
Číslo zmluvy: ZDU-2016-01606-0220

Zmluva o združenej dodávke elektriny

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., § 26 ods. 9 Zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike (Zákon o energetike) a § 8
ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

(ďalej len "zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ

Obchodné meno: EnergyEurope,SE

I Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Kopček, Ing. Markéta Mííllerováhc"O:-------- ..-.----- -'47 542 667 .-.----- ...- ...--- ...- .. -.. -- ... -.- .....-.- ..-.-.--

I IČ DPH: SK20 23 979870 ------ --
--DiC-~-'-- -_.~-- 2 O 23 979 87 O ....----.-- .....----- ....---.--

Bankové spojenie:-_.-------~--------~-~------------
IBAN:

ISWIFT:
!Údaj o zápise:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK08 0900 0000 0050 5253 3434

---f------------------·----------·--
GIBASKBX --------,--:.--:----~..._-_._-_._ .._._-_._--_._--_. ---
zapísaná v OR OS Bratislava l, oddiel: Po, vložka č. 2366/8

ďale) len "dodáva tel"

a

1.2. Odberateľ

Sídlo: M. Rázusa 1672/3 Zvolen 960 01~-~--~----+---~-~~-------------------------
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Kanka

spojenie:

--
IČO: 37888421

i-IČ DPH. ---- -------
-- -

_._ .... ----

IBAN:
-

SWIFT:
UdaTo~ápise~-'

ďalej len .odberarel"

2. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy :
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku 3. tejto zmluvy (ďalej len "odberné

miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa (ďalej
len "VOP"),

b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste voči zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len "distribučné služby").

2. Odberateľ je povinný dodanú elektrinu odobrať a za dodávku elektriny a za zabezpečenie distribučných služieb
dodávateľovi zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto zmluvy.
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3. Špecifikácia odberného miesta

Adresa OM: M. Rázusa 1672/VO, 960 01 Zvolen

Císlo O,-,M-=-,-:~~~~~~ __ ~~~~~~~~~-I_9-:-1_7 __8,-:6-c1_3--::-~-:--:-~~~~~
r EIC kód: 24ZSS9178613000A
~ Typ merania (A,B,C) : A

Hodnota MRK (kW, A):

~N=a~p;ä~ťo~v~á=u~'r~o=v7e~ň~(~N~N~,~V~N~,~VV~N~)~:~~~~~~~~~~V~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _
Hodnota RK (kW): 120

~~K=o=e~fi=c~ie=n~t=s~pco=t~r~eb~}V~::~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ _
Hodnota ističa pred elektromerom:I-c-:---c:-:--:-c:--:--~--:-~~~~-----------t--=-::-:-:-cc----'-------'-"'-'-"""--' --.-..---.- ....---..--

.}?_~~i!J!l~!1~_~.'lrJzbél:_.._.. _. __ . _._ _0_- VJ':! __.._.. ._ __ __ _._ _ _..... . __ _ _ _._.. __. _
Prevádz~~.~é1_t..erdistribučnej sústavy (PDS): Stredoslovenská energetika-Distrivúcia, a.s. __

-Celkový ročný odber (MWh): 68,41
Deň začatia 1.1.2017

1. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve špecifikovanom v Prílohe č. 1 (Objednávka množstva
elektriny) tejto Zmluvy, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať. Objednávku je Odberateľ povinný každoročne doručiť
Dodávateľovi najneskôr do 30. novembra kalendárneho roku, ktorý predchádza dodávke formou aktualizácie Prílohy Č. 1
tejto Zmluvy. V prípade nedoručenia uvedenej objednávky v danom termíne budú za záväzné ročné hodnoty považované
údaje uvedené v Prílohe Č. 1.

4. Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok - OKTE, a.s ..
2. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa je 24X-ENERGYEURO-N .

5. Cena

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na cene sil ovej elektriny pre dodávku podľa tejto zmluvy s uplatnením dvoj tarifovej ceny
pre obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2018 nasledovne:

K fi' r Cena bez DPH Cena bez DPH
Tarif 0;: ~n Vzorec pre výpočet ceny EUR/MWh/rok EUR/MWh/rok

r 2017 2018

!~~~~~~i~.Qn_ ._. __..~!!:_.~'.ť.l.~~_.L~!:~~~.~~.~~XE S~_~~_.~~_~=~!E.~JJ... 33,55 , 29,70
Vysokýtarif(VT) KVT 1,219 :KVT*cenaPPXESKBLCAL-17(18) . 39,25 34,74

