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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
(ďalej len ..Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
zákona č 251/2012 Z, z, o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov

ODBERATEĽ
Obchocne rneno.Nézov Obec Tekovské Nemce
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M8no a ;W9ZVISK0 Ing, Michal Jaloviar
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Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom

a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných
miest Odberatel'a uvedených v Prílohe Č. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa vrá-
tane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednost' za odchýlku (ďalej len
"Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je
splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Do-
dávatera. Dodávku elektriny nemožno začal' skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla
zo strany prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odberateľ elektriny sa
zaväzuje zaplatit' Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa zákona Č. 25112012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o energetike") a platných
"Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákaznikov s celkovou ročnou spotrebou
elektriny do 500 MWh" (ďalej len "OP"). Tieto OP Odberater obdržal pri podpise Zmlu-
vy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozurnel, a zaväzuje sa ich dodržiaval'.

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

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpeči Dodávateľ pre
Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom
poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bpl schválený Uradom pre regu-
láciu siet'ových odvetví Slovenskej republiky (ďalej len "URSO"). 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 výme-
ny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j. pri plánovanej
výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 15 dní vopred. to ne-
platí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznámenia výmeny určeného merad-
la: pri neplánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený bezodkladne. Dô-
vody 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. Dodávatel' poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberaterom elektriny, ktorí
sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilost' dodával' 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. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodával' elektrinu najviac počas
troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom
pôvodný dodávateľ stratil spôsobilost' dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektri-
ny stratil spôsobilosť dodával' elektrinu podl'a § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak
dÔjde k zastaveniu procesu zmeny dodávatel'a elektriny a zároveň odberatel' elektriny ku
dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi
odberateľovi bezodkladne prevádzkovatel' sústavy, do ktorej je odberatel' elektriny pripo-
jený, a tov 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 v platnom a účinnom znení (ďalej len "Pravidlá trhu"). Informácia koncovým odbe-
rateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch
vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodá-
vateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elek-
trinu koncovým odberatel'om elektriny, ktorého rozhodnutím určí Urad pre reguláciu sieťo-
vých 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 platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvá-

ra sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy ViazanosI' zmluvy a platí pre
všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prilohe Č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva na-
dobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. Zmluvné strany sa v súlade
s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva
nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. Zmluva
sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluv-
ná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej
strane pisomne neoznámi, že s predlžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Ustano-
venia tohto bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený v bode 2.2. tejto Zmluvy.

2.2. V prípade, že Odberateľ obdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu (môže byť
zo strany Dodávateľa podpísaná aj mechanickými prostriedkami), zmluvné strany sa
dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného splnenia dvoch podmienok,
a to, že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čim Zmluvu prijíma a vyjadruje s ňou súhlas
a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu doručí Dodávateľovi na adresu Dodáva-
teľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle
predchádzajúcej vety, uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmlu-
vy Viazanosť zmluvy, a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílo-
he Č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnost' odo dňa začatia Dodávky elektriny.
Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niekto-
rá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej
zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predlžením doby trvania Zmluvy nesúhla-
sí. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že
povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom za-
čatia Dodávky elektriny. ,

2.3. Príloha Č. 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predlženiu platnosti.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberatel' je povinný poskytnút' Dodávatel'ovi po podpi-

se Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, prípadne realizoval' úkony v zmysle príslušnej
právnej úpravy a Prevádzkového poriadku na to, aby sa Dodávateľ stal dodávateľom
elektriny do odberného miesta Odberatel'a vykonanim úspešnej zmeny dodávateľa
elektriny v súlade so Zmluvou (ďalej ako zmena dodávatel'a) ala lebo po podpise Zmlu-
vy je Odberateľ povinný zdržal' sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by úspešnej zmene dodá-
vateľa mohli zabrániť, t. l- najmä, ale nielen ukončenie Zmluvy pred vykonaním zmeny
dodávateľa (pokiaľ Odberateľovi takéto právo nevyplýva zo Zmluvy alebo príslušných
právnych predpisov), vypovedanie alebo iné ukončenie splnomocnenia udeleného Do-
dávatel'ovi na účely zmeny dodávatel'a alalebo na účely ukončenia zmluvy o združenej
dodávke elektriny s pôvodným dodávatel'om elek!riny, odvolanie výpovede alebo iného
ukončenia zmluvyo združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávatel'om elektriny (ďa-

