


15. SÚHLAS SO spracúvaním OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovalelom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, zapísa
nej v OR Okresného súdu Žiíina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: .prevádzkovateľ") 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 informácii o mnou využívaných 
produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal ml personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na ob
dobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného 
vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom r ' Potvrdzujem, žepredudeleriírr^úB^^(1m.bol/-a 
informovaný/-á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky s ' osobnit^ ýdajov
a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. j

Podpis;... ,

Viac informácií nájdete v zákazníckych centrách Dodávatefa alebo na www.sse.sk. 

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávateťa oprávnený dojednať zmluvný vzťah); 

[ Meno a priezvisko: Anna Samsonové Osobné čislo: 50070

Článok 1. Predmä zmluvy
1.1. Zrnkrvou ozdmženej dodávke plynu sa Dodérateľ plynu zaváziýe dodával plyn Odberateľmi plynu 

vdohodntdnm množstve, zabezpečit dísitibúciu plynu do odberného miesia Odberateľa plynu vrátane 
súvisiacich služieb, ktorými zmluvné strany rozumejú aj zabezpečenie prepravy a uskladémaníe plynu 
a prevzial zodpovědnost za odcbýku Odietäelá plynu aOdbetaler plynu sa zaváztije zapMf 
Dodávatetoví plynu cenu za dodaný a súvisiace skiáry.

\2. Dodávka plynu bude uskutočňovaná pudla zákona č. 2510)12 Z. zo enetgebke a o zmene a dopheni 
nieklorýdi zákonm (dalej len ^on o enetgeltkeT a platných Obchodných podmienok dodávky plyTW pre 
podnácatetov a otganizáde - maloodber (ďaiq len ,0P"). Tieto OP Odberateľ obdržel pri podpáe Zmkivy, 
oboznámil sa s idr obsahom, ktorému porozunel a zaväziije sa ich dodďiavat.

1.3. Dodávka plynu je sphená umužnenmr Odrerateľmi odobrat plyn zdtebibučnej siete piísluánélio pre
vádzkovateľa dtehibuĎnq siele, ku kter^ ju odberné niesb Odberateľa pripojené (dal^ len JPOS9 do 
odiemého mieste Odbeiatela.

1.4. Pokiaľ v te^ Zmluve nieje uvedené inak, dislribúcíu plynu zabezpečí Dodáväeľ pre Odberateľa v rozsahu 
a za podiikenok uvedený v plabiom Pievádzkmom poriadku PDS (iMsý len J’ievádzkový poriadok), 
ktorý brá schvál^ Útatlom pre tegri^ šetrných orbetei SkNeršlcq repuUky (rtalq ter ,ÚRSO). 
Prevádzkový poriadok v plalnrim zneni Je spravidla zverppiený na webovom skňe PÓS.

1.5. Spôsrájoziánenia termínu výmeny určeného meradki a iiibrmáciu o dévadoch výmeny určeného me- 
lála ustanovuje § 76 odsek 10 Zákona o energeäre, t j. pň plánovaný výmene určeného meradla bude 
temňi oznámený pisomne aspoň 30 dni vopred, to n^iláb', ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámenim 
teimúiu pläiovaiq výmeny určeného meradla.

1.6. Dodávateľposiednqinäancíejepovínnýdo(iávafplynodbeiaterompiynu,ktensúprip()jenlkšeiaklo-  
rých dodávateľ shall spôsoblost dodávat plyn pr^a § 18 odsek 6 Zákona o eneigeilre alebo ak dôjde 
k zastaveniu proc^ zmeny rlodávateľa plynu a zároveň ku dňu prerušenia dodávok plynu nern^ zabez
pečenú dodávku kiýra spôsobom. Dodávatet poslednej inštancie je pmiraiý dodávat plyn najviac počas 
troch mesiacov. Dodávka posleilnej inštancie začhia dňom naslediáŕcim po dni, v kterom pôvoríiý dridáva- 
telsliali spňsobirst dodává ^ Skutečnost, že dodávatet plynu Shad spôsobôosr dodávat plyn poHá 
§ 18 odsek 6 Zákona o energedre alebo ak dôjde k zataveniu procesu zmeny dodává p^ a zánveň 
odberatet plynu ku dňu pierušeiia dodávok plynu nemá zšrópečenú dodávku iným spíéóbom, oznámi 
odberateľovi beznliiadne pievádzkDvateľ šete, do ktorej je odberateľ plynu pňpojený, a to v rozsahu padla 
Vyhláštry ŮRSO č. 24)2013 Z. z, kterou sa ustamvilŕ piavklá pre fungovanie vnútorného trhu s elekirinou 
a pravidlá pre liiigovsie vnútorného trhu s plynam v pblnom a účinnom znení (rfalq len/lavklá trhu), 
hitbimáäa koncovým odbeiatelom plynu o zaSalIru dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dô
vodoch vzniru doríávky posledný inštancie, dobe jq trvania a možnosiach jej ilrončenla. Dodávatelom 
poslednej inštancie je dižl^ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, 
ktorého rDZiudnteim určí Úrad pre reguládu šeľcvých odvetví. Režim dodávky posledný inštancie je upia- 
vený v § 18 Zákona c energetera a v § 76 Pravidiel trhu

