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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 doplnení niektorých zákonov

*povinný údaj



SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, iČO: 61 865 467, zapísanej v OR Okres
ného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len', .pievádzkovateľ") na účely poradenstva, informovania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích 
strán, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií o mnou využívaných produktoch, službách a mojich pre
ferenciách a zasielal mi personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelBrttgttadfto^kov odo dňa 
ukončenia zmluvného vzťahu s brevádzkovateľom. sa vzťahuie na identifikačné a kontaktné údaie a tiež údaie vvolvvaiúce zo zml • ■ ■ =ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zml 
daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a infoi 
jov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú dostupné na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnoí

'if'bodne 
h úda-

Viac informácii nájdete v zákazníckych centrách Dodávateľa alebo na www.sse.sk.

Článok 1. Predmet zmluvy
11. Zitilu«ousazaíázupO(xJ»aierdodárarOdberaterQweleklrinuvynHfeenúrTmiÍEtyo(riačasoyýmptietetomvýls!iiu  ̂

Zítezpečif distribúciu elektnív do všelkýcti orfcemýcb miest Odberateľa uvedených v prilolie Zoznam odberných miest 
Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a pievziaf za Odbeiateľa zodpovědnost' za odchýlku (cľaiej len .Dodávka elek- 
tn'i^). Podmieiéou pie dodržanie termínu začatia Dodávky elektriiiy je splnenie techniddŕch a obďiodnych podmienok 
pnpojenia a obchodných podmienok Dodávateľa Dodávku elektifny nemožno zräf skôr, ako dôjde k mnniáži určeného 
meradla zo ärany prevädáovateľa distribučný sústavy (dalei len ,PDS‘). Odberateľ elekiriny sa zavazuje zaplaif Do- 
dávaielovi cenu za Dodávku elaktiiny.

1.2. Dodávka äädiiíty bode uskutočfiovaná poila zákona č ail2012 Z z o energetike a o zmene a doplnení niádmýdi
zákonov (ďalej len žäkon o eneigetne“) a plabiýdi .Obchodných podmienok dodávky elekliiny pie zákazn'ihov s celko
vou ročnou ýjotietiou etekbiny do 500 MWh" (dalý len .OP). Tieto OP Odberateľ obdiial pii podpise Zmluvy, obozná- 
misas{diobs3hom,ktoiémuporozumel,azaváziýes3lchd(xližiavaľ. .

1.3. Dodávka elaktriny je splnená prechodom etektriny zdislnbučnej sústavy príslušného PDS, ku ktotej je odberné miesto 
Odberateľa pripojené, do odberného miesia Odberateľa, I, j. prechodom elektriny cez odovzdávate miesto, v ktorom sa 
zároveň uskutočňi  ̂prechod vlastnlckychpiáv kdodanej etektrine a nebezpečenstvo ško^.

1.4. Pokiai v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distiibúciu elekliiny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za 
podmienok uv^ených vplalnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len .Prevádzkový poriadoť), ktoiý 
bol schválený Úradom pre leguíáBUsieťových odvetvi Slovenský republiky (ďatej len.ÚRSO'). Prevádzkový poriadok 
v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na webovom skle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia leiminu výmeny mčeného meiada a tntoimáau o dôvodoch výmeny určeného merada ustanovuje 
§ 40 odsek 8 Zákona o eneigetike, t j. pii plánovaný výmene uičenéhomeradlabudetennin oznámený pisomne aspoň 
15 dni vopred, to neplSí, ak Odberateľ súWasi s neároiším termínom oznárnnia výmeny určeného meradla; pil n^é 
novanej výmene určeného meradla bude termin oznámeiiý bezoddadne. Dôvody výmeny uičenétio meradla, náhradný 
spôsob uičenia množstva dodaný elekliiny v prípade poruchy určeného meradla ako mimo určeného termínu odpoč- 
lu sú upravenév Prevádzkovom poriadku prislušného PDS.

