
ZMLUVA O ZDRlJŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU 
MALOODBER č. 1 110589 
( ďalej len „ Zm 1 uv a ' ) 
Táto kúpna zml u va sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle§ 3 zákona č . 25/2006 Z.z. 
0 verejnom obst arávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci 
na obstaranie pr ed metu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - nadlimitnú zákazku zadávanú výzvou na 
predkladanie ponú k .Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody o združenej elektrickej energie plynu č . RD -
01/2015 a je uzavrelá v zmysle§ 269 ods.2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Názov: Energie2, a. s. 
Sídlo: Laz:aretská 3a, 811 08 Bratislava 
Zastúpený: Mgr.Dávid Vlnka - člen predstavenstva 
IČO : 46 113 177 
DIČ : 2023235225 
IČ DPH: SK2023235225 
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
č . účtu : 1152848056/1111 
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vl. č. 5389/B 

Povolenie úradu pre reguláciu sieťových odvetví č . 2011 E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 
„dodávka elektriny". 
ďalej ako „Dodávateľ 

Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo : ul. 1 . Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpená: Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Bank. spojenie: VÚB, a.s. 
č . účtu : SK22 0200 0000 0000 3342 2162 
Tel. č. : 037/6923901 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 
Zapísaný: 
ďalej ako „ Odberatel" 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej 
len „združené služby"), t. j . dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a 
zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy _ 
prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby") do odberného 
miesta (ďalej Jen „OM") Odberateľa . 

2. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je 
odberné miesto dodávateľa pripojené do odberného miesta odberateľa t.j . prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, 
v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody. 

3. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí subdodávateľská spoločnosť pre Dodávateľa v 
rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

4. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto zmluvy. Odberateľ sa 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku silovej elektriny, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované 
položky a poplatky podľa cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS"). 

5. Dodávka elektrickej energie je garantovaná. 
6. Dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení", ktorú 

Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS. 

Článok II. 
Doba platnosti zmluvy 

Základné údaje: 
1. Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky: 
2. Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 

01 .07.2015, 00:00 
30.06.2017, 24:00 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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Článok III. 
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta 

, cieho a meracieho miesta je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
Špecifikácia odovzdav a 

Článok IV. 
Cena a spôsob platby 

__ uje elektrinu odobrať a zaplatiť Dodávateľovi za jej odobratie cenu určenú platným cenníkom pre odberateľa 
1. Odberate~ s~ zava.Z:torá je prílohou č . 3 tejto zmluvy. Ďalej je povinný zaplatiť Ceny regulovaných poplatkov za distri~úciu , 

na príslusny. rok, ~ služby, náklady systému a ostatné poplatky vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami Uradu 
prenos, s~s~e~ove yých odvetví Slovenskej republiky príslušného PDS, schváleného Uradom pre reguláciu sieťových odvetví. V 
pre regulac1u s1eťo lovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými orgánmi SR, ktoré sa 
prípade zrne.ny regľu tejto zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od odberateľov ich zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto 
týkajú plnenia i:'od ~žné sumy budú hradené preddavkovo s ročným vyúčtovaním . 
poplatky zaplatiť. D . 

2. Číslo účtu odb~ra:::-~~vkov je mesačne vždy v 15. deň príslušného mesiaca. Výška preddavkov za dodanie elektriny sa určuje vo 
3. Doba splatnosti pr Kladanej mesačnej spotreby odberateľa. 

výške 100 % pred_P0 ·e vystavená do 15-tich dní po skončení fakturačného obdobia so splatnosťou 30 dní. 

4. Vyúčtovacia faktu ra J 
Článok V. 

Možnosti prerušenia alebo obmedzenia dodávky 

• tejto zmluve sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávateľa 
1 Dodávky uvedene v _ d . 

· . •. t1 dOVO OV. 
len z nasleduiucic , ný v súlade so zákonom Slovenskej republiky č.251/2012 Z. z. o energetike platnom znení 

a) - stav núdze vyhla~~ ely tejto Zmluvy "vyššia moc" znamená výnimočnú a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontroly zmluvnej 
b) -vyššia moc. :re_ ~~ej sa na vyššiu moc, ktorá nemohla byť predvídaná pri uzatváraní Zmluvy a ktorá znemožňuje plnenie 

strany od~olavaJU ·to Zmluvy zmluvnou stranou 
povinnosti ~odľa teJrateľ nezaplatí ktorúkoľvek platbu, ktorá je splatná podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti a platba nie 

c) - v prípade~ ze '?db~ do piatich pracovných dní odo dňa odoslania písomnej upomienky Dodávateľom , až do času , kedy 
je uskutocnena ~-nti, to platbu v plnej výške. 
Dodávate!' obdrz1 u 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

_ _ yť zrušená pred jej platnosťou písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať spôsob 
Táto Zmluva moze b . 

l . vzájomného vyrov~an~~inné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných 
2. Zmluvné strany su p adou 

vzostupnou č'.selnou t~vená v dvoch origináloch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden. Táto Zmluva nadobudne platnosť 
3. Táto Zmluva Je ".>'ho oboch zmluvných strán . 

a účinnosť podp1sorn 

. _ tejto Zmluvy sú jej prílohy: 
Neoddeliteľnou suca~ťoU hodné podmienky pre dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi. 
Príloha 1: ':'.'šeo?e~n~ ob_c tkých odberných miest podl'a článku III. tejto zmluvy. 
Príloha 2: Spec1fikacia vs~ odberných miest k Zmluve o združenej dodávke elektriny. 
Príloha 3: Cena produkto . 

. ..<o. w . ftO t 5 V Bratislave, dňa 30.06.2015 
V Zlatých Moravciach, dňa- ~·· ·· ·· · ·· · · · · · · ·· ~-----~ 

za Odberateľa : 

.. . .. . . . ....... . . .. „ .. .. . . . . „ .... ~--~á 
Ing. Serafína Ostnhono 
Primátorka mesta 

\\Í' f . s 7 . () '""' 

'(,~ ; ~~} \ 
. ~. :~-; ·/, \ 

~ .... ~ : 

/ J 
'( 0 /<·/ 
.;:}_?-s M c·~f'\,,./ 
~~~·/ 

Za Dodávateľ~: 
~~~;~'.;·~ n ' .~ :· ;\ Í, . - ~ - " . •• 

p.11 •. „_. 1 " ;:A"ľ' ";,'~ / ···,·.·.·.„.·! .. ::: ;.. .... .... . „ • •• „ •• • •• • „ . 