Článok 2. Doba trvania zmluvy
Zmluva nadobúda platnosf dňom podpisu oboma zmluvnýrn stranarri a uzatvára sa na dobu ur- 
Stú. ktorá je dohoíhtiitá v časti Znikrvy Cena a viazanost zmluvy. Zvolená doba trvania Znirvy začína 
piyriúf odo dňa začšia Dodávky plynu (úärmosl Zmluvy). Ztrluvné strany sa v súlade s § 47a odsek
2 Občianskeho záknnnlia dohod, že povinne zverqňovaná znluva nadobúda úfinnost po zverqrteni, 
a te dnom začala Dodávky plynu. Zrtikrva sa predÉrje o dobu ď^íth 12 mesiacov, a te aj opakovane, 
poktal niektetá zmluvná strana nqneskôr 3 trtesiace pred uplynulim doby trvania Zrtétvy druhej zrrkivnej 
strane pteomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmhivy nesúhlasí. Ustenovenia tohte bodu Zmluvy 
sa nevzľahirjú pre prípad uvedšiý v bode 22. t^ Ztrluvy.
V ptfade, že Odběratel obdržel zn šrany Dodávka podpísanú Zmluvu alebo podptearú Zmktvu 
zo sbaiy Dodávateta získal z jeho viebovéha skla (Ztnkrva môže byt zo shany Dodáveéete pod- 
péteiá ^ mecharickyrri prosbiedkamr), zmluvné strany sa dohod, že Zrtluva nadobúda plšnost 
za súčasného sphetva dvoch podmtenok, a to že Ztrktvu podpíše a] Odberáte!, čan Zmluvu 
pň^ a vyjarkije s ňou súhlas, a Odberäef obcjstranne podpisanú Ztŕlrvu doručí Dodávatelovi 
na adresu Dodávateta uvedenú v záhlavi te^ Ztŕitvy. V prtpade, že sa Zmluva stane plalnou 
v zmysle predchádzajúcej vely, uzävára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v čaši Zrrluvy Ceia 
a višanost zmluvy. Zvríená doba bvante Zrrktvy začína plynúl odo dňa začäia Dodávky ptynu 
(úSnnosI Zmluvy). Zmluva sa predtorje o dobu daišich 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ nle- 
ktorá znkrvna strana najneskôr 3 mesiace pred upiynulňn doby trvania Zniuvy druh^ znkmiej 
strane písonine neoznátri, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúblasĹ Zmkwné strany sa v súlade 
s § 47a odsek 2 ObSanskeho zäonnls dobori, že povinne zver^ňovaná ztrluva nadobúda úStmost po 
jej zvetqneni, a to dňom začala Dodávky plynu.
Vprfpade, is kuknnčeníu Zmktvy pódia bodu 2.1. šebo 22, a to tak, že by kukonče- 
triu Dodávky plynu mak) dčjsf ešte pt^ prvým možným tetminom pta zmenu Dodávatela podlá 
podmienok stanovených Prevádzkovým potiarlrom prisúného POS, Dodávateľ podľa Zmluvy 
vykoná Dodávku plyiiu do odberného miesta Odbeiatelá do doby prvého možného termínu zmeny 
Dodávatete vzm;^ Prevádztravého poriadku príslušného PDS za porbtienok stanrwených touto 
Zmluvou aOP. Dodávku plynu pudla tehln bodu Dodává vykoná, pokial Odberateľ tr^neskôr
3 mesiace pred tftlynub'm doby trvania Zmluvy neoznámi, že na Dodávke pl^ do doby prvého možného 
teminu zmeny Dodávateľa v ztrtysle Prevádzkového poriadku príslušného PDS netrvá.

