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STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA 

DODÁVATEĽ:Stredoslovenská energetika, a. S., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Tel.: 0850 123 55511ČO: 51 865 4671 DIČ: 212081457511Č DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L. 
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 1 SWIFT-BIC: SUBASKBX

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY (d'alej len "Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení§ 269 ods. 2
Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRE EIC ODBERNÉHO MIESTA

~ _14 lZ I S S 14 15 

ODBERATEĽ

čís, ODBERNÉHO MIESTA (ČOM)

6 1_9_J~_L__2_l_~_L_~L_?_L~ (4 5 6 9 4 7 I 1)

I Obchodnémeno: Obec Pitelová

I IČO: 00320919

, Zapísanýv (OR. ŽR):

Kontaktná osoba: Martina Záhorcová

I DIČ: 2020529742 IIČ DPH:

I Zastúpený:

I Funkcia: starostka

I Fax:

I SK NACE:

45/6775131 I Mobil: 0905325053i Telefón:

l E-mail: ocupitelova@stonline.sk

ADRESA SíDLA SPOLOČNOSTIr~~:::: Pitelová ---------=--~------ ------ ::s7~-~~7f~-,-~ 1-1-1--;--~

'---------- ---------------_ . --------__j
ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE lEl totožná s adresou sídla spoločnosti

( Ulica:l Obec: Pitelová

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE----------------------------------------------------------------------~ I Ulica: I Č. domu: O
!I Obec Pitelová I PSČ 9 I 6 I 6 I 1 I

II', PRreezdePrOvkolva-ad-na-a~ýka;Op~ancýl:t-Oa-~v-bek~W~w.h~~-====-ip~Ž~d~~~~~?~~duk~~~~~~~~_~ktiV -- ~ Hlavný istič~OA~3-3x-m25esaconl-a~i~;~-~~á~;d;b;~~--=
I Typ rezervovanej kapacity*: O 12 mesačná O mesačná

I Č. domu: 79

I PSČ: 9 I 6 1 6 I

SPÔSOB ZASIELANIA FAKTÚR (vyberte ibajednu možnosť):r--------- 
! lEl Súhlasím so zasielanímI elektronickej faktúry

!I E-mailová adresapre zasielanie faktúr: vencelova@pitelova_eu
1 efSÚhla-~;-s~;~a~i;-ta-k~~-;;-~~~;;- - -- -------- - -- --- .- -- ---- - - - ---------------- - - __ o

---------'"--_---------_----------------,lEl štandard O extra
(bez zoceeoečeoio) _ (zabezpečeni!: h(!_slom)

Typzasielania súboru: lEl pdf súbor O xml súbor

Typ zabezpečenia:

O pdfaxml súbor

SPÔSOB ÚHRADY
preddavkových platieb ~f=ak=-t-,,-úr .

( O Súhlas k inkasu" J' ( O Súhlas k ínkasuvII IE prevodný príkaz') ll' ~ prevodný prikaz"
_Q_peňažný poukaz_U____ g_.p!=!2.ažný_pou._;ck-"._az::_::_U__ ---,
BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA

PERIODICITA ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB
~ mesačne O štvrťročne O polročne O ročne

30 Eur\._ Výška preddavkovej platby:

( IBAN: I S I K I 4 I 2 I O I 2 I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I 5 I 8 I 2 I 1 I 4 I 2 I 2 ) (~S_W_IF_T-_BI_C:_'_--'-__'___L__'__"__L__J~

TERMfN ZAČATIA DODÁVKY Dátum: / /
( Ak pre Vás nie je dôležitý konkrétny termín. údaj nevyplňajte, začiatok dodá;ybt;d-;m~--;ealizov;~;k najbližšiemu možnému termínu.
I Podmienkou pre dodržanietermínu začatia dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok
LDod~~~~E_o~~~,:_~:ktrinynemožno začaťskôr, ako dôjdek montáži určeného meradla zo stra.~J'.r.:.':'~~_z~~vatel'ad_istribučne_j_s_ús_ta_v_y_.__ __..

CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY
( O Cenník dodávky elektriny pre podnikatel'ov a organizácie - viazanost':12 mesiacov
1-- - - ------------------------------.oo----'"- -------.--------------
i ~ Cenník: TOP P 1 16-19 l. Viazanost' od: / 1 . Viazanos!' do: /

I Pole "Viazano~'~d::~~~;I~fl~ ;e-;;-r;;;-adpredfže-;;-;a~i;;-;a~ostiZmluvy POdl:; bodU-;~ZmIU~~, ~~~~ prípade, ak si z;~:-né-~rany do~dlii;
cenník ako Cenník dodávky elektriny pre podnikatel'ova organizácie - jednoročný na príslušný kalendárny rok.I Pre informácie ohľadom ceny dodávky elektriny kontaktujte, prosím,Dodávatel'a.V prípade, ak už Odberateľ odoberá elektrinu od Dodávatel'a
na iných odberných miestach. bude mu na novom odbernom mieste priznanárovnaká cena dodávky elektriny.

