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Zmluva o dodávke elektriny,
zodpovednosti za odchýlku

zabezpečení

distribúcie elektriny a prevzatí

Zmluva : IZ
Čis to obchodné ho partnera: 575002-1882/ 2015
Dodávateľ:

Odberateľ:

ZSE Energia, a. s.

Culenova 6. 816 47 Bratislava 1

Mestské stredisko kullúry l'I športu p.o.
Nám. A. Hlinku 1. 953 -0 1 Zlaté Moravce

Zapísaná v OR OS BA J, oddiel Sa. vložka číslo 3978/B
Držiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚRSO
č.: 2007E0025-l

Zapisaná v Štatistickom regisrri organizácií

Zastúpená:
Mgr. Juraj Krajcár
predseda predstavcnsl va
Ing. Pa\'el Moučka
člen predstavenstva

Zastúpena:
Simona Holubová

Oprávneni konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpisa( :
Ing. l mre Mészáros
Vedúci Ke) Account Managcrs
Ing. Miroslav Halka
Ke~ Account Manager

Oprávnen}· konať vo veci Zmluvy a Zmluvu
Simona Holubová

DIČ:
DIČ:
rč DPH:

Bankové spojenie:
Tatra banka. a. s.
VÚB banka, a. s.
SLSP, a. s
Citibank (Slovak.ia), a. s.
UniCreditBankaSlovakia.
a. s.
Ďalej len „ DodáYateľ"'

36677281
2022249295
SK2022249295

26490000-1711100
2"7-21070110200
O1 1OS00463í0900
2000260100 18130
66 17993003/ l 11t

podplsaľ:

Riad i teľka

IČO:

ICO:

fi

Riaditeľka

42208033
2820009060

I Č DPH: SK2021059161
Bankové spojenie r č účtu

vÚB banka, a. s.

2968633255 0200

Ďalej len „ Odbe. a tel'"

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platn)"ch právnych predpisov, platn)·ch predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach a§ 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka rúro Zmluvu o dodávke elektriny, zabezpečení
distribúcie elektrin~ a prenatí zodpovednosti za odchýlku (J'aleJ len ,.ZmJu, a"'):
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Článok 1. - Zá kJadné ustan ovenia
1.

Všeobecné ustan ovenia
1.1
Táto Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných su-án uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.
513/ J991 Zb. Obchodn)' zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodn)• zákonn ík'').
v súlade so zákonom č. 25 1/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon
o energet ike''), zákonom č. 250/2012 Z. 2.. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len ,,zá kon
o regulácil ,. s.ieľovýcb o dvetviach'") a ďaJšlmi Všeobecne záväznymi právnymi predpis1111 v-dabujúcinti
sa na oblasť elektroenergetiky.
1.2
Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a tenninológia v súlade so Zákonom o energetike,
vyhJáškou Úrndu pre reguláciu sieťových odvetvi č. 24i2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s elekn·inou a pravidlá pre fungovanie vnútorného n·hu s plynom (ďalej len
.,Pravidlá trhu"'), prísluSnýmí rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (d"alej len „ ÚRSO·")
a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznýmJ pirávnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku.
13
ÚRSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulácJi v sieťových odvetviach.
1.4
Prevádzkovare ľ distribučnej sústavy (ďalej len ,,.PDS-·) je preyádzkovateľ distribučnej sústa vy, ku ktorej je
odberné miesto Odberateľa pripojené.
15
Prevádzkový poriadok PDS je dokument schvál1e ný ÚRSO, podľa ktoI"ého sa nadi zabezpečenie distribúcie
e lelminy a súvisiacich siet"ových služieb do odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový poriadok PDS je
záväzný pre všetk.-ých účastníkov trha s elektrinou (ďalej len .. Prcvádzkov5· poriadok·').
1.6
Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS (ďalej len .,Technické
podmienky·"). ktoré sú zverejnené na imernetovej stránke príslušného PDS je dokument vypracovaný
v súlade so zákonom o energetike a V) hláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 27112012
Z. z .. ktorou sa ustanovuj ú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy
a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete.

JI. Predmet zm luvy
2.1

.. „
L . .<.

rn.

Predmetom rejto Zmluvy je záväzok Dodávatera v zmluvnom období :
a) dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa uvedeného v č lánku 1., bod m., odsek 3.1 . Zmluvy
(ďa lej len ..od berné miesto Odberatel'a·') v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej
technickými podmienkami distribučnej sústavy a podl"a dohodnutého produktu dodávky elektriny
a podľa podmienok tejto Zmluvy;
b) prevziať za Odberatera zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberateľa voči zúčtovateľovi
odchýlok;
zabezpečiť pre Odlberateľa do odberného miesta Odberateľa distribúcrn elektriny v zmysle
c)
Prevádzkového poriadku prislušneilo PDS a TeclmicJ....')1ch podmienok prislušného PDS a ostatné s tým
spojené distribučné služby (ďalej len „distribučné služby") od príslušného PDS. ku ktorej sú
jednotlivé odberné miesta Odberateľa pripojené.
Predmetom tejto ZmluY) je ďalej záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom
množstve a č:ase a podľa podmienok dohodnutého produktu dodávky elektriny a podmienok tejto Zmluvy,
riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a za disn-ibučné služby ceny dohodnuté podľa
podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s predpismi na základe uplatnenia reguJovanébo prístupu
k distribučnej sústave a dodržia vaľ svoje povinnosti v súlad.eso Zmluvou.

M iesto plnenia
3.1
Číslo odbemého miesta Odberate.ľa:
Náz-0v objektu:
Adresa odberného miesta Odberateľa:
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uvedené v prilohe č. 1: Zoznam odberných miest
uvedené v prilohe č. 1: Zoznam odberných miest
uvedené v prllohe č. 1: Zoznam odberných miest
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Článok Il. - Dodávka elektrin~·
1.

Po dmie nk-y d odávky elektrioy nátanc prevzatej zodpovednosti za odchýlku
1.1 Dodávka elektriny je splnená prechodom e lektriny určeným meradlom. Za dodané mno,..stvo elektriny sa
po\ažUJÚ hodnoty podľa údajov určeného meradl~ ktoré poskytuje Dodávateľovi PDS podfa osobitných
predpisov. ktor}mi sa stanovia podrobnosti merania clek1Tiny a odovzdávania cechnických údajov a podľa
Prevádzkového poriadku.
1 2 Dodávl-.a elel...1riny sa uskutočni iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom pripade sa odber
elektriny považuje za neopráv11ený odber elektriny v zmysle § ~6 ods.1 plsm. a) bod 2 zákona o energetike.
1.3 Dodávateľ je povinný plniť ustanovenia článku 1.. bodu ll., odseku 2.1 v súlad e s touto Zmluvou, ak je
Odberateľ pripojený k di stribučnej sústave PDS.

11.

Zmluv-né hodnoty dodá,·ky elektriny
2. 1 Zmluvné strany si dohodli celkové množstvo dodávky elektriny pre prisluš n) kalendárny rok 2015 (od
1.1.2015 do 3 1.12.2015 ) v množstve 51,378 MWh. rok 2016 (od 0 1.01.2016 do 31.12.20.16 ) ''množstve
5 1,378 MWh, ktoré sa Dodavateľ zaväzuje dodar· do odberného nuesta Odberateľa a Odberateľ od
Dodávateľa odobrať v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Článok III. - Distribučné služby
1.