/ ~gr. Dávid Vlnka 
Člen predstavenstva Energie2, a.s . 
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. od é Jiodmíenky 

V
šeobecne obch f1 _ „_. rg·e . tr•C.,.J ene 1 
pre do.davku e lek ví (VOPDE) 
koncovemu odberateľ0 
účinné od 01.03.2014 

1. Preambula . nk) dodávky 
1) Všeobecné obchodné podrn ie avi'ú zmluvné 

elektriny [ďale~ len ,VOf:'DE1. ':' ~~om0icencie na 
vzfahy pri dodavke elektriny drzit sľ41očnosťou 
obchod s elektrinou - obchodnou!< . '· 811 08 · 'dl Lazaret s a "' Energ1e2, a.~, so s1 om ič : 2013235225, 
Bratislava, ICO: 46 11 3 1 ~ • D o1<re1niho súdu 
zapísanej v obchodn~~ regis!n 1 04!i/N (ďalej 
N~ra , v oddiele Sa c1slo vi?zl<Y . e 111 dodávku 
len ,Dodávater). držiteľ hcenc• _ 1005 2011 
elektriny. č. 2011E0444 .z? dn:o . h odvetví 
vydanej Uradom. pre regula~1u s1:et:'obchodné 
(ďalej len dodavate~ vydava • en~ dodávke 

Podmienky pre zmluvu o zdrLIZ z"' 'ka v 
d é h O t\Oníll 

elektriny podľa § 273 Obcho n l'k • 
. . 'k na 0 en!lge1 e c. 

súlade s ustanovemam1 z.a 0 • č. 31712007 
251/2012 Z.z„ nanaden~m vtadY. mi a tieto 
a súvisiacimi právnymi predP•ť5 

1 • • S OU llO Uvy O 
VOPDE sú neoddeliteľnou suca 

1 
• . 

. 1 ktrí" ú v p a.-.om znem 
združenej dodavke e e ny ~ s • Ke ~ávatera 
uverejňované na internetovej stran 
(www.energie2.sk): 

II. Všeobecné usta~o~enia . vzťah založený 
1) Tieto VOPDE doplna1u zmtuvny "kl d 

odb terorn m za a e 
medzi dodávateľom a . era • -as'ou neto 
zmluvy a sú jej neoddelite ľnou suc. ·,: 

. . zť hy a podm1e1., pre 
V OP DE upravu1u v a . .. ťovij úrovne 
zaistenie dodávky elektnny z napa ľ. ktr· 
VN a NN, s výnimkou odberaterovr~ · kť°~ ~ 
domácnosti (ďalej len .Odberate d: .. b0ľ'}c . 

. . . • do ISll ucne1 
odberné miesto ie pnpoiene d" .. b • . 
sústavy prislušného prevádzkovateľa !Sll u7nei 

. S"' Kton ma1u s 
sústavy (ďalej len ,PO ,, a M e e· 
Dodávateľom uzavretú platnú Zmluvu 0 dz sti. n l r zodpove JO za dodávke elektriny s prevza im 73 1 
odchýlku (ďalej len 'Zmluva") podľa. §;áko~~í~s ~ 
zákona c. 513/1991 . Zb. ObchodnY. zá\onnik') 
účinnon:i znení (ďale1 len ,Obcho~nYObcilodn'm 
a doplňajú vzťahy upravene •·tn r 

. rgetike a o:~ ym1 
zákonníkom, Zakonom o ene • i ·vn mi 
platnými všeobecným.i zá~äznYn:' o':áv~teľ 
Predpismi alebo nonma\ivnym1 aktmi. 

. • d "k . základe icencie 
prehlasuje, ze po m a na ()444 vydanej 
na dodávku elektriny č. 2011E . 
úradom pre reguláciu sieťových odve~\ . kt . 

2) Tieto VOPDE platia aj . pre odb~ra ~z~~etý~~ 
odoberajú elektrinu na zaklad~ zmlull OPD' 
pred platnosťou a účinnosťou týchto V . Zm-1 

VOPDE • súčaSfOU uvy 
3) v pripade, že tieto su_ revzatím 

0 združenej dodávke eleklnny 5 ~. . 

zodpovednosti za odchýlku, platí pre pos"tn"~~me 
. . t do d1s ,ucneJ 

distribúcie elektriny a pns up~ · poriadok 
sústavy platný a účinný prevadzk0 VV . . t 
prislušného prevádzkovateľa distribu~neJd sus avy 

.1 · ura om pre 
(ďalej len ,PP PDS') sc~va eny ÚRSO') 
reguláciu sieťových odvetvi (ďalej Jen • . . . ' 
ku ktore1· i·e odberné miesto Odberateľa p_npoiene, 

· ··zne p<avne 
a ostatné platné všeobecne zav a . d k . 

. kh• preva z ovy 
predpisy alebo nonmat1vne a •1· • . st 
poriadok PDS, ku ktorej je odberne_ mi: 0 

Odberateľa pripojené, je spravidla zvere}ne: na 
internetovej stránke PDS. PP PDS a vs:~ ecn~ 
záväzné právne predpisy a norma'.ívn_e a musi 
Odberateľ rešpektovať a riadiť sa mmi... 1 'b 

4) Dodávateľ je oprávnený ponúkať svoiek s ~z: 
. b"tny' ch ponu ovyc 

prostredrnctvom oso 1 . služieb 
akcií, nových produktov, popr. ba~koV rílohách 
ktoré budú definované v samostatnych P d . k 
- osobttné obchodné podmienky. Po mt1 .1 e~ Y 

• jedno 1vym1 
produktov neupra~ene bchodnjch 
ustanoveniami osob1tnych 0 

podmienok s~ riadia VOPDE. . uzavierať 
5) Zmluvu môze v mene Oodavatera . zmlu 

tiež zástupca, ktorý bol na uzavretie . '(! 
Dodávateľom písomne splnomocnenY: .. a 
požiadanie Odberateľa sa osoba po~pisuiuca 
Zmluvu v mene Dodávateľa preukáže pisomnym 

plnomocenstvom. latnosti 
6) Odberateľ je povinný nemať po dobu P kto . 

tei·to Zmluvy platnú ďalšiu zmluvu. . .reJ 
. 1 ktri y s inym 

predmetom je dodavka e e n d ·vaterom 
obchodníkom s elektrinou alebo do a . 1 db nom mies e elektriny a v predmetnom o er r b . 
od neho odoberať elektrinu. Odberate tiene 
na vedomie že porušenie tefto povinn?s. _ie 
podstatným 

0

porušením Zmluvy, ktoré opravnuie 

technologickej nadväznosti. Odberateľ 

prehlasuje, že nemá a po dobu účinnosti Zmluvy 
nebude mať iných zmluvných dodávateľov 

elektriny do odberného miesta špecifikovaných v 
zmluve. Porušenie tohto záväzku je považované 
za podstatné porušenie povinností. 