1.6. Dodávateľ jwslednejinšlancfe je povinný dodáafelekttinuoiíieralerom etektriny, ktorisúpripýeníksústaveaktoiých 
dodávateľ stratí sp&obilosťdodávať etektnnupodľa § 18 odsek 6 Zákonao eneigeliie atebo akdôjde k zastaveniu pro- 
besu zmeny dodávalela etektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok etektriny nemajú záezpečenú dodšeku iným 
spôsobom. Dodává poslednej inšiancie je povinný dodávat elekliinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka posted- 
ný inštancie začína iHom nasledýjEim po dm, v ktorom pôvodný dodávateľ sM spôsoblosf dodávať elektrinu. Sku- 
ločnosi, že dodávýeľ elekirúv strán spôsobilosť dodávať elekinnu podľa § 18 odsät S Zákona o eneigetire alebo ak 
dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa etektriny a zároveň odberateľ etektriny ku dňu prerušenia dodávcé elek- 
lik^ nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorý 
je odberateľ elektnny pripojený, a to v rozsahu jxxla Wlilášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s eiektrinoo a ptaiidiá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účhiom znení 
(dalej len .Pravidlá trhu^. Intbimácia konohiým odberateľom dektiiny o začialku dodávky poslednej inštancie obsahu
je poučenie o dôvodcch vznlro dodávky posednej inštancie, dobe jý trvania a možnostiach jej ukončenia Dodávateľom 
pcstednej inštancie je držileľ povolenia na dodávku etektiiny, ktorý dodáva elekttinu koncovým odberateľom elddiiny, 
ktorého rozhodnutim urči Úrad pre reguláciu stetbvých odvetvi. Režim dodávky poslednei inštancie je upravený v § 18 
Zákona o energeSke a v§ 36 Pravidiel trhu.

Článok 2. Doba platnosti zmluvy
2.1. Znhwanadabúdaplalnosfdňiimjýpo(^dioinazmluvnýmistranamiauzalváiasanadobuiičitú,kloiájeit)hodnulá 

v časú'Ziitoy Viazaiosl zmtiivy, a jlafi pre všeiiy odberné miesta Odheidera uvedené v Pltidtie ä 2 tejto Zhluvy. Zmluva 
nadobúda účinnost odo dňa začäia Dodávky etektiiiy. Zrnluvné sbaiy S3 v sílade s § 47a odsek 2 Dbčiánskeho zákonnika 
dotiodi, že povmiB zverýňoyaná Zmluva nadobúda účinnost po jý zveiýneni, a to dňom začaSa Dodávky elektnny. Zmluva 
sa predlžuje o dobu ďášicb 12 mesiaixiv, a to aj opakcvane, poldaf niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uply- 
nutimdoby bvaniaZniliivydmhejzmluvný straneptsomne neoznámi, že spredženim dobylivaniaZniliivy nesúhlasí. Usta
novenia tohto bodu Zniuvy sa nevzľahulú pre pripad uvedený v bode 2i tefo Zmluvy

2i V piipade, že Odberateľ obdižal zo stiaiy Dodávateľa podliisanú ZmliMi (môš byť zo straiy Dodávate
ľa pokúšaná aj mechanickými prosútedkami), zmluvné strany sa dohod, ä Zhšiiva nadobúda plalnosf za súčas
ného splnená dvoch podmienok, a b že Zntevu podipiše aj Odberateľ, äm Zmluvu pn]ima a vyjadnýe s ňou sútšas 
a Odréraleľ otnjsúanne podpísanú Zmluvu doniči Dodáiateľovi na adresu Dcteáiatefa uvedenú v záhlavi l^o Zmlu
vy V prípade, že sa Zmluva stane plalnou v zmysle predchádzajúcý väy. uzatvára sa na dobu uiSlú, ktorá je dohodulá 
v čaäi Zmluvy Viazanosť zmluvy, a piati pre všetky odberné miesia Oitoerateľa uvederé v Piitohe ó 2 t^n Zmlu
vy. Zmliiva nadobúda účinrosľ odo dňa začata Dodávky etekhiy. Zirluva sa predži^ o dobu dalších 12 mesia
cov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutim doby trvania Zmluvy 
druhej zmluvnej sáane pisomne neoznámi že s piedženim doby tivana Zmluvy nesúhlasí Zlttevné strany sa 
v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodí, že povinne zvei^úovaiá Zmliiva nadobúda účinnosť po Jý zve- 
rejneni, a to dňom začata Dodávky elektnny.