Podmienky zabezpečenia dist ribučn j·ch služieb
1. 1 Dodávarel' počas zmluvného obdobia ta.bezpeč! Odberateľovi distribučné službv do odberného miesta
Odberateľa za podmienok medených v tejlO Zmluve.
1.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučne služby do odbeméno miesta Odberateľa do výšk) maximálnej
rezervovanej kapacity (MRK) uvedenej v PrUohe č. 1 tejto Zmluvy. Distribučné služby $8 uskuroč11ujú v
sulade s plamými všeobecne zá„äznými právnymi predpismi. Prevádzkovým poriadkom príslušnélio PDS
a v kvalite pod ľa Technických podmienok PDS.
1.3 Dodávateľ sa zaväLuje zabezpečiť r~zervo,•anú kapaciru (RK) pre odberné miesto Odberateľa vo výške
poďľa Prílohy é. 1 Zmluvy. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude rieš i ť v súlade
s Prevádzkovým poriadkom PDS a platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.
1A Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do výšky
maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa alebo na kontaktnú emailovú adresu uvedenú na fakLúre a doručenú najneskôr 5 pracovných dní pred stanovenou lehotou
u"edenou v podmienkach príslušného PDS. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva úč innou po jej
pisomnom odsúhlaseni Dodávateľom.
1.5 K valiia dodávanej elektriny a distribučných služieb nemusí byť dodržaná, ak:
a) Odberateľ odoberá elektrinu s iným účinnikom ako je dohodnuté v tejto Zmluve;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sústavu (verejný rozvod
elektriny) stanovené technickými predpismi;
c) Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) ide o stav núdze alebo sú vykonávané činnosti bezpromedne zamedzujúce jeho vzniku alebo ide
o živelnú udalosť;
e) vzniknú alebo sa ods1ra1'1ujú haYárie a poruchy na energetických zariadeniach;
f) Odberateľ porušuje ustanovenia tejto Zmluvy. L.úkona o energehkc, Prevádzkového poriadku PDS.
Pravidiel trhu s elel...'trinou alebo iných všeobecne zá\'äzných právnych predpisov, ktoré môžu mať vpl)"na kvalitu dodávanej elek1Tiny a distribučných služieb.
1.6 Odberateľ je podľa 1.ákona o energecike zodpovedn)· Ul riadny stav odberného zariadenia a za dodrtiavanie
predpisov na zaistenie bezpeCnosti rechnick')'cb zariadení.
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Odberareľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa zákona o energetike, pravidiel trhu
s elektrinou. Prevádzkovel10 poriadku PDS a ostarn) ch príslušných všeobecne záväzn)·ch právnych
predpisov.
1.8 Odberateľ je povinný sa riadiť zákonom o energetike. Pravidlami trhu. Prevádzkovým poriadkom,
Všeobecnými podmienkami, Technickými podmienkami distribučnej sústavy vypracovanými v súlade s
vyhláškou Ministerstva hospodán.tva Slovenskej republil-) C. 271 /2012 z. z .. ktorou sa ustano,·ujú
po<.lrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripoj enia do súsruvy a siete a pravidlá
prevádzkovania sústavy a siete, a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. Odberateľ je
povinný umožniť km11rolu ich dodržiavania PDS
1.9 Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych predpisov - a to § 20
Zákona o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva S lovenskej repub liky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o postupe pri uplat1)ovaní obmedzujúcich opatrení pn stave núdze a o opatreniach
zameraných na odstránenie stavu núdze ' elektroenergeril-e a podrobnosti o posrupe pri vyhlasovaní krfzo,ej
si1uácie a jej úrovne, o vyhlasovaní stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti pri vyhlasovaní krizovej
situácie ajej úrovne, o vyhlasovani obmedzujúcich opa1renl v plynárenstve pre jedootlivé kategórie
odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia
obmedzujúcich opatreni v pl) nárenstve a o opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie.

1.7

11.

Prerušenie alebo obmedzen_ie dodávky elektrin y a d is tribučn ých služieb
2.1 Odberateľ berie oa \cdomie, 1.e PDS je oprá' nený obmedziť alebo prerušiť disrribučné služby
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených v § 31 ods. l písm. e) Lákona
o energetike a v príslušných us tanoveniach Prevádzkového poriadku PDS. Počas takéhoto prerušenia alebo
obmedzen ia nie je Dodávateľ povinný dodavať elektrinu a zabezpečovať distribučné slUŽby do odberného
miesta Odberateľa. V uvedených pripadoch nemá Odberateľ nárok na náhradu preukázaterne vzniknutCJ
5kody (skutočnej škody a ušlého z isku).
.2 2 PDS informuje Odberateľa o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribučných služieb v súlade so
záh.onom o energetike 3 Prevádzkovým poriadkom PDS. V prípade prerušenia alebo obmedzenia
d i srribučo)ich služieb z dôvodu poruchy na dotknutom odbernom mieste Odberateľa, je Odberateľ povinn)·
informovať príslušnú PDS prostredmctvom autori.lOvanej osoby PDS (Pre odberné miesta pripojené do
distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná. a.s„ tel. č 0800 111 567, SSE-Disllibúc1a. a.s. tel. č. 0850
159 OOO a Východoslovenská Distribučná a.s. tel. č. 0850123 332).
2.3 Dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny do
odberného miesta Odberateľa. ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aj po doručení predchádz.ajliceho
písomného upozornenia. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj prípad. al- je Odberateľ v omeškan1
s úhradou preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry podľa Zmluvy a ak si Odberateľ túto
svoju povinnost nesplnil ani v dodatočnej lehote, kton1 stanovil Dodávateľ v písomnej výzve a ktorá nesmie
byľ kratšia ako IO d ni od upozornenia s poučením.
dodávka ele"1Tiny a distribučné služby budú prerušené.
Písomná výzva Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberateľovi dJ1om
prevzatia zásielky alebo dňom jej uložen ia na pošte. aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel.
alebo dňom odmietnuna prevzatia zásielky. Dodávateľ v takom pripade nie je povirmý dodávať elektrinu a
zabezpečovať d1sllibučné slu.žby do odberného miesta Odberateľa podľa Zmluvy a nezodpovedá za
vtniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa Dodávateľ nasledujúci pracovný deň po dni odkedy zaregistroval
uhradenie dlž1Jej sumy za dodávku elektriny a ostatných poplatkov vr átane nákladov spojených s prerušením
a obnovením distribúcie elektr in) Odberateľom, požiada PDS o obnovenie distribúcie a dodávky elektriny do
odberného miesta Odberateľa. Ak Dodávateľ na základe Zmluvy poskytuje Odberateľovi súčasne dodávku a
distribúciu elektriny do odberného miesta. dlžnou sumou za dodávku elektriny podľa predchádzajúcej vety sa
r0Lu1nie aj dlžná suma za distribučné služby. Pripisanlm dlžnej sumy na účet Dodávateľa sa rozwnie úhrada
dlžnej sumy na účet Dodávateľa s uvedenim správneho variabilného symbolu. V ostamých prípadoch po
odsrráneni príčin neoprávneného odberu a po zaplateni faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávateľ
v rakýchto prípadoch učtuje Odberateľovi poplatok .1.a znovupripojenie odberného miesta v zmysle platného
cenn1ka služieb PDS, k'tor)· sa Odberateľ zavázuje zaplatiť

ze
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2.4

70 Slľany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ oprávnený
dodávky elektrin) a dístribučn)'ch služieb odpojenlm odberného miesta ku dňu zäniku

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy
zabezpečiť ukončenie

Zmluvy.