Dodávatela k odstúpeniu od Zmluvy, odstúpením 
od Zmluvy nezaniká právo Dodávaleľa na 
náhradu škody pripadne dohodnutú zmluvnú 
pokutu. Taktiež je Odberatel povinný uhradif 
Dodávateľovi náklady spojené zo zasielaním 
výziev. upomienok a iných písomností k splneniu 
povinností Odberateľa zo Zmluvy, náklady 
spojené so začatím prerušenia, obnovením alebo 
ukončením dodávky elektriny v prípadoch podľa 
ustanovení čl. III VOPDE. 

IV. Dodávka elektriny - špecifikácia 
1) Dodávka elektriny bude vykonávaná podľa 

Zákona a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 7) Odberatel je povinný oznám[ Dodávateľovi 

zmenu údajov uvedených v Zmluve a to najneskôr 
do 5 dní odo dňa ich zmeny, nesplnenie 
tefto oznamovacej povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy Odberateľom, ktoré 
oprávňuje Dodávateľa na odstúpenie od Zmluvy, 
odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok 
Dodávateľa na náhradu škody. 

V. Cena a platobné podmienky 

8) Odberateľ, v prípade - mali podnikatelia 
(maloodber) požaduje dodávku elektriny 
oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny 
a/alebo osvedčeni a o registrácii daňového 
dlžníka, na základe ktorého je oprávnený 
k nadobudnutiu elektriny oslobodenej od 
spotrebnej dane z elektriny tak ako ustanovuje 
príslušný právny predpis musí túto skutočnosť 
doložiť vierohodným spôsobom Dodávateľovi, 

t.j. je povinný Dodávateľovi predlofä originál 
alebo osvedčenú kópiu povolenia na oslobodenú 
elektrinu a/alebo o registrácii daňového dlžníka 
a je zároveň povinný písomne bezodkladne 
oznamovať Dodávateľovi akékoľvek zmeny 
týkajúce sa povolenia na oslobodenú elektrinu a/ 
alebo osvedčenia o registrácii daňového dlžníka. 
Porušenie tohto ustanovenia je podstatným 
porušením Zmluvy a má za následok oprávnenie 
Dodávateľa odstúpiť od Zmluvy, odstúpením 
od Zmluvy níe je dotknutý nárok Dodávateľa na 
náhradu škody. 

9) V pripade, ak Odberateľ - mali podnikatelia 
(maloodber) strati resp. je mu odňaté povolenie 
na oslobodenú elektrinu a/alebo osvedčenie o 
registrácii daňového dlžníka, prípadne dôjde k 
akejkoľvek jeho zmene, musí túto skutočnosť 
bezodkladne písomne oznám[ Dodávateľovi, 
porušenie tejto povinnosti je podstatným 
porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávatela 
k odstúpeniu od Zmluvy, odstúpením od Zmluvy 
nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu 
škody. 

III. Dodacie podmienky 
1) Predpokladom pre poskytnutie distribúcie 

elektriny do odberných miest špecifikovaných 
v zmluve je uzatvorenie samostatných zmlúv 
o pripojení odberného miesta do distribučnej 
sústavy pre odberné miesta uvedené v zmluve. 

2) Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi 
dojednané množstvo elektriny a Odberateľ sa 
zaväzuje toto dojednané množstvo elektriny 
odoberať a za odobraté množstvo elektriny 
zaplatiť dodávateľovi cenu vo výške a spôsobom 
určeným podľa Zmluvy. Pre potreby zmluvy sa 
upravuje spojenie dojednané množstvo elektriny, 
pod týmto pojmom sa rozumie spotreba 
elektriny za 12 mesiacov podľa posledného/ 
ých vyúčtovania/ -í. pripadne podľa historickej 
spotreby na príslušnom OM podla príslušnej 
PDS. 

3) Dodávka elektriny sa uskutoční po uzatvorení 
Zmluvy medzi Dodávateľom a Odberate ľom 
odo dňa účinnosti Zmluvy. Ak v Zmluve nie je 
dohodnuté inak. 

4) Dodávku elektriny plní dodávateľ jej predaním 
do zariadení odberatela v odberných miestach 
odberateľa podľa technickej špecifikácie 
uvedenej v Zmluve. Dodávka elektriny je splnená 
prechodom elektriny z distribučnej sústavy 
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
do odberného míesta Odberateľa, lj. prechodom 
elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa 
zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv 
k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody. 
Odovzdávacie miesto je uvedené v Zmluve. 

5) Odberným miestom je odberné elektrické 
zariadenie odberateľa. vrátane meracích 
transformátorov, na súvislom pozemku, do 
ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a 
ktorého odber je meraný jedným meracím 
zariadením. Súvislým pozemkom sa rozumie 
aj pozemok, ktorý je prerušený verejnou 
komunikáciou, ak je splnená podmienka 

1) Za dodanú elektrinu je cena stanovená platným 
Cenníkom pre oprávnených odberateľov 
prislušného PDS, schváleného Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví. V prípade ak v 
Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím 
zodpovednosti za odchýlku nie je dohodnuté 
inak, bude cena za dodávku elektriny fakturovaná 
spolu so všetkými regulovanými cenami a 
popla!kalľi za distribúciu elektriny. 

2) Pri Zmluvách s odberom elektriny z napäfovej 
úrovne VN je fakturačné obdobie mesačné . 
Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje 
faktúrami za odberné miesto vo fakturačnom 

období, ktoré je vymedzené pravidelnými 
mesačnými odpočtami. Faktúra je vystavená v 
zmysle zákona o DPH. 

3) Pri Zmluvách s odberom elektriny z napärovej 
úrovne NN fakturačné obdobie (mesačné, ročné) 
určí Dodávateľ Odberateľovi s prihliadnutím na 
charakter a povahu odberu. Dodávka elektriny 
sa Odberateľovi fakturuje faktúrami za odberné 
miesto vo fakturačnom období, ktoré je 
vymedzené pravidelnými odpočtami. Faktúra je 
vystavená v zmysle zákona o DPH. 

4) Tenminy splatnosti platieb za elektrinu: 
a) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom 

elektriny z napäťovej úrovne NN sú v zmysle 
,Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ 

nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra' 
splatné do 15. kalendárneho dňa v mesiaci. 