2.4. Zmluvné strany S3 dohodí, že Odberateľ je povinrtý poskytnúť Dodávatelbvi po podpise Zmluvy 
všetku potrebnú súännoď, prípadne teafeovaf úkony v ztrrysie príslušnej právnej úpi^ 
a Prevádzkového poriadku na to, a^ sa Dodávateľ stal dodávateľom plynu do odberného mies
ta Odberateľa vykonaním úspešnej zmeny dodávateľa plynu v súlade so Zmiuvau (ďalej ako 
zmena dodávateľa) a/alebo po podpise Zmhtvy je Odberateľ povinný zdržať sa ai^koľVek 
úkonov, ktoré by úspešnej zmene dodávateľa mohi zabráni, t j. najmä, de nielen, ukonče
nie Zmhtvy pred vydaním zmeny dodávateľa (pokiaľ Odberateľovi takéto právo nevyplýva zo 
Zrrluvy alebo príslušnýrli právnych predpisov), vypovedanie alebo iné ukončeríre ^omoc- 
nenia udeleného Dodávateľovi na účéjy zmeny dodávateľa a/alebo na účely ukončenia zrrluvy 
o združený dodávke plynu s pôvodným dodávateľom plynu, odvolanie výpovede alebo iného 
ukončenia zmluvy o zÁuženej dodávke plynu s pôvodttým dodávateľom plynu (ďalej sj>^ ako 
jtovinnosť ^skytnula súčkinoslť). Ak Odberateľ poruší svoju povinnosť podula súčmnosl, 
lakéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zrrluvy a Dodávateľ je oprávnený poža
dovať od Odberateľa zaplatenia zmhivnej pokuty vo výške ISO eur za každé odberné miesto 
a Odberateľ je povinný takúto zmluvnú ^utu zaplati. Povinnosť poskytnutia súčiinos- 
1i podľa tohto bodu Ztŕli^ nadobúda úännosť dňom podpisu Zmluvy oboma zttinnýttl 
stranami Dodávateľ je oprávnený okrem zrtluvnej pokuty poďa tohto bodu Zmluvy požadovať od 
Odretateľa ^ náhradu škody pr^uýjcu zmluvnú pokutu, ktorá ponršentm povinnosti poskytnu
tia súíínnosl zo strany Odberateľa Dodávateľovi vznikla.

Článok 3. Cena
3.1. Pokrat sa arluvné strany v časí Cena a viazanosť zmkryy nedohodl na inom cer»tku,Otl)eri^ sa za- 

všzuje phm odoberať a zapbK Dodávateľovi za jq Dodávku cenu určenú platným a úôiným Cennikom 
dod^ plynu pre podnikateľov a organizácie - malwxteet. Odberateľ sa zavlzrje plyn odoberať 
a zapbtrt Dodávateľovi za jeho dodávku a za súvišace služby cenu určenú platným a účinným znluvným 
Cermnurm podta prvej vety s tým, že Sadzba za odohraj plyn-skržby obchodníka ^OPo) a Rrmá mesač
ná sadzba - služby obchodníka (FMSo) budú počas zvoterŕ^ doby trvania Zmluvy na Irm^ úrovni určený 
v Pniohe č. 1. V pi^e zmeny regulovaných poptatkov alebo zavadetla nových poptelkov alebo nových 
dani prtekršnými štátnymi orgánmi štátnymi orgánmi Sfavenskej repubBiy (d  ̂len,SR), ktoré sa týl» 
jú tejto Zmluvy, má Dodávate! právo požadovať od Odberateľa ich zapbtenre a Odberateľ sa zavl^ 
leto poplatky alebo dane zaptelť. Dodávateľ má právo požadovaf od Odberateľa aj zapišenie zvýše
ných nákladov, ktoré budú mal vplyv na cerar a ktoré budú iňožené tozhortoulani štátoycti orgánov SR 
a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvntf. Cenu regutovaných poplatkDv a cenu za dodaný plyn sa zavá- 
ziýe Ortoeratel ulnariť spôsobom padla Znirvy.

32 Vprpade predĺženia pknosl Ztnktvy podlá 9. 2. bod 2.1. alebo 22 Zmluvy sa Odberateľ za- 
vázuje plyn odoberal a zaplalf Dodávatelovi za jeho dodávku cenu určenú platným a účinrým 
Cenníkom dodávky plynu pre podnikateľov a organizácie - makrodber, pokiď sa zmluvné strany 
v časí Cena a viazanosť zniuvy nedohodl na inom cenniku.

3.3. Dodávateľ jepovitmýdodržiavíl štandardy kvaity dodávky plynu vrátene ich vyhortoooovania podľa oso- 
bihiéha právtieho predpisu vydaného (IRSO, ktorým sa usteriovtýú štandardy kvaRy pre dodávaiý plyn.