III. Meranie elektr iny a

„

odpočt)

3 l Meranie elektriny, ') konávanie odpočtov určeného meradla vrátane vyhodnocovania. odovzdávania
výsledkov merania a ostamých informácii potrebných na vyúčtovanie dodávk) elektriny a disiribučných
služieb vykonáva PDS a riadi sa zák.onom o energetike (§ 40). Prcvádzkov)m poriadkom a pnslušnými
platnými všeobecne LáväL11)•mi právnymi predpismi.
3.2 Montáž, pripojenie alebo v}·menu určeného rneradl3 zabezpeč! Dodávateľ u prfslUSného PDS po sp lnení
stanovených technických podmienok merania elektriny. Podmienkou zabezpecenia montáže a pripojenia
určeného meradla Je uzatvorená zmluva o pripoJeni do distribučnej sústavy medzi PDS a Odberateľom. Druh,
počet.. verk.osť a umiestnenie určeného meradla a ovládacicb zariadení určuje PDS v zmysle zákona o
energetike.
3.3 Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zákoaa č. 14212000 Z. z. o metrológii o zmene a doplnení
niektorých zákono' v znení neskorších predpisov). V prípade poruchy určeného meradla, HO (hromadné
diaľkové ovládanie) alebo fal..·turácie s nesprávnou konštantou majú zmluvné strany právo na vzájomné
V)TO\'nanie be.c sankcii. Dodávate!" upravi fakturačné hodnoty podľa údajov. ktoré Dodávateľ dostane od
PDS.
3.4 Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré
Odberateľ zisti, je povinný bezodlkladne nahlásiť Dodávateľovi.
3.5 Ak má Odberateľ pocbybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zisti chybu na určenom
meradle, môže prostTedníctvom Dodávateľa písomne požiadať PDS o 7.abezpečenie jeho preskúšania.
Dodávateľ je povinný túto 7iadosť Odberarera odoslať PDS. ktorý v zákonnej lehote zabezpečí preskušanie
určeného meradla. Podanie žiadosti o preskúšanie meradla nezbavuje Odberateľa povinnosti zaplatiť
preddavkové platb) alebo vyúčtovanie za odobratú elektrinu v lehote ich splatnosti.
3.6 Odpočet určeného meradla sa vykonáva v sulade s Prevádzkovým poriadkom, pričom Odberater je povinný
poskytnúť PDS k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú súčinnosr'. Dodávateľ fahuruje dodávku elektriny a
distribučné služby na základe týcbro údajov.
3.7 Odberateľ je povinný umožniť PDS alebo poverenej osobe montáž určeného meradla. montáž zariadenia na
prenos informácii o nameraných údajoch, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, zariadeniu na prenos
informácii o nameraných údajoch a k určenému meradlu na učel vykonania kontroly. výmeny, odobratia
určeného meradla alebo zistenia odobrarého množsLva elektriny v súlade s Prevádzkovým poriadkom
a príslu.šnymi všeobecne záväznymi právnymi predp1Smi.
3.8 Odberateľ, ktorého odberné mi~"'To je pripojené na napäťovu úroveň vn au kLOrého je odber elektriny meraný
na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom. over! funkč n osť kompenzacného
zariadenia transformátora oa vlastné náklady a výsledky merania omámi Dodávateľo"i písomne na
predpísanom formulári l lhisenie o meraní statického kondenzátora. J..'10~1 je prístupný na internetovej stránke
Dodávateľa. a to v t~«;hto prípadoch:
a) ak íde o nové odberné miesto. najneskôr do lO dni po pripojení,
b) pri výmene transformátora. najneskôr do 1O dni po výmene,
c) ak o to Dodávateľ požiada. najviac však jedenkrát za 12 mesiacov. Pokia ľ Odberateľ takéto hlásenie
Dodávateľovi nepredlož! v uvedenvch lehotách, považttje sa transformátor za nevykompenzovaný a
namerané hodnoty nie sú v sulade ~ hodnotami podľa príslušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má
potom právo na základe udajov poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej jalovej spotrebe jalové
transformačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO.
3.9 Dôvody v)·meny určeného meradla môžu byť najmä:
a) výmena určeného meradla pred uplynutlm času platnosti overenia,
b) výmena určeného meradla pri požiad3vke na preskúšanie určeného meradla,
c) výmena určenčho meradla. ak nastala porucha na určenom meradle,
d) výmena určcnčho meradla z dôvodu zmeny 7mluvných podmienok.
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3.1 O Pri spôsobe a vyške kompenzacie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou
súvisiacich služieb sa bude posrupovať v súlade s platným i právnymi predpismi.
3 11 O terrnine výmeny určeného meradla (ďalej len ,,v)·mena") informuje Odberatera PDS pri plánovanej
vymenc aspoň 15 dni vopred, to neplatí. ak Odberateľ sú hl así s neskoršlm oznámením termfnu plánovanej
")meny; pri neplánovanej vymene beLodkladne.
3.12 Náhradný spôsob určenia mno.Z.Siva dodanej elektriny v prípade poruch) určeného meradla alebo mimo
určeného rermmu odpočtu sa riadi ustanoveniami platného Prevádzkového poriadku PDS.

Článok IV. - Cen.a
l.

Cena za dodávku elektriny
1.1 Cena za dodávku elektriny bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 45,1 OI MWh.
1.2 Dodávateľ preberá zodpovednosč za V} ro ... nanie hodinových odch)lok \'plnom rozsahu.
1.3 Odber s ročným hodinovým diagramom bez V) hodnotenia hodinových odchylok.
1.4 Pri skutočne odobratom množstve elektriny Odberateľom v danom kalendárnom roku pod 80% celkového
dohodnutého ročného množstva elektriny uvedeného v čläok.u II., bod II., odsek 2.1 tejto Zmluvy má
Dodávateľ právo vyúčtovaf Odberateľovi rozd iel medzi hodnotou 80% celkového dohodnurého alebo
zmeneného mnolstva elektriny a skutočne odobraným množstvom elektriny v danom roku v cene 28,0000
€/MWh.

11. Cena za dis tribučné služ by
2.1 Dodávateľ účruje Odberateľovi cenu za distribučné s lužby a ostatné tarify fakturované PDS v sulade s
platnými cenovÝmi rozJ1odnutiarru ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné s lužby poskytované PIDS podľa
sadzby dohodnutej v tejto Zmluve.
2.2 Dodávateľ účtuje Odberateľovi ostat11é slu.lby súvisiace s disrribúciou elektriny podľa platného ce11níka
služieb distribúcie príslušného PDS (ďalej aj ..cenník služieb d istribúcie··).
2.3 Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúcie sú uverejnené na internetovej srránke PDS.
2.4 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na Lá.klade zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného
obdobia je Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového
cenového rozhodnutia ÚRSO.
2.5 Dodávateľ je oprávnený v prípade zmen) cenníka služieb distribúcie prislušného PDS upraviť fakturovanie
ceny Odberateľovi ta tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka.
2.6 Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava
DPH v súlade s plam}·mi zákonmi.
2.7 Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za plnenia podľa Zmlu"'Y aj ďalšie platby, resp.
poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy. ak svojim konaním. resp. nekonanim vyvolal vznik skutočností a
potrebu usf...-utočnenia ďalších úkonov (služieb) zo sn·any Dodávateľa a neto sú spop latňované podľa Cenníka
služieb Dodávatera alebo cenníka slulieb PDS.
111.

Dane a poplatk)
3.1 Ceny i.a dodávku elektriny uvedené' tejto Zmluve neobsahuju spotrebnú dai) z elektriny (ďalej len ,.SpO·')
podľa

3.2

J.3
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zákona č. 609 12007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení
zákona č. 98/2004 l. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a daň z pridanej
hodnoty (ďalej len „DPH") podľa zákona č . 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnocy v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dani z p ridanej hodnoty").
K cenám za dodávku elektriny sa pri fak1urácii pripočfrava SpD v sadzbách plooiých ku dňu uskutočnenia
zdan i teľného plnenia a DPH v súlade s učinn)'m zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbách platn)·ch ku
dňu uskutočnen i a zdaniteľneho plnenia.
Ak Odberateľ požaduje dodávku elektriny oslobodenú od SpD aJe držiteľom povolenia na oslobodenú
elektn nu tak. ako to ustanovuJe zákon o spotrebnej dani z elektriny. je povinný jedno V) hotovenie tohto
povolenia odovzdať Dodávateľovi v súlade s prlsluSnou právnou úpravou.

ZSI: Energ.ia. a.s.