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom 
elektriny z napäťovej úrovne VN sú v zmysle 
,Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ 
nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra' 
splatné do 15. alebo 5. , 15., 25. kalendárneho 
dňa v mesiaci, 

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napäťovej 
úrovne VN pri splácanf do 5., 15., 25. 
kalendárneho dňa v mesiaci, v pripade 
neuhradenia dvoch po sebe nasledujúcich 
preddavkových platieb v tenmíne splatnosti, 
môže Dodávateľ zmeniť termín splatnosti 
mesačných preddavkových platieb na 
5. kalendárny deň mesiaca, za k1orý sa 
poskytuje preddavok, a to vo výške 100% 
predpokladanej ceny za spotrebu elektriny v 
danom mesiaci, 

d) pri nedoplatku a preplatku faktúry je splatnosť 
do 14 dní od jej odoslania, 

e) rozhodujúcim dátumom pre posúdenie 
dodržania splatnosti je dátum pripísania 
dlžnej čiastky na účet Dodávateľa v prípade 
nedoplatku a na účet Odberateľa v prípade 
preplatku, bude vo faktúre riadne zohľadnená, 

f) ak pripadne deň splatnosti platby na deň 
pracovného voľna alebo na deň pracovného 
pokoja, je dňom splatnosti prvý pracovný 
deň po dni pracovného voľna alebo po dni 
pracovného pokoja. 

5) Na preddavkové platby za opakované zdanitelné 
plnenie vyhotoví Dodávateľ združenú faktúru 
nazvanú ,Dohoda o platbách za odobratú ale 
zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu -
faktúra' s rozpisom za každé odberné miesto 
podľa prilohy č.2. maximálne na dvanásť 

kalendárnych mesiacov 
6) Celková výška preddavkov sa stanoví vo výške 

predpokladanej spotreby elektriny alebo sa 
použije cena za celkové dodanie z .Faktúry za 
dodávku a distribúciu elektriny". 
a) Celková výška preddavkov pre Zmluvy s 

odberom elektriny z napäťovej úrovne VN 
je spravidla v rozpätí od 70% do 90%. 
Preddavkové platby sú pri Zmluvách s 
odberom elektriny z napäťovej úrovne VN 
rozložené nasledovne: 

• do jednej splátky splatnej do 15. 
kalendárneho dňa v mesiaci. alebo 

• do troch dekádnych splátok splatných do 

5., 15., a25. dňa v mesiaci. 
• Výška jednotlivých splátok je 

33%/33%/34% z celkovej dohodnutej výšky 
preddavkovej platby, 

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom 
elektriny z napä(ovej úrovne NN: 

• v prípade mesačnej fakturácie sú určené 
do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, 
uvedenému v doklade ,Dohoda o platbách za 
odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrickú energiu - faktúra', 

• v prípade ročnej fakturácie sú spravidla 
rozložené v dvanástich splátkach po dohode 
s Dodávateľom uvedených v doklade ,Dohoda 
o platbách za odobratú, ale zaliaľ 

nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra', 
ak sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodnú 
inak 

c) Zmeniť výšku preddavkovej platby môže 
dodávateľ pri zmene výšky spotreby oproti 
predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu 
zaslaním dokladu ,Dohoda o platbách 
za odobratú. ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrickú energiu - faktúra", 

d) Zmen[ výšku preddavkovej platby môže 
dodávateľ pri zmene regulovaných cien 
za služby, ktoré sú predmetom fakturácie 
zaslaním nového dokladu ,Dohoda o platbách 
za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 
elektrickú energiu - faktúra". pričom bude o 
takomto postupe infonmovaf Odberateľa. 

7) Zaplatené a predpísané preddavkové platby budú 
zohľadnené vo faktúre vystavenej v súlade s 
platným zákonom o DPH. Faktúra bude obsahovať 
hodnotu spotreby (kWi' ), predpísanú hodnotu 
preddavkov a celkové finančné vysporiadanie. 
Rozdiel vzniknutý medzi skutočne zaplatenými 
preddavkovými platbami a cenou za skutočnú 
spotrebu kWh' bude vyrovnaný nasledovne: 
a) Odberateľ je povinný uhrad[ vzniknutý 

nedoplatok v tenmíne splatnosti faktúry, 
b) vzniknutý preplatok je Dodávateľ povinný 

zaplatiť v termíne splatnosti faktúry. 
8) Všetky platby za dodávku elektriny sa vykonávajú 

bezhotovostne v peňažných ústavoch, pokiaľ 

sa Odberateľ s Dodávatelom nedohodli inak. 
Spôsob úhrady je dohodnutý v Zmluve. 

9) Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, je Odberateľ 
povinný zaplatiť cenu podľa platného Cenníka 
Energie2, a.s. zverejneného na webovom portály 
www.energie2.sk 

10) V bankovom styku sú zmluvné strany povinné 
používať variabilný symbol uvedený na 
príslušnom doklade ,Faktúra za spotrebu 
elektrickej energie". 

11) Ak Odberateľ využívajúci iný než inkasný spôsob 
platby poukáže platbu s nesprávnym variabilným 
symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový 
úče~ ako je uvedené na faktúre, Dodávateľ ju 
bude považova! za nezrealizovanú. 

12) Pri zmene fakturačného cyklu, výšky 
preddavkových platieb, bankového spojenia 
Dodávateľa, bude zmluva zmenená fonmou 
oznámenia dodávateľa odberatelovi 

13) .Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy 
(úpravou odberného miesta) vyvolané 
Odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v 
sadzbách, účtuje Dodávateľ alebo PDS poplatky 
podľa platného cenníka služieb PDS. 

14) Ak nebude v Zmluve uvedené inak, má sa za 
to, že Odberateľ udeľuje súhlas Dodávatelovi so 
zasielaním správ, infonmácii, potvrdení o doručení 
správ, výziev. upomienok ako aj iných oznámení 
vo veci Zmluvy a jeho plnenia prostredníctvom 
SMS správ alebo elektronickým prostriedkom 
(najmä e-mailom), ak Dodávate! má takýto 
kontakt na Odberateľa k dispozícií. Tento súhlas 
sa taktiež vzťahuje na zasielanie obchodných 
informácií v elektronickej aj v písomnej forme 
vo veci dodávok elektriny a súvisiacich služieb. 
Odberateľ má právo odmietnu! obchodné 
podmienky zasielané elektronickou fonmou podľa 
platných právnych predpisov. 