Článok 4. Záverečné ustanovenia
4.1. Neoddeltelnou súčasťou Zrrluvy sú:

a) Cennlr,
b) Úd^ o odhemomrríeste a dohodnteýcteih tarify pre všetky ortoemé miesta, ak sa s Odberšetom 

uzatvára zmluva na viac odbemýdr rtiesL
c) Obchodné podmieflky dodávky plynu,

Dohoda o ptatbádr za odobräý, ale zalatnevytektutDvaný plyn-tekfúta.
Priloba d) bude Odbetatetovi zasfEutá bezoddadne po dri začala Dodávky plynu potia Zmkivy.

42 Táto Znluvaje vyhotovená y dvodt vyhotoveniach s ptetnosťouorippnálu, z ktorých každá zmluvná stra
na dostala po jetteom vyhotovení.

4.3. Zrrluvné strany týmto ^lasr^, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečAani.slobadne, na zá
klade vlastný vôle, vážne a nie v lesni, ani za gavne nevýhodných poihnienak.

4.4. Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvár^ v mene jednoSvých zmluvných strárr, týmto vytriasiýú, že sú ptie 
oprávnené na plalné uzavrele Zmluvy.

4.5. Podpisom t^ Zmluvy a zaôaltom Dodávky plynu pcdta tejto Zmluvy stráca plalnost predchádzajúca 
Zrnkrva pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve.

4.6. Dodávatet ozn^ Odberateľovi návrh zmeny ceny najneskôr 15 dní pred začtafkom plynula výpovednej 
lehoty, ktorej cÉka je v prípade zrrluvy na dobu neurčitú jedffl mesiac. Výpovedná lehote začína plytiúť 
od prvého dňa mešaca nastedtýúceho po doručeni pipnn^ výpovede zttiuvy o združený dodávke ply
nu uzatvorený na dobu neurčitú a skončí sa uplynutim pcšeteiélto dňa prílišného mesiaca. K oóiá- 
merlu návrhu zmeny ceny vo vyššia uvedený leltote dôjde vždy, ak pisonmú výpoveď podá Dottevatel. 
V prípade, ak pisoranú výpoveď zniuvy o združený dodávka plynu uzatvorený na dobu neurStú podá 
Ottoeiatel, Dodávateľ oznámi Odberateľovi návrh zmeny ceny v pi^tede, ak Odberateľ doručí Doriáva- 
tefovi písomnú výpoveď do času, keď je možné zo strany Dodárateľa odoslať oznámenie návrhu zme
ny ceny vo vyššie uvedený lehote (obvylde, ak je výpoveddotučaná do 10. dňa kalendámeho mesiaca).

4.7. Osteiné vzťahy touto Znluvou neupravené sa itaila Zákonom o eneigeike,OP a všeobecnými usteno- 
veniami Obchodného zákonníka. Zrnkrva sa nadj právnym poriadkom SR.

1) Zmbmé strany sa dohodí, te Odbeiateltivi bude priznané taiífná skupina, a to na základe predpokladaného ročného odbeni pfynu, ktorý Odbet^aT uviedol v tomto zmluvnom 
formulári. V prípade, že Odberatef uviedol predpokladaný točný odber a súčasne požiadal o taritu. ktorá nezodpovedá predpokladanému ročnému odbeni, zmluvné strany sa 
dohodí, že Dodávateľ určí Odbeiatefovi tarifnú skupinu, ktorá prislúcha predpokladanému ročnému odberu. V prtpade, že Odberateľ požiadal o tarifu, ktorú nie je možné priznať 
z dôvodu platnosB aktuálne platnej tarifnej skupiny, bode Odberateľovi priznaná distribučná tarifa na základe aktuálne platnej distribučnej zmluvy. Požadovaná tarifiiá bieda bude 
OdberalelOvi priznaná po uplynutí doby plabtosb' aktuálne plabiej distribučnej zmluvy (zmena na nižšiu (aijfu pri zmene odberateľa).

2) Ak pre vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňaj, zaäatok dodávky budeme reaízovat k najbfžšiemu možnému termínu.
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové splynie Odberateľa a doložit vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.
4) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uvtesť bankové spojenie Odberateľa.
5) Pele ^Cenník" a „lúäzanosŕ ód' sa vyplní len pre prípad precenia vfazanosk' Zmluvy podlá bodu 3.2. Zmksvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohodí iný cenník ako 

Cenník dodávky plynu pre podnikateľov a organizácie - maloodber na príslušný kalendárny rok.

http://www.sse.sk