3.4

3.5

3.6

K cenám za dodá\'ku elektriny Dodávateľ Odberateľovi pri fakturácii pripočfta tarifu za systémové služby a
tarifu za prevádzkovanie systemu podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia ÚRSO, ktorým bola určená
alebo schválená tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby a Odberateľ sa tieto zaväzuje
Dodávateľovi uhradil".
V pripade, že dodávka elektriny bude zaťažená inými daflami, poplatkami alebo in}m1 obdobnými
peňažnými platbami 7_avcdenými legislarivou Slovenskej republiky. k:tore 11ie sú uplatňované v čase
uzatvárania ZrnJuvy, cena za dodávku elel\Tin) sa upraví o príslušnú čiastku.
Ouberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za plnenia podľa l~jto Zmluvy aj
ďalšie platby,
resp. poplatky s1iv1siace s predmetom ZmluY), ak svojím konan ím. resp. nekonaním vyvolal vznik
skutočnost i a potrebu uskutočnenia ďa l ších úl..onov (služieb) zo strany Dodávateľa, resp. následne PDS,
a tieto sti spoplatflované podľa Cennika služieb Dodávarel'a alebo cenníka služieb PDS.

Článok V. - Spoločné ustanovenia
Platobné podmienk} a fakturácia

1.

l. I Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované z.a
opakované dodanie tovaru a služby v mesačne sa opal-uJtiCich lehotách. Faktúry sa vystavujú spoločne za
dodávku elektriny a distribučné služby.
l .~ Odberateľ sa pre odberné miesta s mesačným odpočtom odberu elektriny zaväzuje Dodávateľovi uhrádzať
preddavky za dodávku elektriny a distribučné služby. V)·ška, počet. ternúny a spôsob platby preddavkov sú
zmluv11>1n i stranami dohodnuté v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmlm né strany sa móžu priebežne počas trvania
ZmluV) dohodnúť na zmene v}·šk)'. počtu., tcnníno\ alebo spôsobu platieb preddavkov zmenou Prílohy č. 2
tejto Zmluvy. Úhrady preddavkov uskutočľ\uje Odberateľ bezhotovostným platobným stykom na niektorý
z tittov Dodávateľa uvedenych v záhlavi tejto Zmluvy.
1.3 Odberatel' sa pre odberné miesta s ročným odpočtom odberu elektriny zaväzuje uhrádzať Dodávateľom
vystavené mesačné fah.-rury za opakované dodanie to" aru a služby za predpokladanti spotrebu elektriny (ďalej
len „preddavkové faktúry"). Predpokladaná spotreba elektriny je odhadnutá na základe skutočného odberu
elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alt!bo z plánovaného odberu elektriny na nadchádzajúce
zúč tovac ie obdobie predpokladanej dodávky elektriny. alebo na základe skutočného odpočtu v priebehu roka.
1.4 Dodávateľ vyhotoví vyúčtovaciu faktúru za spotrebu elel..triny pre Odberné miesta Odberateľa s mesačn)'m
odpočtom (ods. 1.2) k poslednému dňu príslušného mesiaca. Dodávateľ vo vyúčtovacej faktúre pre odberné
miesta s mesačným odpočtom vypočíta ro:tdiel medzi cenou sranovenou na zál...tade skutočného odberu
elektriny (celková s uma za spotrebu elektriny ziscenej PDS v súlade s Prevádzkovým priadkom bez DPH )
a OJberateľom uhradených preddavkov za prislušn)' mesiac.
1.5 Dodávarel' vyhotoví vyúčtovaciu ťakttiru za spotrebu elektriny pre Odberné miesrn Odberate lťa s ročn)m
odpočcom (ods. 1 3) na Läklade odpočtu k poslednému dnu odpočtoveho cyk lu. Dodávate ľ vo vyúčtovacej
fakrúre pre odbemé miesta s ročn)m odpočtom vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na základe
skutočného odberu elektriny (celková suma z.a spotrebu elektriny zistenej PDS v súlade s Prevádzkovým
priadkom bez DPH ) a s(1č1om Odberatefom uhradených preddavkových faktúr za celé obdobie, 7-3 k'Toré sa
spotreba elektriny prostredníci vorn vytičtovacej faktúry vyúčtováva.
1.6 Vyúčtovacia fuktúra bude obsahovať aj rozdiel medzi skutočn}1n odberom elektriny a súčtom všetkých
preddavkových faktúr požadovaných v danom fakturačnom období (bez ohľadu na to, či boli uhradené).
Vyúčtovaciu fal.-túru za dodávku elektrin) a distribučné služby j e Dodáva teľ oprávnený vyhotoviť aj
v prípade mimoriadneho odpočtu. pri výmene určeného meradla. ukončení odberu a pod.
l.7 Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradf Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný
preplatok Dodávateľ vráti Odberateľovi na účet OdberaceJ'a u·•edený v záhlavl tejto Zmluv) v tennine do
dátumu splatnosti fa ktúry. Zmenu bankového spojenia a čista účtu zm luvných strán bude možno uskutočn iť
iba písomnym oznamenlm jednej zmluvnej stran) preukázateľne doručeným druhej zmluvnej strane
najneskôr spo lu s prislušnou faktúrou, resp. pred doručením vyúčtovacej fak'ttiry.
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Odberateľ sa zaväzuje platiť faktúry bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným
symbolom uvedeným na jednotlivýc!h faktúrach na účet Dodávateľa. V prípade, ak faktťlra za dodávku
elektriny a distribučné shrl:by nebude obsah.ovať číslo účru Dodávateľa, Odberateľ sa zaväzuje uluadiť
fuktú.ru na niektorý z účtov uvedených v záhJavi tejto Zmluvy.
1.9 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vysravenia. Ak pripadne deň splatnosti na deň
pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
1.1 O Úhradou sa rozumie pripilsanie sumy na účel Dodávateľa s uvedenim správneho variabiJného symbolu
uvedeného na taktúre alebo dohodnutého v tejto Zmluve. Ak Odberateľ poukáže úhradu s nesprávnym
variabilným symbolom. alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet Dodávateľa ak.o j e uvedené na faktúre
alebo dohodnuté v tejto Zmluve, Dodávateľ je oprávnený vrátiť mu úhradu ako neuhradenú a účtovať mu
úrok z omeškania podľa odseku l .12 resp. 1.13 tohto bodu Zmluvy.
1.11 Ak Odberateľ neuhradi akúkoľvek faktúru zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom podľa Zmluvy v lehote
splatnosti. Dodávateľ má právo vyzvať Odberateľa na zaplatenie faktúry napríklad formou písomnej výzvy
na zaplatenie (upomienka), SMS správou, telefonicky a podobne. Dodávateľ je oprávnený účtovať
Odberateľovi náklady na pisomnó výzvu v súlade s Cenníkom služieb Dodávateľa. Písomná výzva
Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberacel'ovi dňom prevzatia zásielky
a lebo dňom jej uložeraia na pošte, aj keď saOdberateľ o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmletnuria
prevzatia zásielky.
1.12 Ak Odberateľ pri odberných miestach s mesačným odpočtom neubradi v príslušnom mesiaci preddavok
podľa Zmluvy prip. podľa Dohody úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve, je Dodávateľ
oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžného preddavku od dátumu
splatnosti preddavku do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mal byť preddavok uhradený. Odberateľ je
povinný vyúčtované úroky uhradiť.
1.13 Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou akejkol'vek faktúry zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom podľa
Zmluvy, je Dodávater oprávnený účtovať Odberateľo"i úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej sumy za
každý aj z.ačatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady. Odberateľ je povinný
vyúčtované úroky uhradiť.
Ll4 Ak je Dodávate!' v omeškanl s plnením svojich platobných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, je
Odberateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy z.a každý aj začatý deň
omeškania od dátumu. splarnostj faktúry až do j~j úhrady.
1. 15 Dodávateľ má právo priradiť plalbu Odberateľa na najstaršiu neu.hradenú pohľadávku Odberateľa zo
Zmluvy, pokiaľ nebude Odberateľom platba výslovne priradená ku konkrétnej pohľadávke.
1.16 Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania výpočtovou technikou) nemusia byť
Dodávateľom podpisané.
Odberateľ berie na vedomie. že v prlpade dohody medzi Dodávateľom a
Odberateľom o elektr-0nickom vyhotovenf faktúry nie je Dodávateľ povinný zasielať Odberateľovi faktúru aj
v rlačenej p ísomnej fonne.
1.17 Odberateľ požaduje zaslať fakrúry na adresu : Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Nám.A.Hlinku 1 953
O1 Zlaté Moravce

l.8

IT.