lej spolu ako "povinnosť poskytnutia súčinnosti"). Ak Odberateľ poruši svoju povinnosť
poskytnutia súčinnosti, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy
a Dodáva!el' je oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 150 eur za každé odberné miesto a Odberateľ je povinný takúto zmluvnú po-
kutu zaplatil'. Povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tohto bodu Zmluvy nadobúda
účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ je oprávnený
okrem zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu Zmluvy požadoval' od Odberateľa aj náhradu
škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá porušením povinnosti poskytnutia súčinnos-
ti zo strany Odberatel'a Dodávateľovi vznikla.

Článok 3, Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre
distribúciu elektriny

3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny, ako aj technický popis meracej
súpravy pre jednotlivé odberné miesta, sú uvedené v Prilohe Č. 4 - Technická špecifiká-
cia odberných miest, ktorá je neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena a spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberal' a zaplatil' Dodávateľovi za jej Dodávku cenu

podľa tejto Zmluvy. Cena za Dodávku elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako ce-
na dohodou podl'a zákona Č. 18/1996 Z z. o cenách a platí pre obdobie uvedené v Prílo-
he Č. 1 tejto Zmluvy. Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe Č. 1 je cenou silovej elek-
triny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných poplat-
kov za distnbúciu, prenos, systémové služby, prevádzkovanie systému a ostatné poplat-
ky sa zaväzuje Odberateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutia-
mi ÚRSO. Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej
elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov,
alebo nových daní prislušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tej-
to Zmluvy, má Dodávatel' právo požadoval' od Odberatel'a ich zaplatenie a Odberate!' sa
zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávate!' má právo požadovať od Odbera-
teľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mal' vplyv na cenu a ktoré budú ulože-
né rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávatel' nebude môcť ovplyvniť. Cenu
regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spô-
sobom podľa Zmluvy.

4.2. V prípade predlženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy sa Od-
berateľ zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatil' Dodávatel'oví za jej Dodávku cenu urče-
nú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie na
prislušný kalendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Cenu za dodáv-
ku elektriny určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov
a organizácie na prislušný kalendárny rok oznámi Dodávateľ Odberateľovi v Dohode
o platbách za odobratú, ale zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra pre príslušný ka-
lendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

4.3. Dodávateľ je povinný dodržiaval' štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vy-
hodnocovania podľa osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO Č. 23612016 Z.
z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a do-
dávky elektriny.

Článok 5. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Príloha Č. 1 - Cena za dodávku elektriny,
b) Príloha Č. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa,
c) Príloha Č. 3 - Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou

ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh v ich platnom a účinnom znení.
d) Priloha Č. 4 - Technická špecifikácia odberných miest,
e) Príloha Č. 5 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektri-

nu - faktúra.
Prílohy Č. 3, 4 a 5 budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účin-
nosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude uvedený
v Prílohe Č. 5 - 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 vyhotovení. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy
je možné vykonať len písomne.

5.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečíta-
ní. slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných
podmienok, oboznámili sa s prílohami. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčas!' Zmluvy, a na
znak súhlasu s jej znením a so znením príloh ju podpisujú.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnost' predchádzajúca zmluva na do-
dávku elektrin;o pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie neoddeliteľné
súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktore neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené. zostá-
vajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

5.5. Dodávateľ oznámi Odberateľovi návrh zmeny ceny najneskôr 15 dní pred začiat-
kom plynutia výpovednej lehoty, ktorej dlžka je v prípade zmluvy na dobu neurčitú
jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujú-
ceho po doručení písomnej výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvo-
renej na dobu neurčitú a skonči sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
K oznámeniu návrhu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote dôjde vždy, ak písom-
nú výpoveď podá Dodávateľ. V prípade, ak písomnú výpoveď zmluvy o združenej
dodávke elektriny uzatvorenej na dobu neurčitú podá Odberateľ, Dodávate!' ozná-
mi Odberatel'ovi návrh zmeny ceny v prípade, ak Odberateľ doruči Dodávatel'ovi pí-
somnú výpoveď do času, keď je možné zo strany Dodávatel'a odoslať oznámenie ná-
vrhu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote (obvykle, ak je výpoveď doručená do
10. dňa kalendárneho mesiaca).