15) Na webovej adrese Dodávateľa (www.energie2. 
sk) bude zverejnená a aktualizovaná infonmácia 
o pôvode a podiele jednotlivých druhov 
primárnych energetických zdrojov na dodanej 
elektrine v predchádzajúcom roku a infonmácia 
o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné 
prostredie. 



Vl. Reklamäcie pri fakturácii 
l) v pripade ak vzniknú chY~rn, použitim 

elektriny nesprávnym odpO chybou a pod., 
nesprávnej konštanty, početn~LJok na yYrovnanie 
maJ'ú Odberateľ a Dodávateľ nar k V takomto 

. h --asto · 1yv 
nesprávne !akturovanyc • ~· rterná vp .na 
pripade piati, že re~larnac1a odberateľ takuto 
úhradu príslušnej faktúry a teda.eno te splatnosti, 
faktúru je povinný uhradiť " . ' dnú ina k -
pokiaf sa zmluvné strany nedoh0 , a výsledok 

. · e tfl d · ch 
2) Reklamáciu . dodavateľ p~es 30 k~l~n amy . 

šetrenia oznam1 Odberate ľovi.do obdrzal. Ak s1 
dní, odo dňa kedy rekla~aciue dlhŠÍU leh?.tu 
náročnosť reklamácie vyzad~J lehotu p~edlz1f 
ako 30 dní môže dodávate ľ, tuto . cia si wzad_u1e 

0 ďalších 30 dní . Pokiaľ rekla r:'
3

• pQS, posuva 
· · • 1usnu tr bn· postúpenie reklamac1e na pn~ tehotu po e .u 

sa lehote 30 dní na vyjadrenie 0 v prípade, ze 
na vyi'adrenie od príslušnej P~5 - prava základu 

• · ie 0 kť výsledkom šetrenia reklamac1e -vodnú fa uru 
dane _ dobropis a Odberateľ P0 teľovi čiastku 
uhradil Dodávateľ vráti Odber~ehO od oslania 

' 1 tn tí od J d ·e dobropisu v lehote sp a ~s V prípa ~· z 
(pokiaľ sa nedohodne 1~ak) . . oprava z_akladu 
výsledkom šetrenia reklamac1e ie uhradí c1aslku 
dane • ťarchopis, Odberateľ hote splatnosti 
rarchopisu na účet Dodávateľ v Ie 
(pokiaľ sa nedohod.ne !nak). enei rekla~ae11 

3) Odberateľ je povmny v uplatn ého rn1esta. 
uviesf adresu a ~ís!o . odb~beratela . k 
Reklamácia neopravnuie dohodne mak. 
nezaplateniu faktú~, pokiaľ • s~ ndeoručiť písomne 
Odberatel je povinny reklamac1u 
na adresu Dodávateľa . 

. odpočty 
VII. Meranie dodávok ele~nny 31 ktrínY. spôsobu 

11 Podmienky merania dodavok ale denia a jeho 
merania, druhu meraciehO ~an3 odovzdávania 
umiestnenia, frekvencie odpoctov, • vané podla 
výsledkov merania budú vy1<on

3
odla Zák~na 

platného a účinného PP PDS. Pe záväZnych 
a ostatných platných všeobecn 
právnych predpisov. 

•
6 

dodávky 
Vili. Obmedzenie, prerušen• 

elektriny . iebo prerušiť 
1) PDS je oprávnen~ . obmedziť. a beZ ná~oku 

dodávku a distnbuc1u elektnnY ušléhO zisku 
Odberateľa na náhradu škody, al~b~te príslušnej 
v ktoromkoľvek odbernom mie. h Zákonom 
Zmluvy v prípadoch stanovenyc ahu a na 
0 energetike v nevyh~utnom ro~í~adoV, keď 
nevyhnutnú dobu, s vymmkou P ·rnä: 
škoda vznikla zavinenim PDS. ~to naJ konštrukcií, 

· · 1· anych re · a) pri vy.ko~avam ~a.nov . 'ch zariaden1, 
opráv, udizby a r~v1z11 energetic~ činnostiach 

b l pri stavoch nudze alebo P . 
zamedzujúcich ich vzmku, . ·vota a zdravia 

c) pri bezprostrednom ohroze~i .z1 idácii týchto 
osôb a majetku alebo pn likV 

príčin, . • stavy a počas 
d) pri poruchách na zariadem su 

ich odstraňovania, 
e) v prípade zásahu vyššej moci, . 

t) Pri neoprávnenom odbere elektnnY. oni Ktoré 
. ariaden1a ' 

g) pri dodávke elektn.ny z . tok osôb. 
ohrozujú život, zdraV1e alebo maie elektriny 

•• n· odbere . 
h) ak Odberateľ ~ouz1va ~ . val~U energie 

zariadenie, ktore ovp1yV~u1e ~berateľov a 
v neprospech ostatnych 5 opatrenia 
nevykonal, v čase stanovenom PD ' 
na obmedzenie tohW, vplyvu , prekračuje 

i) ak Odberateľ svo11m odb~rom spätného 
hranice pripustného negativne_hod nia na 

db 'h zana e pôsobenia o eme o . všeobecne 
distribučnú sústavu stanovenehO 
záväzným právnym pred~i50'.11· k určenému 

j) ak PDS nie je umožneny postup •te a to aj 
meradlu ani pri. nasl~dujúc.om o~P~ve pDS 
napriek predchadza1~ce1 pisom~ \

0 
prístupu. 

Odberateľovi na umozneme ~ke~o dodávkY a 
2) Pri obmedzení alebo pre~sem uvedených 

distribúcie elektriny z dovodov · iánkU PDS 
v odseku 8.1 písmeno a) tohto ~ . začiatok 
oznámi v zmysle Zákona Odberate 0"' rerušenia 
a skončenie tohto obmedzema :lebo p námenia 

. d Sposob oz 
najmenej 30 dm vopre · . d dávkY a 
0 prerušení alebo obmedzem . 

0
. iušným 

distribúcie elektriny je stanov~ny pri:u ktorej 
prevádzkovateľom distribučne] sustayY. 
je odberné miesto Qdberatera pn~oie:~~ škodu 

3) Dodávate! zodpovedá za sposob 

Odberateľovi len v pripade závažného a 
úmyselného porušenia zmluvných povinností. 