Reklamácie
Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality.
2.2 Ak sa stane chyba pri fak:tl!.lrácii, ktoré vzniknú najmä, ale nielen nesprávnou činnosťou určeného meradla.
nesprávnym odpočtom určeného meradla. použitím nesprávnej konštanty určeného meradla. použitím
nesprávnej ceny dodávky eleJ..'triny afalebo distribučných služieb. tlačovou chybou vo vyúčtovanJ. chybou v
počítaní alebo lileznhľadnením zaplatených preddavkov a pod., majú zmJuVJlé strany nárok na vzájomné
vysporiadanie.
2.3 Ak Odberateľ zistí chybu alebo omyl vQ faktúre za spotrebu elektriny, bez zbytočného odkladu :zašle
Dodávateľovi písomraú reklamáciu, ktorá musí obsahovať najmä: označenie Odiberateľa (obchodné meno,
číslo obchodného partnera), identifikačné údaje reklamovanej fuk~ vrátane variabilného symbolu. presný
opis reklamovanej skutočnosti vrátane odôvodnenia reklamácie a predloženia podkladov (dob.-umemácie)
potrebných na prešetrenie reklamácie. pripadne ďalšie dôležité skutočnosti rozhodné pre posúdenie
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2.4
1.5

2.6

1. 7
2.8

reklamácie. podpis Odberateľa alebo jeho oprávneného zástupcu, dátum reklamácie. číslo miesta spotreby.
adresll na 1-."torú bude odpoveď zaslaná (v prípade, ak nieje zhodná s adresou uvedenou n<i Zmluve.
Odberateľ má picÍVO plsomne reklamovať aj iné vady, ku ktorým došlo pri rea lizácii Zml uvy.
Dodávateľ overí sprá"nosť vyúčrovania plru.b~ za dodami elektrinu a distribučné slu2:.by a v prípade
opodstatnenosti reklamácie odstráni zistene nedostatky vo vyúčcovani vystavením opravnej faktúry v lehote
30 dni odo dňa doručenia žiadosti OJberateľ::i (ak osobitný predpis neustanovuje inú leboru). Ak chybu zisti
Dodávateľ, bezodkladne V) hotoví opravnú faktúru.
DoJávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 30 dni od
doručenia rel-lamácie pokiaľ zo štandardov kvality alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu
nevyplýva iná lehota. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, mô~e Dodávateľ
predlžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalš!ch najviac 30 dni. Podanie relclamácie nemá odk ladný účinok
oa splatnosť faktúry.
V prípade neopodstatnenej reklamácie má Dodávate!' právo vyúčtovať Odberateľovi náklady súvisiace s jej
prešetrením podlľa interného cenníka Dodávateľa a úrok z omeškania podľa čl. V., bod 1., ods. 1. 12. resp.
1.13. Zmluvy až. do dob) uhradenia faktúry za spotrebu elek'triny.
Odberateľ uplarňuje reklamáciu písomne na Doručovacej adrese Odbcratera: ZSE Energia. a. s .. P.O.Box
325. 8 1O 00 B11.1Lislava 1 alebo osobne v kontakmých miestach Dodávateľa na predpísanom tlačive
Dodávateľa

2.9 V prípade. ak Odberateľ nesúhlasí s výsledkom rckJam:ície alebo so spôsobom jej vybavenia, je oprávnený
najneskôr do -t5 dní od doručenia ")·bavenia reklamácie predložiť spor s Dodávateľom alebo PDS na
mimosúdne riešenie na ÚRSO.
III.

Ná hrada š kody
3.1 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, mä poškodená zmluvná strana
právo na náhradu preukázane vzniknutej škody(skutočnej škody a ušlého zisku), okrem prípadov. keď šikody
boli spôsobené obmedzenim alebo prerušením dodávky elcktrin) a distribučných služieb v súlade s
príslušnými všeobecne záväzn:}'mi predpismi (napr zákonom o energetike) a s touro Zmluvou alebo
okolnosťami vylufauúcimi zodpovedn.osť podľa§ 374 Obchodného zákonníka.
3.2 Dodávateľ nezodpovedá za vzniknucé škod} ani za ušlý zisk. ak je dodávka elektriny zabezpečená cez cudzie
zariadenie a nedodanie elektriny bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na lomto zariadení.
3.3 Dodávate!' tiež nezodpovedá za škody spôsobené nedodanim elektriny, ktoré vznikli prí zabezpečovaní
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanoveof § 24 zákona o energetike.
3.-l Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávnen}m odberom v súlade so Zákonom energetike a
s príslušnými všeobecne záväznými právn}mi predpismi.
3.5 Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si
vedomí, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

lV.

