípade je podmienkou nadobudnutia ÚčinnostiZmluvy podl'a

ods.5.5 tohto článku Zmluvy je1 predchádza1úce zvere]nenie spÔsobom podlä S 5a

zákona.

5.8 0dberatel'podpisom tejto lmluvy čestne vyhlasu je, Že:

a) má uzatvorenú Zmluvu o prĺpojení do distribucnej sústavy s PDS (pred

uzatvorením Zmluvy je 0dberateI' povinný predložiť Dodávatelbvi

k nahliadnutiu Zmluvu o pripojení,ak o to dodávatel'poŽiada);

b) boli zo strany 0dberatelä riadne splnené všetky technické a obchodné

podmĺenky vyŽadované PDS deÍinované v zmluve o pripojenĺ odbemého

miesta Odberatelä do distribučnej sústavy, do ktorého má byť dodávka

elektriny na základe Zmluvy zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia),

0 nemá0dberatel'voči Dodávatelbvineuhradenéžiadnepeňažnézáväzky.

5.9 V prípade nepravdivosti čestného vyhlásenia podlh ods.5.8 tohto článku Zmluvy je

Dodávatel'oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiťv súlade s 0P.

5J0 Dodávatel'spracÚva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane

predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vypl1ivajúcich mu z právnych

predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného sÚhlasu so

spracúvaním osobných Údajov.Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka

len informácií o fyzických osobách. Dodávatel'zodpovedá za ochranu a spracÚvanie

osobných údajov. 0dberatel'1e povinný poskytnúť Dodávatelbvi úda|e potrebné

na uzatvorenie tejto Zmluvy, ĺnak má Dodávatel'právo Zmluvu s 0dberatelbm

neuzatvoritl Ďalšie informácĺe o podmienkach spracúvania osobných údajov

vrátane práv 0dberatelä ako dotknutej osoby a moŽnosti ich uplatnenia sú

uvedené v ĺnformáciách o ochrane osobných Údajov priloŽených k tejto Zmluve

a dostupných vŽdy v aktuálnom znení na www.ne.sk/gdpr (dälej len,,lnformácie

o ochnne údaiou').

0dberatel'wojím podpisom potvrdzuje:

a) správnosťa pravdivosťosobných Údajov uvedených v teito Zmluve, ktoré sa

ho týkajÚ,

b) že mu boli poskytnuté lnformácie o ochrane údajov,

c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi

ĺnformoval o podmienkach spracÚvania osobných Údajov iné osoby,ktorých

osobné Údaje poskytol Dodávatelbvi v sÚvisloýi s uzatvorením tejto Zmluvy

(napr. kontaktné osoby).

5J1 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnostbu originálu' KaŽdá

zo zmluvných strán obdržĺ po jednom rovnopise.

5l2 Zmluvné strany vyhlasujÚ, že s| Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, je1

ustanoveniam porozumeli, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a váŽnu vÔl!, zaväzu|ú

sa ju dobrovolhe plniť a na znak sÚhlasu s ňou oprávnení zástupcovĺa zmluvných

strán pripá1aiÚ svoje vlastnoručné podpisy.

Za Dodáuatelh

Miesto

lng. Katarína Nyúlová

, vpdriri /\F rpntipr

Za 0dbeĺatel'a

Miesto
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L
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, N6ľ. liXt r ĺib'Liť/(|/ :L
Meno, pĺieľisko, funkcia

Mgr. Eva Kiacová

l nrpdeiÍa 7\F lpntra

Menoapĺieľisko,.ŕ* ľ ľĺ An. Á' ĺĺ Es'ĺ

Menoapĺieľisl1oMeno, pĺieľisko, Íunkcia Podpis
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