N!~~}'t<lEi!J~!) KNT ~,??~.ISt-JT~~~~~~~)(~?'S~~C;\~:17(lB) 24,96 22,09
Verejné osvetlenie (VO) _ KVO 1,013 i KVO* cena P PXE SK BL CAL-17(181~~~-3-2...:,-6-2_~~ •.......~--2-8-'-,-8_7_~._j
Nem~an~_~potre~_a (NSt_._ ,-~t:J~_ ._....._....._..L.__.__ .__...__ ~~ .._ .._.__ ._g~{me~i~_~._ .._. .~~Ll1'1_esiac

Cena PXE CZ BL CAL-17(18) (ďalej len "cena PXE") sa určí na základe ukončeného denného obchodovania na burze PXE a
. je zverejnená na webstránke www.pxe.cz . Stanovenie burzovného dňa pre určenie ceny PXE je prevedené na Centrálneho

verejného obstarávateľa - Obstarávacie trhovisko Slovensko, IČO: 45 746 168 so sídlom Podzámocká 67/6,972 01 Bojnice,
ktorý je povinný písomne oznámiť tento burzovný deň pre príslušné obdobie najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho dňa
po skončení obchodovania na burze PXE. Písomné oznámenie musí obsahovať dátum obchodného dňa a výslednú cenu
obchodného dňa. Písomné oznámenie zašle odberateľ resp. Centrálny verejný obstarávateľ dodávateľovi na e-rnailovú
adresu: backoffice@energyeurope.sk . Stanovenie ceny PXE je viazané na časové obdobie a to od dňa podpísania zmluvy
najneskôr do 15. decembra v roku predchádzajúcemu obdobiu, na ktorý sa nákup vzťahuje. Pokiaľ dodávateľovi nebude
písomne oznámený burzovný (určujúci) deň na stanovenie ceny PXE v danom časovom období, bude za burzovný
(určujúci) deň stanovený posledný deň z časového obdobia t.j. lS.decembra v roku predchádzajúcemu obdobiu dodávky.
Dokument stanovujúci burzovný deň sa stane prílohou tejto zmluvy.

2. Súčasťou faktúry za dodávku sil ovej elektriny bude aj fakturácia platieb súvisiacich s prenosom elektriny, distribúciou
elektriny, za poskytovanie systémových služieb a nákladov za prevádzkovanie systému v cenách prevádzkovateľa príslušnej
distribučnej sústavy (ďalej iba "PDS") a zúčtovateľa odchýlok, schválených pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví SR (URSO).

3. Všetky ceny sú uvedené bez DPH (dane z pridanej hodnoty) a spotrebnej dane, ktoré je odberateľ povinný dodávateľovi
zaplatiť v zákonnej výške.

4. Pre účely fakturácie sadzieb podľa čl. 5. bod 1. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na čase dodávky elektrickej energie
vo vysokom tarife a v nízkom tarife výlučne podľa merania príslušnej PDS, ktoré je pre zmluvné strany a pre fakturáciu ceny
elektriny plne záväzné.
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6. Platobné podmienky a fakturácia

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi fakturovať na základe:
a) Mesačného odpočtu elektriny - v prípade mesačného odpočtu stavov elektromerov,
b) Ročného odpočtu elektriny - v prípade ročného odpočtu stavov elektromerov.

2. Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny podľa tejto zmluvy je kalendárny mesiac.
3. Odberateľ sa zaväzuje za dodávku sil ovej elektriny a distribučné služby platiť dodávateľovi zálohové (preddavkové) faktúry

a vyúčtovacie faktúry podľa podmienok uvedených v článku 6. bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy.
4. V prípade dohodnutého ročného odpočtu sa odberateľ zaväzuje platiť mesačné zálohové platby. Dodávateľ bude vystavovať

odberateľovi mesačne jednu zálohovú faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb na základe odhadu alebo objednaného
množstva, vo výške 1/12-iny z celkového objednaného množstva na príslušný kalendárny rok a s prihliadnutím na aktuálnu
spotrebu elektriny odberateľom vrátane DPH. Vyúčtovaciu faktúru za celý rok so zohľadnením uhradených mesačných záloh
a skutočným objemom (množstvom) odobratej elektriny a služieb počas celého kalendárneho roka sa dodávateľ zaväzuje
vystaviť do 15 kalendárnych dní po obdržaní odpočtu od PDS. Zálohové faktúry sú splatné do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca. Vyúčtovacia faktúra je splatná do 30 dní od doručenia daňového dokladu.