T rva nie Z mluvy a uko n čeni e zmluvného vzt'ah u
-1. I Táto Zmluva zaniká uplynutím času. na ktorý bola dojednaná.
4.2 Túto Zmluvu mož.oo ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.
·U Za podstatné porušenie tejto ZmJU\ y zo strany Odberateľa sa povafuje najmä:
a) omeškanie Odberateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti a faktúru neuhradil ani v dodatočnej lehote
určenej Dodávateľom, k:torä však nesmie byť kratšia ako 10 dni. Zmluvné strany potvrdzujú. že táto
dodatočná lehota posk)tnutá na plnenie je primeraná:
b) neoprávnen)· odber eleJ...-triny v zmysle Zákona o energetike:
c) ak Odberateľ svojim odberom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo 1-valilu dodávky elektriny:
d) ak Odberateľ opakovane nesprístupní odberné miesto pre vykonanie montáže určeného meradla,
e) ak Odberater opakovane ani po písomnej \)'Z\iC neumožni prisrup PDS alebo Dodávateľovi k určenému
meradlu, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu alebo opakovane neumožní montáž určeného
meradla alebo zariadenia na prenos informácii o name1<1J1ých údajov,
f) neplnenie povinnosti vyplývajúcich Odberareľovi zo zákona o energetike a súvisiacich právnych
predpisov. ak Odberateľ nevykoná nápravu ani po písomnej \"jzve Dodávateľa.
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g) zmena dodávateľa elektriny pre odberné miesto Odberateľa uvedené v čl. L bod. m. Z1nluvy pred
zánikom tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Odberateľa je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o odslúpenl
zaslanom Odberateľovi. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy Dodávateľom Odberateľovi alebo neskoršún dňom uvedeným v plsomnom oznámení
Dodávateľa o odstúpení zaslanom Odberateľovi. Písomné oznámenie Dodávateľa o odstúpeni od Zmluvy
sa považuje za doručené Odberateľovi dl1om prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia
zásielk.-y alebo dňom jej uloženia na po:šte. aj keď sa Odberater o uložení zásielky nedozvedel.
4.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zm luvy.
Účiniky odstúpenia od Zmluvy nastanú d'fiom doručenia písomného oznámenia o odstúpeni od Zmluvy
Dodávateľom Odberateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámenl Dodávateľa o
odstúpení zaslanom Odberateľovi. Písomné oznámenie Dodávateľa o odstt'.1pení od Zmluvy sa považuje za
doručené Odberateľovi dňom prevz.atia z.ásie~·y alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej
uloženia na pošte, aj keď sa Odberacer o uložení zásielky nedozvedel.
4.5 V prlpade podstatného porušenia tejto ZmJuvy zo strany Dodávareľa, a to v prŕpade, ak Dodávateľ
nezabezpečí Odberateľovi dohodnutú dodávku elektriny a distribučné služby v súlade s podmienkami tejto
Zmlllvy, a to ani v dodatočn~1 lehote určenej Odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 1O dní od doručenia
výzvy Odberateľa Dodávareľovi, je Odberateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia
nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Odberateľom Dodávateľovi alebo
neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Odberateľa o odstúpení zaslanom Dodávate ľovL Písomné
oznámerue Odberateľa o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Dodávateľovi dňom prevzatia
zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Dodáva tel" o
uložení zásielky nedozvedel.
4.6 Každá zo zmluvných si-rán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpil', ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
b) bol návrh na vyh lásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou. pričom doLknutá
zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania
alebo
c) bol na majetok druhej zmluvnej stTany vyhlásený kon.kurz. alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
d) druhá zmluvná Strana vstúpila do likvidácie.
4. 7 V prípade odstúpenia od cejto Zmlu\o-y zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do
d11a účinnosti odstúperua. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetl-y pohľadávky a záväzky vzniknuté do
dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.
4.8 Odstúpenie od Zmluvy aaebo Jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov
vyplývajúcich z porušenia Zmluvy. vr.hane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných
ustanoveni týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení.
ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia
vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v platnosti do
momenru ich vysporiadania.
4.9 V prípade ukončenia tejro Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje, že umožni Dodávateľovi vykonať úkony súvisiace
s ukončením dodávky elektriny a disrribučných služieb vrátane odobratia určeného meradla a odpojenia
odberného miesta.
4.1 O Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu rrvania tejto Zmluvy bude Dodávateľ jediným dodáva teľom elektriny pre
odberné miesta definované v tejto Zmluve. t.j. nebude mať viacero dodávateľov pre dodávku elektTiny do
odberných miest uvedených v tejto Zmluve počas trVania Zmluvy, a že nezmeni dodávateľa elektriny pre
uvedené odberné miesta pred zánikom ZmJuvy v súlade s jej ustanoveniami.
4 ..11 Ak Odberateľ zmení dodávateľa ele1''1Tiny pred zánikom tejto Zmlury v súlade s jej ustanoveniami, alebo v
prípade ukončenia odberu alebo zániku tejtô Zm luvy pred uplynutím doby. na ktorú je Zmluva uzatvorená z
dôvodov r.ia strane Odberateľa, má Dodávateľ voči Odberateľovi právo na zaplatenie každej neodobratej
M\Vh vo výške 28 €,MWh rozdielu medzi celkovým dohodnutým množstvom elek.1riny na kalendárny rok
2014 uvedeným v Článku II. bod II. odsek 2.1. tejto Zmluvy a skutočne odobratým množstv-0111 eiek.'triny ku
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dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny alebo ku <di'íu 11končenia odberu alebo zániku Zmluvy. Týmto
dojednaním nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
4.12 Ak bol s Odberateľom dohodnutý záväzok minimálneho odberu cleklrin), pri ukončen1 tejto Zmluvy je
Dodávate ľ oprávnený tento L.ávä:wk Odberateľovi faktú rovať v konečnej faktúre.

V. Vis maior (vyššia moc)

Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo l'.1plné neplnenie povinnosti vyplývajúcich
L tejto Lmluv) v pripade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť'vis maior v
zmysle príslušných ustanoven1 Obchodného zákonníka v jebo platnom zneni (napr. voj na, celoštátny štrajk,
zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atď.). Na základe pozindavky dnihej zmluvnej strany,
dotknutá strana predl oži doklad o existencii okolnosti v~ lučujúcich zodpovednosť. ktorý vydajú príslušné
úrady alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu.
5.~ ZmlLtvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolnosti vylu čujúcic h zodpovednosťfvis maior. Ak
doba ich trvania presahuje 30 dni, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpjť od tejro
zmluvy bez ak)chkoľvek negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu z:mluvnú stranu.
5.3 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť v
plnení svojich závll.zkov podľa Zmluvy. pokiaľ Je co rozumne možné. a budú hľadať iné aJternatfvne
prostriedky na plnenie Zmluvy. h.tor)·m nebránia okolností vylučujúce zodpovednosť.
5.4 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť,
ie poru~i svoju povinnosť zo zmluvného vzťahu, je povinná oznámiť p[somne druhej zmluvnej strane povahu
prekážky. ktorá bráni. alebo bude brániť v plneni povinnosti, o jej dôsledkoch a predpol.. ladanom trvaní.
Správa sa musi podať bez zbytočného odkladu po tom, ako sa povinná zm luvná strana o prekážke dozvedela
alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého oznámenia o hrozbe alebo
vznik1J vis maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré oznámenie.
5.1

Záväzok m l čanlivos ti
6.1 Zmluvné strany suhlasia, že všetk)' informácie a skutočnosti , 1-.-toré ziskali alebo o ktor}'ch sa dozvedeli

V 1.

akýmkoľvek spôsobom pri uzavretf alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné
a majú charakter obchodného tajomstva (ďalej aj „dô,·cr né informácie'"). ZmJu..,né strany sa zaväzujú
Lacbovávať ml~anlivosľ o dôvem)ch. informáciách. dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia
Zmluvy. neposkytnúť a nespríst upniť dôverne informácie rretún osobám a prijať všetk)' potrebné opatrenia
na ochranu a zabezpečenie dôverných informácii pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto
ustanovenie sa nebude' zťahovaľ na poskytnutie informácii v prípade. ak:
a) Dodávateľ poverí tretiu stranu vymáhaním pohľadávok voči Odberateľovi z Zmluvy v jeho mene za
predpokladu, že táto osoba bude viazaná povinnosťou octu·aňovať dôverné infonnácie za podmienok
najmeneJ rovnako prísnych ako sú podmíenl')' stanovenč v Zmluve alebo
b) v prípade postúpenia práv a povinnosti z Zmluvy v súlade so Zmluvou v príslušnom rozsahu za
predpokladu. že osoba. na ktor6 budú postúpené práva a povinnosti bude viazaná povi n nosťou
ochrai'\ovať dôverné in formácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v
Zmluve alebo
c) ak sa budú uplatňovať práva z Lej to Zmluvy súdnou cestou. alebo na orgánoch verejnej moci, alebo
d) ak povinnosť posk-ymutia informácii 'vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.
6.2 Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať
mlčanlivosť podľa odseku 6 1 tejto Zmluvy.
6.3 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže druhú zmluvnú scranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán
druhej zmluvnej strany.
Po učen ie Odberateľa

V II.

7. 1 V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v ~ 18 zákona o energetike v spojení s § 36 Pravidiel rrhu
prichádza k dodávke elektriny poslednej inštancie a odberné miesto Odberateľa prechádza do bilančnej
sku piny dodávateľa poslednej inštancie. ktor)· bol z.a dodávateľa pos lednej inštancie určen) ÚRSO-rn alebo
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z..!tkonom. Dodávka poslednej inštancie trvá naj viac tri mesiace, počas ktorých je dodávateľom elektriny
a súvisiacich služieb do daného odberného miesta dodávateľ poslednej inštancie. Odberateľ elektriny,
ktorému dodáva elek.'trinu dodávateľ poslednej inštancie. uh rad~ dodävatcľov i p oslednej inštancie cenu za
dodávku poslednej inštancie a súvisiace služby podľa cenovebo rozhodnutia vydaného ÚRSO-m pre
dodávateľa poslednej inštancie. O dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie infonnuje Odberateľa
príslušný PDS, a Lo v lehote pod ľa § 36 ods. 7 Pravidiel trh. Dodávka poslednej inštancie môže byr'
ukončená aj počas jej trvania uzarvorenlm zmluvy s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným
dodávateľom elektriny. ukončenlm odberu clektrin) zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene
odberateľa elektriny na danom odbernom mieste. Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutim troch
mesiacov od jl'J začatia.
7.2 Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať. vyhodnocovať a zverej1'1ovať údaje
z.,
o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sier'ových odvetví č. 27512012
ktorou sa usranovujú štandardy kvality prenosu elektriny. d istribúcie e lef...'triny a dodávky elektriny (ďalej len
„vyhláška"). Ak Dodávateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie pre ukázate ľne nastalo, je povinný
uhradil Odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 ' spojení s § 1O ")'hlášky. Vyhodnocovanie štandardov
kvality Dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle \\W\\ .7.„e.sf....
7.3 Neoprávneným odberom elektrin) je odber elektr iny podľa § 46 ods. 1 z{lkona o energetike. Pri
neopni\rnenom odbere elektriny je ten, .kto elektrinu odoberal. povinný uhradiť skmočne vzniknutú škodu. Ak
nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na záf...lade objektlvnycb a spoľahlivých podkladov, použije sa
spôsob výpočnt škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným
prá\' nym predpisom

z.

