
ilZSE 463 Aolq

Zmluua o zdľuŽenej dodáuke elektriny

Čhlo obchodného partnera: ĺ00002045 Čĺslo miesta spotreby: ]10]049210 Číslo Zmluvy' 9409958885

Dodáľatel' (dälej len,,Dodáľatel"):

ZSI [neĺgia, a.s., čulenoľa 6 816 ll7 Bĺathlaľa ĺ
lČ0: % tn zu, Dle| 20222\9295, t o 

pľ : s ľl oz z z ĺ g 
z 

g s

Zapísaný v 0R 05 BA1, odd. Sa, vložka č' ]978/8

DrŽitel'povolenia na dodávku elektrĺny vydaného ÚR50 č.: 2007E0254

Doĺučouacĺa adlesa: P.0.Box ]25,810 00 Bratislava 1

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

Bankové spojenie: Iatra banka, a. s', čísĺo účtu:26490000441100

IBAN: SK72 1100 0000 0026 4900 0041 BIC (SWIFI): TATRSI(BX

0dbeĺatel' (dälei len,,0dberatel'):

Obchodné meno, právna forma odberatel'a: Mesto Šal'a Mestský úrad

Sídlo:NAM SVÄTEI TR0llCE 7,927fi ŠAĽA

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

Zapísaný v 0R 05 Šal'a,, -

TelďÓn: +4219]172]811, E-nail vabova@sala.sk

Povĺnnosťsprístupnĺťinformácie podl'a zákona i.211l2000 Z.z.(vyplní iba verejná správa)

! ánoE nie

BIC(SWIFT):GIBASl(BX

Zastúpený osobami opľávnenýmĺ konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s'

IBAN : Sl(8209000000005124106282

V zastúpení:

Mgr. |OZEF BEtlCKÝ

Dodávatel'a 0dbľatel'spoločne ako ,zmluľné stÍany" a kaŽdý z nich samostatne ako 3.6 Počet preddavkových platieb:11

,,zmluľná stĺana" uzatvárajú v zmysle všeobetne záväzných platných pnĺvnych predpisov ).1 SpÔsob Úhrady faktÚr: Prevodný príka
pre podnikanie v-enľgetických odvďviach túto Zmluw o združenejdodávke elektriny. ].8 Lehota splatnostĺ faktÚr:14 dníodo dňa vystavenia faktÚry
(v texte,,Zmluľa"): ]'9 Predpokiadaná ročná spotreba elektriny: l ooo,oo lĺwn/roŕ

l.PĺedmetZmluľy

11 Predmetom teito Zmluvy je záväzok DodáVatelä i) dodávať elektrinu do nižšie

špecĺÍikovaného odberného miesta 0dberatelh (dhlei len ,0M") v dohodnutom

mnoŽstve, čase a v kvalite garantovanei technickými podmienkami distribučnej

sústavy a podlä obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu

dodávky elektriny, ii) zabezpečiť pre 0M 0dberatelh distribúcĺu elektriny v zmyíe

Prevádzkového poriadku prísluŠného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (dälej

len ,,PDS")

lU. ()sobitné doiednania

\1 0dberatel'sa zaväzuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávatelbvi všďku

nevyhnutnÚ súčinnosťvzmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového

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

prvého možného termínu v zmysle prĺslušných všeobecne záväzných

u príslušného PDS dodávatelbmprávnych predp|sov sta Dodávatel'

elektriny do 0M a/alebo zdržaťsa akýchkolVek úkonov, ktoré by tomu

mohli zabránitl t'1. napríklad stornovanie vykonanĺa zmeny dodávatel'a

elektriny u PDS z

0M. Nedodržanie

pÔvodného dodávateĺ'a elektriny na Dodávatelh pre

tohto záväzku 0dberatel'om sa považuje za podstatné

porušenie Zmluvy.Ak 0dbľatel' porušĺ túto woju povinnosti je Dodávatel'

a 0dberatel'povinný uhradiť Dodávatelbvi zmluvnúoprávnený vyúčtovať

pokutu vo výške 200;

4.2 0dberatel'sa zaväzuje, že po dobu trvanĺa Zmluvy nebude mať iných

do 0M a že pre toto 0M nezmení dodávatelh
i]e í ťĺi pred zánikom Zmluvys Dodávaklbm vzmysle Zmluvy

Bratisl
záväzku 0dberatelbm sa považuje za podstatné

0 3 -it3 svoju povinnosť podl'a ods. 4.2 tohto článku

vyúčtovať a 0dberatel' povinný uhradĺť

a Technických podmienok prís|ušného PDS a ostďné s tým spoiené

služby (d'ale1 len ,distĺibučné služby") od PDS a ĺiĺ) prevziať za

zodpovednosťza odchýlku za 0M voči zúčtovatelbvi odchýlok a záväzok

i) odobraťod Dodávatelä elektrinu, ii) riadiťsa obchodnými podmĺenkami

v súlade

sústave a Zmluvou.

dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny' iii) riadne a včas zaplatiť

Dodávatel'ovi za dodávku elektriny a za distribučné služby dohodnuté ceny podlä

podmienok uvedených v Zmluve, v 0bchodných podmienkach spoločnosti ZSE Energia,

a.s', pre odberatelbv elektriny mimo domácnosti (združená dodávka elektriny) (d'alej

distribučné
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len ,,0P") a

k distribučnei

l l. Špecifikácia odbemého miesta

2.1 Adresa odberného mĺesta: NARC|S0VÁ 21,927 05 ŠAĽA

2.2 Čĺslo miesta spotreby: ]10]049210

2.] ElC odbemého miesta: 24ZZS]049210000K

2.h Napätbvá Úroveň: NN

lll. Údaie pre dodáľku elektĺiny a platobné podmienky

)'1 Tarifný produkt dodávky elektriny: Firma|ednotarif

j.2 Číslo zmluvného účtu: 6510085915

].] Adresa zasĺelania faktúr - olatiteli
Mesto Šal'a Mestský úrad, Ňĺĺr,t svÄltl TR0jlcE 7, 927 fi ŠAĽA

3.4 Ban kové spojen ie platitelä 512430628210900

IBAN: 5l(8209000000005124i06282

BIC (SWIFT): GTBASI(BX

3.5 0bdobie vystavovania faktúr za spotĺebu elektriny: ročne

pokutu vo výške 30 (tridsat) percent z ceny

ako súčin počtu dní odo dňa vykonanĺa

zmeny dodávatelä do konca doby, na ktorú bola Zmluva
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uzatvorená, priemernei

denná spotreba podl'a

dennej spotreby na 0M určenej ako priemerná

poíedného fakturovaného obdobia a ceny

za dodávku elektriny uplatňovanej na danom 0M v zmysle ustanovení

Zmluvy ku dňu vykonania zmeny dodávatelä elektriny v prípade, ak je

Zmluva uzatvorená na dobu určitú.

4.4 Posledným fakturovaným obdobĺm sa na účely ustanovenia ods' 4.]

tohto článku Zmluvy rozumie posledné obdobie predchádzajúce zmene

dodávatelä, za ktoré bola Dodávatelbm 0dberatelbvi vystavená faktúra

za skutočnú spotrebu elektriny.

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

článku Zmluvy požadovaťod Odberatelä aj náhradu škody za porušenie

20l9]00]-tt [!0P 1m!u6'o tdrutnej_d0dďde-ď*triny_5lJ 112



p0Vinnosti,na ktorú sa vzt'ahujezmluvná pokuta,presahu1úca dohodnutú zmluvnú

pokutu.

l/. Záueĺečné ustanouenia Zmluuy

5.1 Neoddelĺtelhou súčastbu lmluvy sú nasledujúce prí|ohy:

Prí|oha č.1: 0P resp.0bchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní

univezálnej sluŽby pre malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (dälej len

,,()PMP),
Príloha č'2: Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre Íirmy,podnikatel'ov

a organizácie, ktorého sÚčast'ou sÚ aj obchodné podmienky tarifného produktu

resp. Cenník pre tarifné produkty (sadzby) dodávky elektriny pre malé podniky
(d'alej len,,Cennĺk pĺe malé podniky"däle1 spolu len,,pĺĺlohy").
(0PMP a Cenník pre malé podniky iba v prípade, ak 0dberatel'v súlade s ods. 5.j
tohto článku ZmIuvy preukáže splnenie podmienok na pridelenie sadzby a ceny

za dodávku elektriny malému podniku už pri uzatvorenĺtejto Zmluvý'
5.2 0dberate|'vyhlasuje a ľojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prílohy pri podpise

Zmluvy obdrŽal, s prílohami, ktoré sú platné a účinné v čase podpisu Zmluvy

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

dodrŽiavatlV prípade zmeny príloh postupom uvedeným vo 0P sa takto zmenené
prílohy stanú záväznými pre d'alšĺzmluvný vzt'ah a budú neoddeĺitelhou súčaýbu
Zmluvy v deň, ktorým nadobudnÚ účinnosti

5.] Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, Že v prípade, ak Odberatel'Dodávatelbvi
preukáže splnenie podmienok 0dberateI'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku

elektriny malému podniku v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu

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

len,,Cenoué rozhodnutie"), bude Dodávatelbm 0dberatelbvi za kalendárny rok,

za ktonj splnenie podmienok 0dberatelä na pridelenie sadzby a ceny za dodávku

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

dodávku elektriny podI'a v tejto ZmIuve dohodnutého tarifného produktu dodávky

elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinným v čase uskutočneniá

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

a Cennĺkom pre malé podniky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle
prííušného Cenového rozhodnutia.V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný
vzt'ah zaloŽený touto Zmluvou aplikujú 0PMP.