IX. Ukončenie zmluvy 
1) Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu 

vypovedať v lehote a spôsobom uvedeným v 
Zmluve a VOPDE 

2) Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy 
odstúp~ v prípadoch určených Obchodným 
zákonníkom. Za podstatné porušenie povinnosti 
podla Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje 
najmä: 
a) opakované omeškanie so zaplatením 

vyúčtovacích faktúr alebo preddavkových 
platieb za plnenie poskytované podla Zmluvy, 

b) omeškanie so zaplatením platieb podľa bodu 
5.13 VOPDE ako aj ostatných poplatkov 
podla cenníka služieb PDS v stanovených 
termínoch, a to po písomnej výzve Dodávateľa, 

c) omeškania so zaplatením zmluvných pokú~ 
úrokov z omeškania a náhrad v stanovených 
termínoch, a to po písomnej výzve Dodávateľa, 

d) neumožnenie pristupu k meraciemu 

odberateľa s úhradou peňažného plnenia 
požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z 
omeškania bude vyúčtovaný po uplynutí dátumu 
splatnosti príslušného peňažného záväzku 
Odberateľa. Odberateľ uhradí úrok z omeškania 
do dátumu splatnosti uvedeného na vyúčtovaní. 

2) Ak trvá omeškanie Odberateľa pod ľa 
predchádzajúceho odseku viac ako štrnásť (14) 
dni, Dodávateľ ho písomne upomenie o zaplatení 
dlžnej sumy. Ak bude Odberateľ naďalej 
v omeškaní s platbou, je Dodávate! oprávnený 
kedykoľ\lek prerušiť dodávku elektriny, a to po 
uplynutí desiatich (10) dní po doručení písomnej 
upomienky. Odberateľ je povinný uhradď 
Dodávateľovi náklady spojené s prerušením, 
obnovením alebo ukončením dodávky a to do 14 
- lieh dní po obdržaní príslušnej faktúry. 
Odberaleľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v cenníku 
doplnkových služieb Dodávateľa za každú 
písomnú upomienku vystavenú podľa tohto 
odseku. 

zariadeniu za účelom vykonania kontroly 
odpočtu, údržby alebo výmeny, a to ani po 
výzve Dodávateľa , 

XI. Neoprävnený odber 

e) poškodenie meracieho zariadenia zo 
strany Odberalefa alebo poškodenie alebo 
odcudzenie meracieho zariadenia trerou 
osobou a neoznámenie tejto skutočnosti 
Odberateľom bez zbytočného odkladu 
Dodávateľa, 

t) mať uzavretú zmluvu s iným dodávateľom 
elektriny pre predmetné odberné miesto a 
odoberať od neho elektrinu, 

g) neoznámenie zmeny údajov uvedených v 
Zmluve do 5 dní odo dňa ich zmeny. 

h) ak je Odberateľ v omeškaní so splnením 
záväzku voči Dodávateľovi trvajúcom dlhšie 
ako 14 dni, predovšetkým ak je v omeškaní 
so zaplatením zálohy, vyúčtovacej faktúry za 
dodávku elektriny a za distribučné služby, 
zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo 
škody alebo ďalších nákladov alebo ak je 
Odberateľ v omeškaní so zaplatením iného 
peňažného záväzku voči Dodávateľovi, než 
záväzku zo Zmluvy dlhšie ako 14 dní po výzve 
(upomienke) na zaplatenie. 

i) porušenie ustanovení v ods. 11.B. a 11.9 

3) Za podstatné porušenie zmluvy zo strany 
Dodávaleľa sa považuje: 
a) bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie 

dodávok elektriny, 
b) bezdôvodné neposkytovanie distribúcie 

elektriny, 
c) začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho 

konania na majetok Dodávateľa. 
4) Odstúpenie od Zmluvy musí byť odôvodnené a 

vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej 
strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
okamihom ukončenia distribúcie elektriny do 
odberných miest Odberateľa. 

5) V prípade porušenia zmluvných podmienok 
zo strany Odberateľa, odstúpenia od zmluvy 
Odberate ľom okrem bodov popísaných v čl. 9 
ods. 3 tejto zmluvy, prípadnú zmenu Dodávateľa 
napriek riadnej uzavretej zmluve, pli takomto 
ukončení, odstúpení od zmluvy Odberateľom má 
nárok Dodávateľ vyfakturovať zmluvnú pokutu vo 
výške 80% predpokladanej spotreby Odberateľa, 
týmto ustanovením nezaniká nárok Dodávatela na 
náhradu škody. 

6) Odberateľ je povinný ku dňu ukončenia platnosti 
Zmluvy urobiť mimoriadny odpočet meracieho 
zariadenia a jeho stav bude koncovým stavom 
pre túto Zmluvu. 

7) V prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou , tak 
výpoveď musí obsahovať presnú identifikáciu 
odberného miesta uvedeného v Zmluve a to v 
rozsahu EIC kód a adresa miesta spotreby. 

8) Ak je Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na dobu 
urč~ú. po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej 
platnosť a účinnosť automaticky opätovne predÍži 
na rovnaký čas na aký bola pôvodne uzavretá a za 
aktuálnych platných ďalších podmienok, pokiaľ 
ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhej strane 
najmenej 3 kalendárny mesiac pred uplynutím 
doby trvania Zmluvy, že na jej predÍženi netrvá. 

x. úrok z omeškania 
1) Dodávate! je oprávnený pre pripad omeškania 

1) Neoprávnený odber je odber elektriny 
a) bez uzavretej Zmluvy alebo v rozpore s 

uzavretou Zmluvou, 
b) bez určeného meradla alebo s určeným 

meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného 
zásahu nezaznamenáva, alebo nesprávne 
zaznamenáva odber elektriny, 

c) meraný meracím zariadením, ktoré nebolo 
namontované PDS alebo nim určenou 
osobou, alebo na ktorom bolo porušené 
zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. 

2) Pri neoprávnenom odbere je Odberateľ 

povinný uhradiť skutočnú vzniknutú škodu. 
Ak nie je možné určiť skutočnú vzniknutú 
škodu, postupuje sa pri stanovení škody podla 
všeobecne záväzného právneho predpisu. 

3) V pripade,že zákazník neumožní ani po výzve 
pristup k meradlu z dôvodu prerušenia, 
obmedzenia dodávky považuje sa takýto odber 
za neoprávnený odber a Dodávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 95 EUR bez DPH za 
každú odobratú MWh od posledného známeho 
stavu meradla, až do vyriešenia situácie. 

XII. Riešenie sporov 
1) V pripade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvné 

strany zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia 
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory 
vzniknuté zo Zmluvy sa zaväzujú zmluvné strany 
vysporiadať prednostne vzájomnou dohodu a 
v prípade, že k dohode alebo zmieru nedôjde, 
bude takýto spor predložený na rozhodnutie 
príslušnému súdu. 