VUJ.

Záve reč n é

8.1
8.:?

8.3

8.4

8.5

8.6
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usta novenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 3 1.12.2016
Zm luva nadobúda p latnosť dňom jej podpisu oboma zmfU\11ým i stranam i a úč i nnosť dňa 1.1.2015 Ak je
pod ľa zákona č. 211 '2000 Z. z . o slobodnom prístupe k infom1áciám a o zmene a doplnení n iektorých
zákonov (z:íkon o slobode informácii) v znení neskoršich predpisov (ďal~j len'· lnformačn} ~ kou „) táto
Zmluva p ovinne zvercjilovanou lmluvou (ďalej len „po"·inne zverejňo van á z mluva"), podmienkou
nadobudnmia účinnosti tejto Zm Iu' y di'\a 1.1.20 15 je jej predchádzajúce zverejnenie spôsobom podľa § 5a
lnfonnačného zál-.ona.
Ak je táto Zm luva povinne zverejňovanou 7mluvou, Odberateľ sa zaväzuje zverejniť túto Zmluvu spolu so
všetkými jej prílohami najneskôr do 7 dni odo dňa nado budnutia plamosti tejto Zmluvy tak. aby Zmluva
nadobudla účinnosť k 1.1.2015~ a doručiť Dodávateľovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o jej zverejnení ihneď
po zverejnení. najneskôr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy . Dodávateľ má
právo požadovať preukázanie zverejtnenia predloženlm dodatočných dokumentov s obsahom
akceptovateľným pre Dodávateľa. Vyhláset1ím sa na účel) tohto bodu rozumie písomné vyhlásenie
Odberateľa o zverejnení tejto Zmluvy spolu so všetkými jej pnlohami na webovClm sídle Odberateľa. alebo v
Obchodnom vestníf....-u, ak Odberateľ nemá v. ebové sídlo. Potvrdením sa na účely tohto bodu rozumie
písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o zverej není tejto Zmluvy spolu so všetk)•m i jej
prílohami v Centrálnom registn zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, al-. Odberateľ
z.verejl1uje zmlu"y v tomto registri.
Povinnosr' Dodávateľa dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa vznik.ti dnom nadobudnutia
účinnosti tejlo Zmluvy, a to za podmienky, že je uvedené odberné miesto Odberateľa zaradené v bilančnej
skupine Dodávateľa a pripojené f... distribučnej sústave PDS.
Ak Odberatcr poruší af....úkoľvcl-. povinnosť uvedenú v ods. 8.3 tohto bodu Zm luvy, takéto porušenie
predstavuje prípad podscatného porušenia Zmfuv). Odberateľ je povinný nahrad i ť Dodávateľovi všetku
škodu. ktorá Dodávatel'o\.'Í vmikne porušenim tejto povinnosti .
Ak Odberateľ nedoruč! Dodávateľovi Vyhlásen ie alebo PotvTdenic o zverejnenl podľa ods. 8.3 tohto bodu
ihneď po zverejnenl. najneskór však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.
Dodávateľ má právo zverejniť Zmluvu spolu so všetkými jej prílohami v Obchodnom vestníku, a to na
náklady Odberateľa. Za týmto účelom Odberateľ udeľuje Dodávateľovi výslovný súhlas so zverejnením tejto
Zmluvy spolu so všetkýmij~j prllohami v Obchodnom vestníku.
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Dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZmlU\)' strácajú platnosf a účinnosť predchádzajúce 2'J111Uvy o združenej
dodá.vke elektriny, resp. z.mluvy o dodávke elekrriny uzatvorené medzi Dodávaceľom a Odberateľom pre
rovnaké odberné miesto Odberareľa ako je uvedené v čl. 1. bod III . Zmluvy.
8.8 lnfonnácia o podiele jednotlivých druho\ primárnych energetických zdrojov na elck'lrine nakúpenej alebo
vyrobenej Dodávacel'om La účelom jej dodávky Odberateľovi v predchádzajúcom rol..'11 Je u\cdená na faktúre
z.a spotrebu elekrrin). Informácia o vplyve výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej Dodávaterom za
účelom jej dodávky Odberateľovi v predchádzajúcom roku na životné prostredie. vrátane údajov o emisiách
C02 a rádioaktívnom odpade \Lniknurom pn výrobe tejto elektriny sú uvedené na webovom sídle
v.ww.scas.sk.
8.9 Informácie týkajúce sa efektívností pri používaní energie a o dostupných opatreniach na zvýšeníe
efektívnosti pri pouzivaní energie je možne získať na webovej
stránke Dodávate ľa www.setri.sk
Doručovacia adresa Dodávateľa je: ZSE Energi~ a. s .. P. O. BOX 325, 81 O 00 Bratislava 1.
8.1 O lmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra ako aj číslo účtu.
zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce
uzavretie dodatku k cejto Zmluve Zrnluvnä strana dotknutá zmenou Je povinná zmeny týchto údajov pf:.omne
oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej druhej zn1luvnej
srrane na adresu jej síd la. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosf dňom doručenia oznámenia druhej
zn1luvncj strane.
8.11 Právn> vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje zakonom č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník
v znenf nes!..or~ích predptsov Ostatné vzťahy touro Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväzn)·mi
právnymi predpismi ' oblasti energetiky a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. l2 Spoľ), ktoré vzniknú medzi Dodávateľom a Odberate ľom na základe Zmluvy budú prednostne riešené
dohodou zmluvných strán. AJ... k dohode nedôjde. je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor oa
vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi na
mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.
8. l3 Zmluvné strany sa dohodli. že pokiaľ nie je uvedené v Zmluve výslovne inak. vše tky oznámenia, výz..'y
a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo pošrou formou doporučenej zási.e lky na adresu zmluvnej
strany uvedenú na tirulne3 strane Zmluv), Každé oznámenie. výzva alebo podanie sa bude považovať za
doručené dňom jeho prevzatia alebo dňom odrnietnu(ia jeho prevzatia. v pripade uloženia ásielk-y
s oznámením, výzvou alebo podanlm na pošte sa 7.Asielka považuje za doručenú tretí pracovný deň od
uloženia. aj keď sa zmluvná stTana o uloženina pošte nedozvedela.
8.14 Žiadna zo Llllluvných strán nemôže postúpiť alebo previest" svoje práva a povinnosri V) plývajúce 7 tejto
Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhJasu druhej zmluvnej strany s
vý11lmkou postúpen ia pohľadlivok Dodávateľa voči Odberaterovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
8.15 Všetl,.y práva a povinnosti vyplývajuce zo Zntluv~ prechádzajú v prípade splynutia. zlúčenia alebo rozdelenia
Dodávateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu. alebo právnych
nástupcov tak, ako Lo bude určené v platnej zmluve o splynuti, zl účení alebo rozdelen! spoločnosti.
8. 16 Nadpisy v tejto Zmluve slúžia len na prehľadnosť a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako sa
nepovažujú za definície. zmeny alebo vysvetlivky zmluvných ustanovení.
8.17 Ustanovenia Zmluvy su oddeliteľné. Ak sa počas rrvania zmluvného vzfäha stane akékorvek ustanovenie
Zm luvy (alebo jeho časť) neplatne alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov,
nebude tým dotknutá platnosť ani '')'Ilútiteľnosť o:.tatných ustanovení tejto Zmluvy a zm luvné strany sa
zavazujú roko,af s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotl,.nuté
ustanovenia nov}nti, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak. aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery
zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných usumoveniach.
8.18 Pokiar je za Odberateľa ako splnomocniteľa roben) akýkoľvek právny úkon pri ukončovanf tejto Zmluvy na
základe plnej moci, musí byť takáto plná moc opatrená úradne overeným podpisom Odberareľa.
8.19 Na rúto Zmluvu sa nevzťnhuju Všeobecné obchodné podmienky Dodávate ľa pre odbt>rateľov elektriny mimo
domácnosti (združená dodávka elektriny).

