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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Podnikatelia a organizácie

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY číslo 9100185154
(dalej len "Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanoveni § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona Č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre EIC odberného miesta:
Číslo odberného miesta (ČOM):

24ZSS6220279000U
6220279

DODÁVATEĽ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.

Sldlo: Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina

Zaplsaný v: Obchodný register: Okresného súdu Žilina, SA,10328/L

Obchodný zástupca: Zákaznícke služby - Podnikatelia a
organizácie

Adresa pracoviska: Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

36403008

2020106682

SK2020 106682

VÚB banka, a. s. - 702432/0200

Telefón:

Fax:

E-mail:

0850 123 555, 0906 25 25 21

041/5192519

podnikatelia@sse.sk

ODBERATEĽ

Obchodné meno: Obec Tekovské Nemce Štatu1árny zástupca:

Sídlo: Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce Funkcia:

Zapisaný v: Telefón:

IČO: 00321044 Mobil: +421905328675

DIČ: 2021111488 Telefón: +421456892522

IČ DPH: Fax: +421456892508

Bankové spojenie: 000000-0002524422 10200 E-mail: janavalova@pobox.sk

Korešpon. adresa: Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce SK NACE 84.11.0

ŠPECtFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA

Adresa odberného miesta:

Predpokladaný ročný odber (kWh):

Produkt dodávky:

Cintorinska 621MOP - O O, 966 54 Tekovské Nemce

77.0

KLASIK

SpOsob zasielania faktúr: Súhlasím so zasielaním faktúry poštou

Spôsob úhrady preddavkov: Bankový prevod

SpOsob úhrady faktúr: Bankový prevod

Periodicita úhrady preddavkov: Mesačný odstup medzi záloha mi

Výšku preddavkovej platby určuje Dodávateľ v zmysle prílohy "Dohoda o platbách za odobratú, ale zatíaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúru".

Termín začatia dodávky: 06.09.2014
Podmienkou pre dodržanie termínu začatia dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných
podmienok Dodávatel'a. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej
sústavy.



Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu. zabezpečiť distribúciu elektriny do

odberného miesta Odberatera vrátane súvisiacich služieb a prevziat' za Odberateľa zodpovednost' za odchýlku (ďalej len "Dodávka elektriny"). Podmienkou
pre dodržanie termínu začatía Dodávky elektríny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávatera. Dodávku
elektriny nemožno začať skôr. ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odberater elektriny sa
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podla Zákona Č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o energetike")
a platných "Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (ďalej len "OP"). Tieto OP
Odberater obdržal pri podpise Zmluvy. oboznámil sa s ich obsahom. ktorému porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberatera pripojené, do odberného
miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a
nebezpečenstvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a
účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky
(ďalej len "ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j.
pri plánovanej výmene určeného meradla bude termin oznámený pisomne aspoň 15 dní vopred, to neplati, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom
oznámenia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bude termin oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla,
náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v
Prevádzkovom poriadku príslušného PDS.

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávat'
elektrinu podla § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok
elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávater poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka
poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávater stratil spôsobilost' dodávať elektrinu. Skutočnost', že dodávater elektriny
stratil spôsobilosť dodávať elektrinu pod ra § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň
odberater elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberaterovi bezodkladne prevádzkovater
sústavy, do ktorej je odberater elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO Č. 2412013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len "Pravidlá trhu"). Informácia koncovým odberaterom elektriny o
začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia.
Dodávateľom poslednej inštancie je držitel povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberaterom elektriny, ktorého rozhodnutím určí
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o energetike a v § 36 Pravidiel trhu.

Článok 2. Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 0609.2014 od 00.00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú do

31.12.2016 do 24.00 hod .. Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejnené zmluvy v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka nadobúdajú účinnost'
dňom podta prvej vety tohto bodu.

2.2. Platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiar niektorá zmluvná strana pisomne neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 2
mesiace pred ukončením platnosti Zmluvy, že s predlženim platnosti Zmluvy na dobu 12 mesiacov nesúhlasí.

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny ako aj technický popis meracej súpravy sú uvedené v prílohe Technická špecifikácia odberného miesta,

ktorá je neoddeliternou súčastou tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena a spôsob platby
4.1. Odberater sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávatelovi za jej Dodávxu ce-u, určer , ~atc,~ a":: "";- oe-" <0- cccav«. ee<:--, -;:::: '~,'=

(ďalej len "Cenník" ). Ceny uvedené v Cenníku obsahujú cenu silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýtku, ktoré stanovuje Dodávatel v
súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systémové služby, náklady systému a
ostatné poplatky sa zaväzuje Odberatel uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. Regulované poplatky budú fakturované v
jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny. V pripade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových dani príslušnými
štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávatel právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberater sa zaväzuje tieto
poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávater má právo požadovať od Odberatela aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú
uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje
Odberater uhradiť spôsobom podla Zmluvy.

4.2. V prípade predlžerua platnosti Zmluvy podla čl. 2. bod 2.2. Zmluvy sa Odberatel zaväzuje elektrinu odoberat' a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu
určenú platným a účinným Cenníkom dodävky elektriny pre podnikatelov a organizácie na prislušný kalendámy rok.