XIII. Vyššia moc 
1) Pre účely Zmluvy znamenajú okolnosti 

vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také 
mimoriadne a neodvráfäe ľné udalosti alebo 
okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré 
sú mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej 
strany a ktoré zmluvnej strane zabránia, alebo 
bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie 
zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy. 
Tým~o udalosťami môžu byt najmä živelné 
pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, 
blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké 
právne následky, ako sú uvedené pripady vyššej 
moci, môže maf zmena zákonov SR alebo iných 
právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom 
ovplyvnia kontraktačný systém Dodávateľa s 
dôsledkom nemožnosti jeho kontinuovania a 
súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej 
alternatívy. 

XIV. Záverečné ustanovenia 
1) Podmienky odchyľujúce sa od týchto VOPDE 

dojednajú zmluvné strany vo zvláštnom dojednaní 
Zmluvy. Odchýlď sa od týchto VOPDE je možné 
iba na základe Zmluvy a iba v tých 
ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať 
obsahu a účelu týchto VOPDE. 

2) V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto 
VOPDE alebo Zmluvy dostanú do rozporu so 
Zákonom, s iným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím príslušných štátnych orgánov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na 
platnosr ostatných ustanovení VOPDE a Zmluvy. 

3) V pripade vzniku rozporov medzi ustanovením 

Zmluvy a týmno VOPDE ako neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy má prednosť znenie Zmluvy 
pred znením VOPDE. 

4) Právny vzťah založený Zmluvou sa riadi a 
spravuje Obchodným zákonníkom, prislušnými 
Vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, 
Výnosmi a Rozhodnutiami ÚRSO a ostatnými 
všeobecne záväznými predpismi platnými v SR. 

5) Údaje a informácie obchodného charakteru, 
ktoré vyplývajú z uzalvorenej Zmluvy alebo pri 
činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, 
budú považovať zmluvné strany za dôverné. 
Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú, že tielo 
dôverné informácie budú chránW a utajoval 
pred tretími osobami, s výnimkou poskytovania 
údajov na základe platných právnych predpisov. 

6) Účastníci sa zaväzujú, že neposkytnú Zmluvu ako 
celok alebo aj jej časť (ktorá nie je verejne známa) 
a neverejné informácie plynúce zo zmluvného 
vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhého účastníka okrem 
pripadu, kedy im uverejnenie alebo poskytnutie 
informácie tretej osobe prikazuje príslušný 
právny predpis a pripady stanovené v Zmluve 
alebo v VOPDE. 

7) Odberateľ podpisom Zmluvy súhlasí, aby 
Dodávate! pre účely plnenia Zmluvy a svojich 
informačných kampaní, popr. za obchodnej 
spolupráce osôb podieľajúcich sa na plnení 
Zmluvy, v rámci jeho podnikateľskej skupiny 
zhromažďoval, spracovával a uchovával osobné 
údaje Odberaleľa - fyzickej osoby a to najmä 
meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia 
a popr. číslo bankového účtu a ostatné kontaktné 
údaje. Ochrana osobných údajov Odberateľa 

bude technicky a organizačne zabezpečená v 
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. - o ochrane 
osobných údajov v platnom znení. 

8) Dodávate! má právo VOPDE menW a novelizovať. 
O zmene a / alebo novelizácii musí Odberateľa 

vhodným spôsobom informovať a najneskôr 1 
mesiac predo dňom účinnosti nových VOPDE„ 
Ak Odberateľ neprejaví aspoň 15 dní pred dňom 
účinnosti nových VOPDE písomne vôfu k 
odstúpeniu od Zmluvy, stávajú sa nové VOPDE 
záväzné pre ďalší zmluvný vzťah odo dňa účinnosti 
zrri en VOPDE. Ak odstúpi Odberateľ do uvedenej 
lehoty od Zmluvy, účinnosť Zmluvy sa konči 

posledným dňom pred účinnosťou zmien VOPDE. 
9) V Prípade uzatvárania zmeny a ukončovania 

Zmluvy je možné vlastnoručný podpis zástupcu 
Dodávateľa nahradW faksimilliou tohto podpisu, 
obdobne je možné tak postupovať aj v prípadoch 
následného písomného styku v rámci plnenia 
Zmluvy, ak nie je v Zmluve alebo v VOPDE 
ustanovené inak. Pokiaľ za Odberateľa koná 
zmocniteľ pri uzalváraní, zmene alebo ukončovaní 
Zmluvy na základe plnej moci, môže Dodávate! 
požadovať úradne overený podpis zmocnnefa. 

10) Všetky písomnosti (požiadavky, oznámenia, 
správy a pod.) ktoré sa týkajú plnenia Zmluvy 
budú vykonané písomne, pričom za písomnú 
formu sa okrem odovzdania písomnosti pošte 
na prepravu, považuje aj vykonanie úkonu 
elektronickou formou (e-mail, fax). Písomnosti 
odovzdané pošte na prepravu na poslednú známu 
adresu Odberateľa, sa považujú za doručené 

tretím pracovným dňom odo dňa odovzdania 
písomnosti pošte na prepravu. Zmluva a jej 
dodatky musia byť vyhotovené výlučne písomnou 
formou a ich platnosť nadobúda účinnosť najskôr 
podpisom druhej podpisujúcej strany. 

11) Za platný prejav vôle Dodávateľa sa považuje 
aj taký prejav, ktorý je uskutočnený na listine 
vyhotovenej Dodávate ľom so skenovaným 
podpisom oprávnených osôb, zastupujúcich 
Dodávate ľa . 

12) VOPDE sú neoddelrteľnou súčasťou zmluvy. Tieto 
VOPDE nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
01 .03.2014, oo.oo hod. 