5.6. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a vše-
obecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 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 pri lo he tejto Zmluvy.

Meno a prtezvisko Ing. Ľubomír Kolibka

ZMLUVU DOJEDNAL (uvadza sa zástupca Dodavatela opravneny dojednat zm.uvov vztah)

Osobné člslo 50423

1) Podľa zákona o DPH elektronickú faktúru možno vydal len so súhlasom Odberateľa. Vpripade súhlasu so zasielanim elektronickej faktúry vám odporúčame iný spôsob úhrady faktúr, ako je
,peňažný poukaz U", •

2) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa a doložit vypisané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberatefa.
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ENERGETIKA

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. S., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Tel.: 0850 123 55511ČO: 51 8654671 DIČ: 212081457511Č DPH: SK2120814575 Za-
písaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 020000000000007024321 SWIFT-BIC: SUBASKBX

CENA ZA DODÁVKU ELEKTRINY
Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

ODBERATEĽ

Obchodné meno/Názov". Obec Tekovské Nemce

IČO' 00321044

Zapisaný v (OR. ŽR. !ny):

Kontaktn:'! osoba: Ing. Erika Valkovičová

Telefón 045/6892522,2742

! oic IIČ DPH

i Zastupeny Ing. Erika Valkovičová

i Funkcia starostka

I Mobil" 0905 328 675

E-mail: podatelna@tekovske-nemce.sk ! SK NACE

ADRESA SíDLA/MIESTA PODNIKANIA

Ulica: Tekovská

Obec: Tekovské Nemce

i Supisne čisto. 405 I Orientačné Č

!PSČ 9 6 6 5 4 ! Črsto bytu.

l. Všeobecné podmienky

Ceny uvedene v tejto ;Jfltf.!n.:; Su cenan'il za dodavku etektríf1y s íJfevzat:rn zoopoveor.osu za t~dChylku Odbe:ate!- sa Z3vázuj8 i)do~)8f8r

elektnnu vyhradne cc! Dodr=n/alera počas celej doby platnost: !8)(0 pnJ0r,y VLtClhj d podrn!oS:i1k.y ptg Za!st8!1!8 ,j:)dávKy e!el<.tnny sú
stanovené '/ Zmluve o z:lru7el1ej dodávke 818ktr"1y· 3 'J ;:Jlatnycl\ ()ochoJI~~cil podnuerkacn ,jodd·/hy e!e',r'm- pre zakazmkov s celkovou
ročnou spotrebou eiekt! !tl, Clo 500 I\:IV'/t1

II. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny ODrJot)le 0(1 O 1 • O 1 2 O 2 2ji) 3 1 1 2 .•2 O 2 3

Cena Vľ !EURI\IWhi

Klasik/2 T Normál

154,46

163.31 115.66

Aktiv/1 T Normál

Aku/2 T Normál

Komfort/DIR

Panoramik 136.52

Element

III. Platnosť

Talo Prllol1d je platila 0,] O 1 'O 1 2 O 2 2 do 3 1 1 2 2 O 2 3

DODÁVATEĽ: ODBERATEĽ:

~!leno i.l pnezvisko

Funkcia

Ing. Michal Jaloviar
riaditel' sekcie Predaj 82C zákazníkom

Meno cl PI!8ZVi'::>ko Ing. Erika Valkovičová
FunkCia starostka

I

/

Datum platnosti
------lY3, 1 2 f 2 O2

Podpis a pečiatka' : ~------
C " l) .čc.