8.7

13 I 14

l
Prlloha

č.

Obchodný partner
Cislo OP: 575íl0:?4lS82
Názov OP: Mestsl..e strcd1~1>0 kuhury a Sponu po

1 - k Zmluve o zdrutenej dodávke elektriny - Zoznam odberných miest

Ua1~ o nútstt

sllOlttbYa udbcrnom mieste

.,.

'"lt

..-.

.

„

l ld1Jc 11~ ~>l.~riba&i~ slullly

llJIXl.OPIC

Mll-\1 lll:i.lna

· Sad1bu 7.11
Č'fslo mie~la

é.

sootreby
JI040228Q7
2
3104022873
31 040229().1
3
4
3104022951
1

31().10228~8

5
6
7
8
9
10
11
12

31()(1008396
]107005432

Distribučné

N3paľová

Adrc:iti m1c.:sUť ~f!Otleby
Nam /\. Hhnku I, ZM
!.mám l~ . ZM
Nam A Hhnku 19 i' \!
Tovilre11s~o .w, 7M
N~m A 1111111-u 1 IM
Ccs C11vzcrov1.'Cka 110, /M
1 maia 14. ZM

FIC odbl.:rnllho mu:.~tn

-

fo'akturacat a nllltobaé 6dajc: • POdnric:aky

ľuovcll

NN

24US4022897000W
24l.ZS402287JOOOR
24ZZS4021904000K
24ZZS40l:?95 l 0005

'"

slutby
'{J

X3
XJ

NI\

NN

NN

XJ

24ZZS402Wl&llOOR

NN

2·1/7S600S391>000K
24lZS70054320008

N'l

X3
x:i

NN

X3

11

~·rvovana

OohoJnut)

t..apacua
učmn1k c;o~ rr IOM/M
0.95-1,00
3'63 A
0,95- 1.00
3x401\
0.95-1,00
Jx100 A
o95-1.00 Jxl:!S A
o,95- l ,OO
hl60 A
0,95-1,00
Jx.WA
0,95-1,00
3x63 i\

Číslo

,mhl\'m!hti účlt1
6510005275
6510005275
b511Jtl05275
6510005275
65 10005275
651000.5175
6510005275

Člslu banlovcllo wsta~ovonrn
w!tu/
liik;túr l'Jl

kild l\anly

A4~~~ 1..as1.:lama lillaur

spotrebu
plant.:fo
clcktrmv
2968633255/02()(
rok
19ó8633255/0'.!0C
hlk
rok
2968633255/020(
'29686]3255/020!
rol..
29686JJ255/020!
rok
296863325 5102()(
rok
2968633255/0:!!J(
rol.

Nam A
'{am A
Nam. A
'fam A
Nam A
Nnm A
"!am A

13

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

24
Dňa:

Za

Diia

V Bralislave

V Zlaté MoravcA

Za Odberateľa:

Dodávateľa:

lnq. Ing. I

Vedúci

h unt

Ing. Miroslav Holka

Key

~·

Manager

Simona Holubová
Riaditeľka

_/) *' ;-f-,T~TSKé STREDISKO

17~A; LIRY A ŠPORTU

Av STIE A. HllNKLf10.

953 01 ZLAT~ MORAVCE
o 42208033 <D
.J

plalltcí

Hlmku 1. Zlulé Mo1;1vc~
llhnku 1 71.it.: r.tora~~
Hlinku l , /lnté Moravce
llhnku 1, Zl;itt

M Olll\CC

1llmku 1, i'lalé MnmH't!
lllmku J. /late Moravce
1-0ml.u 1 liati! Moravce

Prlloha

č.

Obchodný partn or
čislo OP: 57500241!82
Názov OP: Mescskc str~d1sko kultury a Sponu po

1 - k Zmluve o združenej dodávke elektriny - Zoznam odbornych miest

uaa)t o mlfttc~ SllOtrtby • odbcnmm mu~c , !'

"""'

.„

-„

llcbjc p~ Vi.~triba~ Shrlby

č.
1

2
3
4

5
6
7
8

N3J)aťová

A<lrc$3 m1.ishi ~Potl'eby
'\am A Hhnku 1 ZM
l.mám 14, ZM
Nrun A Hlinku 19 7 \1
Tovnreusla .w, 7M

Nam A 1llmi.u 1 /.M
Ccs

C11w.cro~1.-cka

110. lM

1 niaia 1( ZM

l'IC oclbi,:frti!.ho lnlDl.1 !irovel'.i
24ZZS4022897000W
NN
141.2S402287JOOOR
NI\
NN
24ZZS4021904000K
N~
:!4Z7.S40229510005
24ZZS40228Q&OOOR
NN
2·11 /.S600839l>OOOK
NN
~4lZS700S4J20008
NN

'

Ssd1,ba 7.ll
Oistnbufn.!
sluJ.by
'{3

X3

XJ
>.J

XJ
XJ
X3

I<

DohoJnut}
UČJllfllk GO~

~rvovaná

C.tslu ~nlov.:hn

l..1pac1ca

Č'lslo

účtu/

nnluvného ÚčW

k6d lm.111>.y
plantcl'a

fr l ť!<W/Al

Ad~~ 1.as1daníu

0.9~-1.00

Jx lOO A

651()()()5275 29686332551020

Jxl::?5 A

6510005275 '.?96863J2;:'if()2{)(
65 10005275 2968633255/020!
6510005275 2<l6!163325~/020I
6510005275 2968633255/020<

rok
h>k
rok
rol.
rok
rok
rok

Nam A
~am A
Nam A
'fam A
Nam A

Hlmku 1 /.luh! Mo1i1vcc
llhnku 1 Zlat.: Mora' cc
Hlinku 1, 71nté Momvc~
llhnku 1, Zl;11.é Morn~cc
fThnl.u 1, liate Mnmvt"~
Nnm A lllmku 1. /late Moravce
'-!am .\ nlmf..u l / lai.! Mom,·ce

9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

v

Dňa :

Za

oria

Bratislave

Za

Dodávateľa:

lnq. lnQ. I

Vedúci

Ing. Miroslav Holka
Keyh

unt Mananer

ff~

V Zlaté MoravcA

Odberateľa:

Simona Holubovä
Riad1leľka

fuk1l!r pl~ui.:r

clc1'tnm

651000527) 2968633255/02()(
6510005275 :?96863325510'.!0C

0,95-1 .00
0,95- 1,00
0,95-1.011
0.95-1,00

3xb3 ;\

w~iavovama

spotrebu

Jx63 A

3x 160 A
Jx-IOA

IVtlQ.OPIC

fäl(tilr .as

0.95-1.00
O,<>S- J.00

Jx401\

·-

,.

Fakluraeat a Dlatol'íél l'ldaJc • llOOmicelo.Y

M'1.\tmalna
1·,:

Cislo mic~1.ú
sootrcbv
J I040228Q7
J 10-1022873
J 10402291).1
3104022951
31040228118
3106008396
310700543'.!

~

STREDISKO
rSTSKé
LIRY A ŠPORTU
~. r=srre A LJLI
p.o.
953
. n Nl<U 1
01 ZLAT~ MORAVCE

Č 0 : 42208033

<D