5. V prípade dohodnutého mesačného odpočtu sú zálohové faktúry odberateľovi vyhotovované so splatnosťou do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca (fakturačného obdobia), pričom odberateľ je povinný dodávateľovi platiť zálohové platby
vo výške 60 % objednaného množstva na príslušný mesiac (pri cenách VT a NT v pomere 60:40) vrátane vyfakturovanej DPH.
Vyúčtovacia faktúra sa vzťahuje vždy na obdobie kalendárneho mesiaca a je splatná do 30 dní od doručenia daňového
dokladu.

6. Dodávateľ vystaví faktúry spravidla 10 dní pred termínom splatnosti faktúry.
7. Dodávateľ má v prípade omeškania odberateľa nárok na úroky z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň

omeškania odberateľa.
8. Ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti o viac ako 5 dní, je dodávateľ oprávnený odberateľovi zaslať písomnú

výzvu (upomienku) na zaplatenie s upozornením na možnosť prerušenia dodávky elektriny. Dodávateľ má právo spoplatniť
zaslanie výzvy (upomienky) paušálnou náhradou vo výške 2,- pUR.

9. V prípade že odberateľ ani do 7 dní po zaslaní výzvy (upomienky) neuhradí faktúru v plnej výške, dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvy, ktoré je dôvodom na prerušenie dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou.

10. Odberateľ je okrem dohodnutej ceny elektriny povinný dodávateľovi zaplatiť aj všetky náklady vynakladané dodávateľom
na zaplatenie spotrebnej dane z elektriny podľa zákona č. 609/2007 Z.z.. Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo
elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.

7. Účinnosť zmluvy, zánik zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2017 o 00.00 hod, kedy
začne dodávka elektriny v zmysle tejto zmluvy. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.1.2017 od 00.00 hod. do
31.12.2018 do 24.00 hod.

2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah založený touto zmluvou skončiť:
a) písomnou dohodou,
b) odstúpením od zmluvy v prípadoch a za podmienok ustanovených vo VOP dodávateľa.

8. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odberateľ
podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že pred uzavretím zmluvy bol s VOP riadne oboznámený a vyjadruje s nimi súhlas v
plnom rozsahu. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú VOP plne dodržiavať a prehlasujú, že VOP sú súčasťou uzavretej zmluvy.
Iné dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred znením VOP.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti a ostatné otázky, ktoré VOP alebo táto zmluva výslovne neupravujú, sa
spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991
Zb., Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike, Nariadením vlády SR č. 317/2007 Z.z., Prevádzkovým poriadkom PDS,
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi SR a Pravidlami trhu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo aktualizovať ustanovenia obsiahnuté vo VOP. Zmluvné strany sa dohodli,
že aktualizované VOP budú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.energyeurope.skminimálne 30 (tridsať) dní
pred nadobudnutím ich platnosti.

4. Odberateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných a technických údajov pre potreby dodávateľa a PDS v zmysle zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a to počas celej doby trvania Zmluvy až do úplného vysporiadania vzájomných
vzťahov.

5. Dodávky elektriny budú merané v kWh s meracou súpravou, ktorej montáž zabezpečí PDS. Meranie bude prebiehať podľa
všeobecne platných noriem a podľa zásad stanovených v pravidlách prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, alebo sa stanú neplatnými, zaväzujú sa

zmluvné strany v primeranom čase dotknuté ustanovenia tejto zmluvy nahradiť novými, tak aby tieto boli vypracované
v súlade s novou právnou úpravou a rešpektovali pôvodný účel, ktorý mali pri ich koncipovaní, pričom ostatné ustanovenia
tejto zmluvy zostanú aj naďalej v ich nezmenenej platnosti.
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8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch totožných exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom. Odberateľ
týmto potvrdzuje, že VOP obdržal pri podpise tejto zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že
ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle, v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým
jej obsahom podpisujú.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú medzi sebou uzavretú Rámcovú dohodu o dodávke elektrickej energie Č. evo 316 ( ďalej
len "Rámcová dohoda"). V prípade rozporu medzi znením Rámcovej dohody a tejto Zmluvy uzatvorenej na základe a podľa
Rámcovej dohody a VOP, sú rozhodujúce dojednania uvedené v Rámcovej dohode, ktorá je nadradená Zmluve a VOP.

V Bratislave, dňa ~
,-./.--rJ0L .f1'. ,41_ 20 I~

V , dňa .