Podpis:

Da!Uln podpisu Odber dte!a

'povinný údaj
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STRED OSLO VENSKÁ
ENERGETIKA

Príloha c. 2 - Zoznam odberných miest Odberateľa

24ZSS6220279000U
f -

I
24ZSS63034260008

24ZSS62202670009
I
[24ZSS63085220001

I24ZSS6220293000B

I 24ZSS6220292000G
II24ZSS6220280000VV

:24ZSS62202640000

I24ZSS4533852000V

I 24ZSS4549328000Y

[24ZSS6220303000L

I 24ZSS6220305000B

124ZSS6112648000S

!
I

I
I

l
I

i

HI. istič Príkon Distribučná
(A) sadzba

Rez. kapacita Typ rezerv. Period. úhrady
(kW)** kapacity*** predd. platieb****

mesačne

1440 mesačne

OÚ-VO Nemecká Huta 423/MOP Tekovské Nemce 9099 O mesačne

Park - VO Dlhý rad 25/parcela Tekovskské Nemce 1209 Ci mesačne

Obecný úrad Tekovská 405/4/MOP Tekovské Nemce 32454 C5 mesačne

OU KULTUR. DOM Tekovská 405/4 Tekovské Nemce 3378 C5 mesačne

01.01.2022 OU DOM SMU.Cintorínska 67/MOP Tekovské Nemce 1014 3x21 C2 mesačne

01.01.2022 OU PRIEHRADA Cintorínska 2116/MOP Tek. Nemce 37590 3x400 C2 mesačne

01.01.2022 spoločné priestory Nová 77/1 Tekov. Nemce 966 54 5088 3x25 Ci mesačne

01.01.2022 Tekovské Nemce Nová 78/2 Tekovské Nemce 966 54 7407 3x25 Ci mesačne

01.01.2022 Šatne TJ Za mlynom 599/5 Tekovské Nemce 966 54 13380 3x46 C5 mesačne

01.01.2022 Školská 420. Tekovské Nemce 96654 780 3x25 C4 mesačne

01.01.2022 Obec Tekovské Nemce Dlhý rad 76/ Tekovské Nemce Aktiv 867 3x25 Ci mesačne

Ak pre VdS nie le (i61ežlty konkretny tennm. udal nevyplľ\dlte. začiatok dodávky budeme realizovať k IlalbližSlemu možnemu terrn.nu Poornicnkou pre dodrzanle terrmnu zaŕ atia dodávky elektriny Je splnenie tecrllllckycn il ubt hodnvr h pudrrueuok prlpolenla
il obr hodnvrh podmienok DodavdteJ'a. Doc1ávku elek trlny nemo/no začať skor. ako dÔlde k montažl urreného rner adla 10 str dlly prevadzkovdtdd dls tnbucue] SUS tavy
Polia Je potrebne vyplsať pre ontierne miesta nd uapat'cve] hladine liN a NN. pOklaJ' je udberrre miesto vybavene urcenvrn meradlom s merurum štvrťhodHlOveho "lnnel1O vykonu s rnesačnyrn odpoŕ tort:
lyp rezervovanej kapaCIty: 12 mesdcna,:3 rnpSd(Tla, rne'ia(n,]
Perlo(jlClta ullfdlly prpddavkovych pldtrptJ ITIPsd(m' srvrtrorne polror ne. iorne
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STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10956/L

Mgr. Petr Sekanina - predseda

Ing. Tomáš Gažúr - podpredseda predstavenstva

Ní Feist - člen

Ing. Petr Tomášek - člen

Ing. Michal Uherčík - člen

Oprávnená osoba

za stranu uchádzača: Mgr. Kristína Lukáčová, manažér predaja B2C, konajúca na základe poverenia

č. 30/2021 zo dňa 13.09.2021

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Platca DPH:

IBAN:

Kód SWIFT:

Adresa banky:

51 865467

2120814575

SK 2120814575

áno

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBA SKBX

VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1,82990 Bratislava 25

Kontaktné údaje obchodného zástupcu

Kontaktná osoba:

Mobil:

E-mail:

V Žiline, dňa 02.12.2021

Ing. Ľubomír Kolibka

+421 917431 555

lubomir.kolibka@sse.sk

Mgr. Kristína Lukáčová
manažér predaja B2C



Kalkulácia celkovej ceny - Elektrická Energia'---,-------STREDOSLOVENSKA
ENERGETIKA Zált.aznllt: Obec Tekovské Nemce

«o. 321044
Obdobi.: 01.01.Z0ZZ· 31.1Z.1014Stredoslovenská energetika a. 5.