4.3. Dodávatel je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vyhodnocovania pod ra osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO Č.
27512012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

4.4. Odberater podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej podpisom oboznámil s Cenníkom.

Článok S. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddelitelnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Cenník dodávky elektriny TOP 14-16 1.,
b) Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh,
c) Technická špecifikäcia odbemého miesta,
d) Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.

Prílohy c) a d) budú Odberatelovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude
uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotoveni. Všetky zmeny a
doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne.

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne
nevýhodných podmienok.

5.4. Nadobudnutim účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie
neoddelitelné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddeliteIná súčasť Zmluvy.

5.5. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonnika. Zmluva sa riadi
právnym poriadkom SR.

Článok 6, Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.

Dodávateľ:
Meno a priezvisko: Andrea ~~to)~HÔ~,~l"n "ftn"I"I,,",t.~t .••••.

Funkcia: Riaditel sekcie ZS

Odberateľ:
no a priezvisko: /~"
rkcia: .,$)

Dátum platnosti: 06.09.2014 j- ---------
/

-_ .... 'Dáfurn podpisu Odberateľa:

Ipis a pečiatka: :c
:á405

1'1 <J, .LO~ ~\)4""""I"=EK<rrU~vSK~NEMCE
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Podpis a pečiatka:



Stredoslovenská energetika, a. s.
CENNíK DODÁVKY ELEKTRINY TOP 14-16 L

dy V tomto cenníku sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú platnú a účinnú zmluvu o
združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1.2014 do 31. 12.2016.

Štruktúra produktov dodávky elektriny
Názov produktu Charakteristika produktu

Jednotarifné produkty
Aktiv Jednotarifný produkt
Dvojtarifné produkty
Klasik Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín

Premium Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na
VN

Aku Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8
hodín)

Komfort Priamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej
tarify 20 hodín)

Špecifické produkty
Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie Uednotarifnx produkt)
Element Produkt je určenx výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

Ceny za dodávku elektriny 2014
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú

6.platnú a účinnú zmluvu o združenei dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1.2014 do 31.12.201
Názov produktu I Cena bez DPH Cena s DPH
Aktiv (EURIMWh) 65.74 78,89

Klasik
VT (EUR/MWh) 68.90 82,67
NT (EUR/MWh) 47.00 56,40

Premium
VT (EURIMWh) 71.03 85,24
NT (EURIMWh) 52.44 62,92

. Aku
VT (EURIMWh) 68.90 82,67
NT (EURJMWh) 47.00 i 56,40

Komfort VT (EUR/MWh) 88.27 , 105,93
NT IEURJMWh) 62.21 74,65

Panoramik 'EUR/MWh) 52.13 62,56
Element EURJmesiacJ10 wattov/OM) 1.00 1,20

Ceny za dodávku elektriny 2015
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú

It' Id' d ď k I kt' ( . did ď k I kt) d b d 1 1 2014 d 31 12 2016.pa nu a ucrnnu zm uvu o z ruzeneJ o av e e e riny pripa ne zm uvu o o av e ee riny; na o uo o
Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH
Aktiv (EUR/ MWh) 65,74 78,89

Klasik VT (EUR/MWh) 68,90 82,67
; NT (EUR/MWh) 47,00 56,40

Premium
' VT (EUR/ MWh) [ 71.03 85,24

NT (EUR/ MWh) 52.44 62,92

Aku
VT (EUR/ MWh) 68.90 82,67
NT (EURJ MWh) ; 47,00 56,40

Komfort
VT (EURľ MWh) 88,27 105,93
NT (EURľ MWh) 62,21 74,65

Panoramik (EUR/MWh) 52,13 62,56
Element (EUR/mesiacJ10 wattov/OM) 1,00 1,20

Ceny za dodávku elektriny 2016
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú

6.platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1.2014 do 31.12.201
Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH
Aktiv (EUR/ MWh) 65,74 78,89

Klasik
VT (EUR/MWh) 68,90 82,67
NT (EUR/MWh) 47,00 56,40

Premium
VT (EUR/ MWh) 71,03 85,24
NT EUR/MWh) 52,44 62,92

Aku VT EUR/ MWh) 68,90 82,67
NT EUR/MWh) 47,00 56,40

Komfort
VT (EUR/ MWh) 88,27 105,93
NT (EUR/ MWh) 62,21 74,65

Panoramik (EUR/ MWh) 52,13 62,56
Element (EUR/mesiacJ10 wattov/OM) 1,00 1,20.
V prípade novych zmluvo združenej dodavke elektriny, ktore bud u uzatvarane po 1.1.2014, SI SSE, a. s. vyhradzuje pravo na predloženie
individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované
poplatky a spotrebnú daň.

~ • ·~~ ••.iJ!\ Aneroetlka, a.s.
Stredoslovenská energetika, 8".-S~i
meno a funkcia: ******************
Podpis: *****************
Dátum: _.

Poverený zástupca Dodávatel'a lna Zák~~ -pov~renia

zo dňa: (. 'l. .)Ci!)~

Odberatel':
meno a funkcia:
Podpis:
Dátum:

******

Poverený zástupca Odberatel'a lna základe poverenia

zo dňa:


