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Zmluva o združenej dr_ldávke elel<triny
pre firmy a oíganizácie - malé podniky

(d'alej ako ,,Zmlwa"\, uzavretá v zmysle § 269 ods, 2 zál<ona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníl< a zákona
č. 251/2012 Z,Z, o ener8etike

DOdóvatei'
obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
l(orešpondenčná adresa:
Banl<ové spojenie:

ZápiS V re8istri:

{-ldbel atei'
obchodné meno:

SídIo spoIočnosti:
l(orešpondenčná adresa:

Zápis v registri:

Meno ZástUpcU:

E mail:

l|l 11líil lilil|lillllil|illllllillilllll l|lll ll llllillilil llil

Východoslovenská energetika a.s,
Mlynsl<á 31, 042 91 l(ošice
Mlynská 31, 042 91 |(ošice
VÚB, a.s., pobočl<a zahr. banl<y.

|BAN; Sl(25 0200 0000 0015 8352 9153, BlC: SUBA SI(BX
Obchodný register Ol<resného súdu l(ošice l, oddiel Sa, vložka č.1628/Y

lčo: 44483767
lčDPH: sK2o2273o457
DlČ: 2O2273O4S7

obec svinica
Svinica 282, O44 45 Svinica
Svinica 282, O44 45 Svinica
Zápis v OR

podateIna@obecsvinica.sk

lčO:
lč DPH;

DlČ:

oo324761

2021245050

Telefón: +421905443527

Predmetom tejto Zmluvy je závázol< Dodávateía zabezpečit Odberateíovi dodávku eIektriny do jeho odberných
miest (d'alej len,OM"). prevzatie zodpovednosti za odchýlku, distribučné a ostatné regulované služby v súlade so
Zmluvou, Cenníkom elektriny a Obchodnými podmienkami. Odbeíate| sa zavázuje od Dodávatel'a elektrinu
a ostatné služby prijat a zaplatit 2a ne DodáVatelovi cenU určenú podla Cenníka elektriny pre malé podniky.

okrem ceny za dodáVkU je odberatel' povinný platiť:

a) stálu mesačnú platbu za odbeíné miesto pod|'a Cenníl<a eiektriny pre malé podniky, cenu za regu|ované
služby (prenos, distribúcia elektíiny. systémové služby) a ostatné re8ulované položky, ktorých výška je

určená podla aktuálnych cenových rozhodnUtíÚRSo platných a účinných v čase dodania elel<triny;

b) poplatky za slvž6y podI'a cenníkov služieb príslušného Prevádzkovatela distribučnej sústavy (PDS)

a DodávateIa platných v čase posl<ytnutia súvisiacej sIužby, ak ich odberatet svojím l<onaním spósobil alebo
vyžiadaí;

c) dane, poplatky, prípadne iné platby podl'a platných právnych píedpisov, ako aj platných a účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Trvanie zmluvy
Zmluva sa UZatVáía na dobu určitú v dÍžke trvania ]2 mesiacov. Zmluvné strany sú oprávnené ta|<úto ZmlUVU

vypovedat bez udania dóvodu a bezodplatne, najnesk6r však do uplynutia ]2 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy
(prvého uplynutia). Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynút od prvého dňa l<alendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boIa takáto výpoved' doručená druhej zmluvnej strane. Dlž|<a trvania ZmIuvy
sa predlžuje za rovnakých podmienok o d'alších 12 l<alendárnych mesiacov, a to aj opakovane. ak Odberatel'
nedoručí písomné oznámenie Dodávatel'ovi, že tívá na ukončení Zmluvy, najnesl<dr 3 mesiace, najskdr však 6
mesiacov pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo pred up|ynutím každej d'alšej predÍženej doby trvania
Zmluvy.