Pri Rajčianke 8591/48
OlD 47 lilin",
ICO: 51865 467

Tarifa u
distribúciu.
prenosU VT

EUR/MWn

Tarlbu ,
distribúciu a Tilrifaza pre\ljdz. Tarlfa:za

radfazastraty Nár::o:t. PZ . ISPOTRESNA OAN Z hl. Istltl mesiac N'kladycelkom DPH(() I N"klady celkom ti

prenos Ef NT systému synémolléslulby Y Jill OVY i ELEKTRINY 'UR bezOf'H(t) DPH(€)
EUR/MWh fond I

4.95 23,7405 6,3081 6,8111 3,27 1.32 50.5700 1828,75 365.35 21g2,10---_.
23,7405 6.3081 6,8111 3.27 1.32 5.0200 S.1,3i1 109,48 656,86

23,7405 6,3081 6,8111 3,27 1,32 1.5400 2009,90 401,94 2411,88...
23,7405 6,3081 I 6,8111

i
3,27 1.32 3.2500 424,85 84,97 509,82

6,8111 3,27 1,32 73.2000
!

2040.84 12245,04
~", __ ,~~,!,4~ 6,3081 I 10204,20._-_._-_._~
4,95 23,7405 6,3081 I 6,8111 3,27 1,32 43,9700 2387,20 477,44 2864,64.

23,7405 6,3081 6,Bl11 3,27 1,32 7,4700 520,99 104,20 625,19

23,7405 6,3081 6,8111 3,27 1,32 142,3200 14468,01 2893,60 17 361,61
1---······· -_ .._~._-_._.. ...._-,-_._---
I 23.7405 6,30Bl 6.8111 3,27 1,32 5,0900 1478,80 295,76 1774,56

-------1 23,7405 6,3081 6.8111 3,27 1,32 5,0900 2069,28 413,86 2483,14

4,95 23.7405 6,3081 6.8111 3,27 1,32 33,7100 4256,11 851,22 5107,33-----i-- ......-.,... ----,--
4,~. __ 'H; 23,7405 6,3081 6.8111 3,27 1,32 12,1500 595,35 119,07 714,43

23,1405 6,3081 6,8111 3,27 1,32 5,0900 _,OO 80,80 •••• ,80

Objem VT/Jl MWh
silováfE

: Početfál/TypRI< I HlvA/RI«kW) EUR/MWh (JT/VT)
I

siloVilEE
EUR/MWhINT)

EICI Odber~ m"sto Spolu MWh Dlstr.sadlb.Objem NT MWh

69 163,31--- ...---_.-
24,1 154,46

25 136,52

16 154,46

100 163,31

so 163,31

21 154,46

400 154,46

25 154,46

25 154,46

46 163,31

25 163,31

25 154,46

115,06 54.9224ZSS6220219000U 0,024

24Z5563034260008 1.44D

24Z5562202610009 9.099

24Z556308522oool 1.209

?A?c:.c:.A??n?Q~OOB 23,625

24ZSS6220292000G 2,631

24ZSS622028OOO0W 1,014

24Z5$62202640OO0 37,590

24ZSS4533852000V 5,088

24Z$$4549328000Y 7,407

24ZSS6220303000L 8,955

24Z$56220305OOO8 0,300

24Z$$6112648OOO5 0,867

0,024 C50.000

58,72

36.83

1,440 CIf---- ..-
9.099 C10

58.72

54.92

1.209 CI

115,6&

115,6&

--
!

~
115,ee

!l·

54,92

52,68

52,68

1.014 C2

31,590 C2-,-,_. __ ., --,_.,-
5,OB8 C1

1.407 C1

13,380 C5---- --
0,780 C4

0,867 C1

58,72

58,72

54,924.425

62,46

58,72

0.480

V tlllnf!, 02.12.2021

Ing. Ingrid orbcscvé. manažér predaja B2C