i3. ZnšuvnéstranysadohotližeOdberaterjepoyinnýposkylnútDodávaerovipopoltoiaeZinluvyvšetkupoliebnúsúčinnost, 
pi^ne realizovaí úkory v zmyslepiisliKný právnej úpravy a Prevždzkového poriadku na to, aby sa Dodávateľ stal do- 
dávatefomey<tiiiy do odiemého miesia Odberateľavykonanirnúspešnýzmeny dodávateľa elekliiny vsúlade so Zmlu
vou (d^ ako zmena dodávaleľa) a/atebo po podpise Zmlijvy je Odberateľ povinný zdižať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré 
by úýtešnej zmene dodávateľa mohli zabránit', t j. n^ ale nielen ukončenie Ziiiluvy predvykonanimzmeiy dodáva
teľa (pokiaľ OdterateTovi takéto pravo nevyplýva zo Zmluvy alebo príslušných právnych predaj, vypovedanie alebo 
iné ukončenie splnomocnenia udefeného Dodávateľovi na účely zmeny dodávateľa a/alebo na účely ukončenia zmluvy

o zdraženej dodávke eleklriiy s pôvodným dodávateľom elektršy, odvolanie výpovede alebo iitebo ukončenia zmluvy 
o zdraženej dodávke äekhiny s pôvodným dodávateľom elektnny (ďalý spolu ako .povinnosf poskytnutia súčinnosti'). 
Ak Odberateľ poraši svoju povinnosť poskytnutia súčinnosti, takéto porušenie sa považýe za podstatné porušenie Zmlu
vy a Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberatďa zaptSenie zmluvnej pokuty vo výške 150 eur za každé odremé 
miesto a Odberateľ je pomný takúto zmluvnú pokutu zayiU;. Povinnosf poskyinulia súčinnosti podľa tohto bodu Zmlii- 
vy nactobúda účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranám. Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej po
kuty podľa tohto bodu ZmlLivy požadovat od Odberateľa aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá porašenim 
povmncstipaskyfnutiasúčinnosti zo straty OrSieratera Dodávateľovi vznikla

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta 
pre distribúciu etektriny

3.1. Všetky Hoimácie potrebné pre distribúciu elekliiny, ako ý technický popis meracý súpravy pre jednotlivé odberné 
mieste, sú uvedené v prílobe Technkká špedrácia odbemáio miesia ktorá je neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena a spôsob platby
41. Poktaf sa zmluvné strany nedohodli na inom cenniku. Odberateľ sa zavázije etekhinu odoberal' a zaplatif Dodáväeľovi 

za jej Dodávku cenu určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elekinny pre podnikateľov a oiganizácte - jednoroč
ný na prislušný kalendámy rok (datej ej .Cennllť). Odberalď sa zaväzuje etekhinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za 
H Dodávku cenu uičenúplalným a účinným Cenníkom poďa prvej vety. Ceny uvedené v Cenniku obsahuiú cenu stoej 
etektriny vrátane ptevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s préviym poriadkom Slo
venskej repiíiliiy (ďal^ len .Si?). Ceny regulovaný poplatkov za disiribúdu, prenos, systómové služby, prevádzkova
nie syáému aostatné pogHky sa Odberateľ uhraif vo výške stenavenej platnými aúčiniiýns rozhodnutiara 
ÚRSO. Regutevané poplalky budú fakturované v jedný faktúre spolu s cenou slový etekhiny V prípade zmeiy regute- 
vanýoh poptatkev alebo zavedenia nových poplrékov, ateho nových dani pn'slušnými štátnymi orgánmi SR ktoré sa týka
jú plnenia podľa t^o Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovré' odOdberaleraichzaplaleniea Odbýateľ sazavázuje lielo 
poplalky alebo date zaplatď. Dodávateľ máprávo požadoval od Odberateľa aj zafšatenie zvýšených nákladov, ktorébu- 
dú mafvplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR 3 ktoré Dodávateľ nebude môrfovplyv- 
niť. Cenu rogitoaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sazaváziye Odberateľ uhradiť spôsobom podľaZmluvy.