5.4 Všetky ostatné vzt'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia 0P, obchodnými
podmienkami tarifného produktu, všeobecne záväznÝmi právnvmi predpismi.

5.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do09.11'2022.

Zmluva nadobúda platnosť dňom je1 podpísania oboma zmluvnými stranami
a Ličinnosťdňom priradenia 0M do bilancnej skupiny Dodávatel'a (s výnimkou čl.

lV., ods. 4'1 Zmluvy)'V prĺpade, ak sa 0M pri podpiľ tejto Zmluvy uŽ v bilančnej

skupĺne Dodávatelä nachádza, termínom Účinnosti Zmlwy je deň jej podpísania

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

ods.4.1 lmluvy nadobÚda1Ú účinnosťdňom nadobudnutia platnostĺ tejto lmluvy.
5.6 Povinnosť Dodávatelä dodávať elektrinu do 0M podlä tejto Zmluvy vzniká dňom

nadobudnutia účinnosti tejto lmluvy alebo dňom prĺpojenia 0M 0dberatel'a

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

nebolo 0M pripojené do dĺstribučnej sústavy PDS.

5.1 Ak je 0dberatel' v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prĺstupe

k informáciám v platnom znení (dälej len,,zákon') osobou povĺnnou sprístupňovať

informácie, v tomto prĺpade je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy podlh

ods.5.5 tohto článku Zmluvy je1 predcháda1úce zverejnenie spôsobom podl'a $ 5a

zákona.

5.8 0dberatel'podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje' že:

a) má uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribucnej sÚstavy s PDS (pred

uzatvorením lmluvy je 0dberatel' povinný predloŽiť Dodávatelbvi

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

b) boli zo strany Odberate|ä riadne splnené všetky technitké a obchodné
podmienky vyŽadované PDS definované v zmluve o pripojení odberného

mieýa 0dberatelä do distribučne| sústavy, do ktorého má byť dodávka

elektriny na základe ZmIuvy zabezpečená (a to aŽ do ich riadneho splnenia),

c) nemá 0dberatel'voči DodávatelbvineuhradenéŽiadnepeňažnézáväzky.

5.9 V prĺpade nepravdivosti cestného vyhlásenia podl'a ods.5.8 tohto článku Zmluvy ie
Dodávatel'oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiťv sÚlade s 0P.

5l0 Dodávatel'spracúva osobné Údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane
predzmluvných vzt'ahov, na splnenie povinností vyplýva1úcich mu z právnych

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

spracúvaním osobných Úda|ov.0chrana a spracúvanie osobných úda1ov sa týka

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

osobných údajov. 0dberatel'je povinný poskytnÚť Dodávatelbvi Údaje potrebné

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

neuzatvorit1 Ďalšie informácie o podmienkach spracÚvania osobných Úda1ov

vrátane práv 0dberatelh ako dotknute| osoby a moŽnosti ich uplatnenia sÚ

uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov priložených k tejto Zmluve

a dostupných vŽdy v aktuálnom znení na www.zse.sk/gdpr (dälej len,,lnformácie
o ochrane údajoľ')'

0dberatel'wojím podpisom potvrdzuje:

a) správnosťa pravdĺvosťosobných údajov uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa

ho týkajÚ,

b) že mu boli poskytnuté |nformácie o ochrane Údajov,

c) Že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi

informoval o podmienkach spracÚvania osobných Údajov iné osoby,ktorých

osobné údaje poskytol Dodávatelbvi v sÚvislosti 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.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu pred je1 podpisom riadne prečítali,1ej

ustanoveniam porozumeli, ZmIuva vyjadruje ich slobodnú a váŽnu vÔl'u, zaväzu1Ú

sa ju dobrovolhe plniťa na znak súhlasu s ňou oprávnenĺ zástupcovia zmluvných

$rán pripá1ajú svo|e vlastnoručné podpisy.

Za Dodávatelh

Miesto

Mgr, LuciaŠtefanková

' 
vedr]ci lákalnkkpi

24.11.2021

Za 0dbľatel'a

t ':h Lh , '<c/. 
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Podpis
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Menoa pĺiezľiskoMeno, pľieľiskq funktia

Mgr. SkĺolanaDĺagi1ská

r analvlik zákalnkkpi cl

Pndnic

Meno, prieľiskq funkcia Podpis Meno a pĺieľĺsko Podpis

212