Platobné podmienky
:]!
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Frekvenciaplatieb: mesačne
Spósob úhrady:
splatnost:

SlPO č,/lBAN:

Ak nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje Dodávatel'a l< názoru, že došlo l< zhoršeniu schopnosti Odbeíate|'a íiadne
a včas plnit svoje súčasné a budúce peňažné závázl<y voči Dodávatelovi, a to:
. odberater je v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovace,j fal<túry a k úhrade nedošlo

aniv lehote dodatočne určenej Dodávatel'om, alebo
. odbeíater je v omeškaní s úhradou akejkol'vel< pIatby voči spoločnosti innogy slovensl<o s.r.o. a l< úhrade

nedošlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnostou, aiebo
. na majetok odbeíatel'a bol podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, alebo sa zača|a likvidácia

Odberatela, alebo sa začalo proti Odberatelbvi exekučné konanie, a|ebo je v predlžení ívykazuje záporné
vlastné imanie). alebo

. došlo k zhoršeniu ratin8u odberatel'a priradeného íenomovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa hodnotením
bonity účastníkov trhu (index spoločnosti Creditrefoím horší al<o 300, rating Standard & Poor's horší
ako BBB- alebo ratin8 spoločnosti Moody's horšía|<o Baa3), alebo

. je evidovaný dlh odbeíatel'a Voči Sociálnej poistovni, zdíaVotnej poisťovni, alebo voči daňovému úradu,
je DodáVateí opíáVnený jednostíanne zmenit platobné podínienky. Týmto sa píe oM s mesačným fakturačným
obdobím rozumie platenie preddavl<ovej platby, ldorej teímín splatnosti je 15, dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, a ktorá zodpovedá 100 % predpokladaného celkového mesačného plnenia podl'a Zmluvy. Odberaterje
povinný uhradit prvú preddavkovú pIatbu do 14 dní od dátumu doručenia,výzvy Dodávatel'a v termíne splatnosti
tejto preddavkovej platby. Splatnosť faktúr sa zároveň zmení na 14 dníod dátumu ich vystavenia.

E Odberatel' si vyberá elel<tronický spósob informovania o vyúčtovacej faktúre a elektronický spósob
doručovania vyúčtovacej faktúry. Odberatel'si móže na účel informovania o vyúčtovace.j fal<túre vybrat
maximálne tri mailové adresy. Elel<tronická fal<túra je plnohodnotnou náhradou papierovej faktúry.

Mail1: podatelna@obecsvinica.sl<
Mail 2:
Mail 3:

Údaje o odbernom mieste (oM)
Tvoíia píílohu tejto zmluvy.

Všeobecné podmienky
Po ukončení doby viazanosti a počas trvania ďalšieho Zmluvného obdobia bude Odberatel'ovi fakturovaná cena
podl'a aktuálneho Cenníka elel<tíiny pre malé podniky. Ak odberatel počas účinnosti ZmlUVy stíatí nárok na

regulované ceny elel<triny pre malé podnil<y, bude Odberatelbvi fakturovaná cena podla v danom čase platného
Cenníka elektriny pre firmy a organizácie, pokial' sa Odberatel' a Dodávatel nedohodnú inak. Uplatňovanie
neregulovaných cien nemá vplyv na dohodnuté podmienky di:žky trvania Zmluvy,

ZmlUVné strany sa dohodli, že odo dňa podpisU ZmlUVy,ie odbe.ater povinný poskytovat Dodávatetovi všetku
potr.ebnú súčinnost na to, aby Dodávatel'mohol riadne začat plnit svoju povinnost dodávat elektrinu do OM
Odberateía v zmysle uzatvorenej Zmluvy a OP a zdržat sa akýchkolvek úkonov, ktorých následl<om móže byť
nevykonanie zmeny dodávatel'a alebo zmarenie procesu zmeny dodávateta. V prípade porušenia uvedenej
povinnosti sa zmluvné strany dohodli, že Dodávatel'má voči Odberatelovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške súčinu predpokladaného ročného odberu v MWh a 5 €, vynásobeného dÍžkou trvania zmluvy, najmenej
však 199 € (za každé OM).