42. VpiipadepredzeniaF^<£iiZmlii>ypD(fai!l2.bod2.1.alEbo2.2.ZmluvysaOdberalefzavazujeelekliinuodobera(aza- 
plat Dodáiateľovi za jý Dodávku cenu [Učenú platným a účimým Cennikcim dodáiky etektriny pre podnikateľov a organbá- 
cte na prútešný katendýy rok, poktaf sa zmluvné strany nedohodí inak.

43. Oodávateľjepovinriýdo^aťštandaidykvalitydadávkyelektrinyviálaneichvyhQdnooovaniapadfaosabknéhapravne- 
ho prei^-Výtlšy ÚRSO č. 236Í2016Z z. ktorou sa usianovi|i štandaidy kvali^ prenosu etekiriny, dsítiúcie elek
triny a dodávky etektriny.

4.4 Odberateľ poripisoml^ Zmluvy potvidzuje, že sa riadne pred jej podpisom oboznám) s Cenníkom,

článok 5. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliternou Súčasťou tejto Zmluvy SÚ:

a) Zoznam odberných miest Odberréeľa,
b) Ceimik dodávky elektriny,
c) OP,
d) 'léchnickášpeäftáciaodbeméliQ miesta,
e) Dohodaoplatbáchzaodobraíú.atezatiarnevytekturovanúetekliinu-fákfóa

Prílohy d) a e) Iradú Odberateľovi zaslané tiezodkladne po dni nadobudnutia účínnosli Zmluvy. Čisto Znšiivy a dá 
lum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude uvedený v pritobe Dohodao platoách za odobratú, ale zadať nevytekturo- 
vanúetektrinu-faklúia.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach s platnosfou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po 
jednom vyhotoveni Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonal' len pisomne.

5.3 Zmliivné strany týmto vyhia^, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej doWadnom prečllani slohodne, na záHade vtastnej 
vôle, vážne a nie v tiesni aii za 4avne nevýhodných podmienok, ohoznámii sa s prílohami ktoré Ivona neoddetiteľnú 
súčasť Zmluvy, a naznak súhlasu s jý znením a so znením priloh ju podpisuýi.

5.4. Nadobudnudm účelnosti tejto Zmluvy stráca plalnosf preddiádz^ zmluva na dodávku etektmy pre orSieiné miesto 
uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie neoddelitefné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy 
zmenené,zostáv^vplalnosliakoneoddeliternásúčasfZniluvy,

5.5. Dodávatd oznámi Odberalerovi návrh zm^ ceny najneskôr 15 dní pred začialkom plynutia výpovednej letio^, ktorej 
dĺžka je v priparie zmluvy na dobu neurcitú jeden mesiac. Výpovedná tehola začína p^nút od pnrého dňa mesiaca na- 
stedujúceho po doračeni písomnej výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriiiy uzatvorený na dobu neurčitú a skon
či sa uplynutí m poslednéiio dňa prislúšiiého mesiaca K oznárteniu navitiu zmeny ceiiy vo vyššie uvedený lehote dôjde 
vály, ak písomnú výpoveď podá OodávSeľ. V pripade, ak písomnú výpoved zmliivy o zdrašnej dodávke etektriny uza
tvorený na dcfci neuičJú podá Odberateľ, Dodávateľ oznámi Odberateľovi návdi zmeiy ceny v pripade, ak Odberateľ 
doiuči Dodávateľovi písomnú výpoveď do času, keďje možné zo strany Dodávateľa odoslaf oznámenie návrhu zmeny 
ceny vo vyššie uvedenej lehote (otirykle, ak je výpoveď doručená do 10, dňa kalendámeho mesiaca).

5.6. Oslatnévzf^ touto Zmluvou neupravenésaiiadiaZákonomoeneigelike, OPavšeobecr^miustanovenlamiObchod- 
ného zákonníka Zmluva sa riadi pravnym poriadkom SR

Článok 6. Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné stiaiy dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v pritohe týlo Zmluvy.

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávateľa oprávnený dojednať zmluvný vzťah): 

Meno a priezvisko: Anna Samsonové Osobné číslo: 50070

1) Podľa zákona o DPH elektronickú faktúru možno vydaf len so súhlasom Odberateľa. V prípade súhlasu so zasielaním 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 doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa.

http://www.sse.sk
http://www.sse.sk