Dušan Vlnka 
Predseda predstavenslva Energie2, a.s. 
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Príloha č. 2: Špecifikácia všetkých odberných miest k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 1110589 

EIC kód OM Adresa OM 

24ZZS4000459000Y Obecná 30 
24ZZS4000460001Y Obecná 38 
24ZZS4000462000Q Obecná 30 
24ZZS4022784000N Kalinčiakova 12 
24ZZS4022822000P Kalinčiakova 8 
24ZZS4022948000D Slnečná 2 
24ZZS4022970000Z Náb. Žitavské 1 
24ZZS4022992000D Ces. Chyzerovecká 124 
24ZZS4023023000V Hviezdoslavova 183 
24ZZS40720720006 Rovňanova 3 

24ZZS4072083000\V Rovňanova 3 
24ZZS40721200002 Rovňanova 3 
24ZZS4072826000Y Rovňanova 1 
24ZZS4075510000U l. mája 2 

24ZZS4077051000K Ces. Bernolákova 48 

24ZZS40779830003 Rovňanova 7 
24ZZS40820860008 Rovňanova 1 
24ZZS40820870003 Rovňanova 1 
24ZZS4082388000E Župná 8 
24ZZS40825180005 Hviezdoslavova 64 
24ZZS4082787000S Rovňanova 1 
24ZZS4083310000E Mojmírova 6 
24ZZS6027450000K Rovňanova 3 
24ZZS6133872000K Nám. Hlinku A. 8 
24ZZS4022820000Z Duklianska 2 
24ZZS40228270000 Duklianska 2 

Ene·rgie2·, a.s. 
Laz.aret s ká 3.a, 811 O~ Brat is lava 
e-m ail: info@ ene rgie2.sk 

PSČ 

953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 

Mesto OM 

Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 
Zlaté Moravce 

IC0 :46 113177 
Dl(: 2023235225 

Hodnota 
ističa 

3x21 A 
3x24A 
lx25 A 

3x125 A 
lx20A 
3x80A 
3x80 A 
3x25 A 
3x75 A 
lx25 A 
lx25 A 
lx25 A 
lx25 A 

3x145 A 
3x80A 
3x40A 
lx25 A 
lx25 A 
3x40A 
3xl6 A 
3x24A 
3x66A 
3x25 A 
3x32A 
3x21 A 
3x24A 

lč DPH; SK2023235225 

Distribučná 

sadzba 

C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2 - X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 
C2-X3 

C2-X3 

Odhad ročnej 
Produkt 

spotreby (kWh) 

3103 Klasik 
25 Klasik 
599 Klasik 

34383 Klasik 
385 Klasik 

12324 Klasik 
49035 Klasik 

608 Klasik 
18656 Klasik 

60 Klasik 
753 Klasik 
673 Klasik 
877 Klasik 

50508 Klasik 
11253 Klasik 
25018 Klasik 

71 Klasik 
721 Klasik 

24809 Klasik 
1206 Klasik 
423 Klasik 

31904 Klasik 
2626 Klasik 
525 Klasik 
121 Klasik 

4404 Klasik 

www.energie2.sk 
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24ZZS4022828000\V Duklianska 2 
24ZZS4080381000S Duklianska 2 
24ZZS4022821000U Duklianska 2 
24ZZS40228430008 1. mája 21 
24ZZS40228440003 1. mája 23 
24ZZS4022845000Z 1. mája 25 
24ZZS4022846000U 1. mája 27 
24ZZS40228590009 1. mája 34 
24ZZS4022860000B 1. mája 36 
24ZZS40228610006 1. mája 38 
24ZZS40228560000 1. mája 47 
24ZZS4022857000J 1. mája 49 
24ZZS4022867000D 1. mája 52 
24ZZS4022865000N 1. mája 54 
24ZZS4022866000I 1. mája 56 
24ZZS40719120000 Rovňanova 5 
24ZZS6035513000T Rovňanova 5 ( osvetl) 

24ZZS40719150009 Rovňanova 1 

24ZZS40719160004 Rovňanova 3 

24ZZS60355140000 Rovňanova 3 

24ZZS6035516000E Rovňanova 1 

24ZZS6087114000S Rovňanova 1 

24ZZS6082956000F Viničná 1 
24ZZS40804000000 Viničná 1 
24ZZS40818410009 Hviezdoslavova 64 
24ZZS6012417000L Hviezdoslavova 64 

E.ne rgíe2, a..s. 
Laza.ret ská3.a, 311 0.8 Brat ístava 
e-mail: info@energie2 .sk 

953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 
953 01 

953 01 

953 01 

953 01 

953 01 

953 01 

953 01 
953 01 
953 01 
953 01 

Zlaté Moravce 3xlOA C2-X3 7559 
Zlaté Moravce 3xl3 A C2-X3 2049 
Zlaté Moravce 3x10A C2-X3 1084 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 45 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 o 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 o 
Zlaté Moravce lx16 A C2-X3 o 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 2 
Zlaté Moravce lx6 A C2-X3 o 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 o 
Zlaté Moravce 3x15 A C2-X3 129 
Zlaté Moravce lx15 A C2-X3 255 
Zlaté Moravce lx40 A C2-X3 482 
Zlaté Moravce 3x40A C2-X3 251 
Zlaté Moravce lx40A C2-X3 152 
Zlaté Moravce 3x50A C2-X3 1336 
Zlaté Moravce lx25 A C2-X3 670 

Zlaté Moravce 3x32A C2-X3 1539 

Zlaté Moravce 3x32A C2-X3 848 

Zlaté Moravce lx25 A C2-X3 1086 

Zlaté Moravce lx25 A C2-X3 409 

Zlaté Moravce 3x25 A C2-X3 382 

Zlaté Moravce 3x80A C2 -X3 15793 
Zlaté Moravce 3x100 A C2 -X3 62951 
Zlaté Moravce 3x25 A C2-X3 12 
Zlaté Moravce lx25 A C2-X3 285 

lČQ:46113177 
DJč; 2023235225 

Jd~~ / · · ·7~'.:.:. ;;· 
0 

lč DPH; SK2023235225 

• a. 

Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 

Klasik 

Klasik 

Klasik 

Klasik 

Klasik 

Klasik 
Klasik 
Klasik 
Klasik 

www.energie2.sk 
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Príloha č. 3: Cena produktov odberných miest k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1110589 

1T 
Názov produktu 

EUR/MWh 

Klasik 37,00 

Duo -

Panor (verejné osvetlenie) 31,50 

Uvedené ceny nezahŕňajú : 

• DPH, distribučné poplatky 

• spotrebnú daň, ktorej výška je 0,001 32 EUR/kWh, 

• poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,00321 EUR/kWh. 

Energ ie2, a.s . 
Lazaretsk.á 3a, 811 08 Brat islava 
e-mail: info@ener gie2.sk 

VT 

EUR/MWh 

1(0:46113177 
DIC: 2023235225 

-

37,00 

31,50 

IC DPH: SK202323S225 

NT 

EUR/MWh 

-

37,00 

31,50 

:=~1~;:i~~~<'·.~. 1 ~ /~ 
5·1·1c.'.1r<· . ... ; ,.~r-/~ .. 
!šO· ,c, 1 :) ~~('."_,-::::· :· . . . 
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