Zmena Zmluvy na základe dohody zmluvných strán je možná aj V inej al<o písomnej forme. a to aj v prípade,
ai< bola Zmluva uzavíetá v písomnej podobe, Zmluva móže byt zmenená aj na základe al<ceptácie Dodávatel'om
ponúkaného produktu zo strany Odberatel'a m!úcq za nás|edok zmenu Zmluvy (ďalej aj ako ,,Al<ceptécia").
Dodávatel móže určit akýl<ol'vek spósob, formu a obsahové náležitosti Akceptácie za predpol<ladu súladu
s právnymi predpismi Slovenske; republi|<y (napríl(lad telefonicl<y na Zál<azníckq linke, písomne u Zákazníckych
centrách, Akceptácia podávaná prostredníctvom inteínetového portálu na webovom sídIe Dodávate|'a,
Al<ceptácia prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávatel'a). V prí;oade, ak |< zmene Zmluvy dójde
inak než písomne, DodáVatel' potvrdí odbe.atelbvi zmenu Zmluvy písomne, a to bez Zbytočného odkladu (d'aIej

aj ako "Potvrdenie"). Dohoda o zmene Zmluvy, ak sa uzatvára na základe Akceptácie Odberate|'a v súlade
s vyššie uvedeným , sa považvje za platne uzavretú Akceptáciou zo strany Odbeíatel'a. V prípade, ak k uzavretiu
dohody o zmene Zmluvy došlo inal< než v písomnej foíme, takáto dohoda sa stane účinnou doručením
Potvrdenia Odberate|'ovi. najneskór však tretí pracovný deň po odoslaní písomnáho Potvrdenia na adresu
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/dbeíatel'a naposledy oznámenú Odberatelbm. Písomná foíma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy. ak Potvrdenie
obsahuje naskenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávate[a.

záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach pojednom pre každú zo zmluvných strén. Ďalšie vzájomné práva a
povinnosti sú Upíavené v Dodávatel'om Vydaných obchodných podmien|<ach pre Zmluvy o združenej dodáVl<e
elel<tíiny píe firmy a organizácie alebo Obchodných podmienkach pre Zínluvy o združene! dodávke elel<triny
píi posl(ytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (d'alej |en,,oP"), ktoré tvoria píílohu tejto Zmluvy, Ak sa
Odberate|' v zmysle platne.i legislatívy považuje za malý podnik, na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné
podmienl<y p(e zmluvy a združenej dodávke elektriny píi pos|<ytovaní univerzálnej služby píe malé podniky.
V ostatných píípadoch sa na zmluvný vztah ap|ikujú obchodné podmienky pre ZmlUVy o združene,j dodávl<e
ele|(triny píe fiímy a organizácie.

Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná -odo dňa začiatku dodávky, Deň účinnosti Zmluvy je zároveň
,začiatkom ZmlUVného obdobia podla tejto ZmlUVy.

Ak je Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zákona č.211/2OOO Z,z. o slobodnom prístupe
k informáciám (d'alej aj ako ,,Zákon"), predpokladom účinnosti Zmluvy 1e jej zverejnenie spdsobom
predpokladaným Zákonom- Odberatel' sa týmto zavázuje zverejnit túto Zmluvu spdsobom predpokladaným
Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva nenadobudne účinnost.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu príloh, ktoré
sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumitel'ný, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dól<az toho Zín|uvu
potvrdzújú svojimi podpismi. Neoddeliteínou súčastou tejto zmluvy sú údaje o odberných miestach, Cenník
elektriny pre malé podniky a Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pri poskytovaní
univerzálnej služby pre malé podniky.

ZA ODBERATEI]A: ZA DODÁVATELA:
v h{iw&í^_ dňa23.12.2o21

lD predajcu: 502045

Predpokladaný ročný odbeí:
Rezervovaná l(apacita**:
Fakturačné obdobie, mesiac

Predpo|<|adaný ročný odber:
Rezervovaná kapacita* *:

Fal<turačné obdobie: mesiac
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dňa 23,12.2021

Meno, priezvisko, podpis

ElC l<ód":

Adresa OM: Svinica 9055, 044 45 Svinica
Dohodnutý druh sadzby: Klasik REO (mesačný)
Začiatok dodáVky od: o1.o1.2o22
ElCkód*: 24ZVSO000029616q
Adresa OM: Svinica 9042, O44 45 Svinica
Dohodnutý druh sadzby: l(lasik REC (mesačný)
Začiatok dodáVky od: o1.o1.2o22
* Nájd€te na faktúre za e]ektr]nu pr úda]och o Vašom oM
|} Rez€íVované kapac ta podla préVidi€l PDS V A a ebo kW