• Polia je potrebrlé vypísať pre odberné miesto na napäťovej hladine VN a NN, pokiaľ je odberné miesto vybavenéurčeným meradloms meraním štvrt'hodinavéhočinného výko
nu s mesačnýmodpočtom.

l) V prípade,že Odberateľpožiadala produkt dodávky,ktorý nieje možnéprirodiť k distribučnejsadzbena adbernommieste podľaplatného Cenníka,príslušnýproduktdodávkymu pridelí
Dodávateľ a oznámi ho Odberateľoviv prílohe Zmluvy .Dotuxn: a platbách za odabratú, ale zatiaľnevyfokturovanú elektrinu- faktúra".

2) Podľazákonao DPH elektronickúfaktúrumožno vydať len so súhlasom Odberate/'a. V prfpadesúhlasuso zasielaním elektronickejjaktúry Vám odporúčameiný spôsob úhradyfoktúr
aka je .perlažnýpOUkaz U' ..

3) Pri uvedenomspôsobeúhradyje potrebné uviesťbankovéspojenieOdberateľa.
4) Pri uvedenomspôsobeúhradyje potrebnéuviesť bankovéspojenie Odberateľa a doložiť vypísanétlačivo Mandát pre inkasoSfPA

I



Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časo

vým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odbemého miesta Odberatel'a vráta
ne súvisiacich služieb a prevziat' za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len ,Dodávka
elektrinyj. Podmienkou pre dodržanie terminu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických
a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok DodilVateľa. Dodávku elektriny
nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateta distri
bučnej sústavy (ďalej len ,PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za
Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podl'a Zákona Č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o energetike') a platných ,Obchodných podmie
nok dodávky elektriny pre zákaznikov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do SOO MWh' (dalej
len .OP"). Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému
poruzumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy poslušného PDS, ku kto
rej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odbemého miesta Odberateľa. lj. prechodom
elektriny cez odovzdávacie miesto. v ktorum sa zároveň uskutočňuje prechod vlastnickych práv
k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpeči Dodávateľ pre Odbe
rateľa v ruzsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS
(ďalej len .Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvet
vi Slovenskej republiky (ďalej len ,ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom zneni je
spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia terminu výmeny určeného meredla a informáciu o dôvodoch výmeny určené
ho meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike. t. j. pri plánovanej výmene určeného
meradla bude termin oznámený písomne aspoň ts dni vopred, to neplali, ak Odberateľ súhlasi
s neskorším terminom oznámenia výmeny určeného meradla: pri neplánovanej výmene určeného
meradla bude termin oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla, náhradný spô
sob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určené
ho termínu odpočtu sú upravené v Prevádzkovom ponadku príslušného PDS.

1.6. Dodávater poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny. ktor: sú prl
pojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodával' elektrinu podľa § 18 odsek 6
Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a záro
veň ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. 00-
dávaleľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas truch mesiacov. Do
dávka poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni. v ktorom pôvodný dodávateľ
stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť do
dávať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu
zmeny dodávateľa elektriny a zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny
nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne pre,vádzko
vater sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky URSO č.
2412013 Z. Z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s eleklrinou a pra
vidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a účinnom zneni (ďalej len ,Pravidlá
trhu'). Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie ob
sahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnos
tiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektri
ny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny. ktorého rozhodnutim urči Ur~d pre
reguláciu sieťových odvetvi. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zakona
o energetike a v § 36 Pravidiel trhu.

Článok 2.
Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu

určitú. ktorá je cohodnotá v časti Zmluvy Cena a viazanosI' zmluvy. Zvolená doba trvania Zmlu
vy začina plynúť odo dňa začatia Dodavky elektriny (účinnosť Zmluvy). Zmluvné strany sa v súla
de s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda
účinnosť po jej zverejneni, a to dňom začatia Dodavky elektriny. Zmluva sa predlžuje o dobu ďal
ších 12 mesiacov, a to aj opakovane. pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred
uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane pisomne neoznámi, že s predlžením do
by trvania Zmluvy nesúhlasí. Ustanovenia tohto bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre pripad uvedený
v bode 2.2. tejto Zmluvy.

2.2. V pripade. že Odberateľobdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu alebo podpisanú Zmlu
vu zo strany Dodavateľa získal z jeho webového sídla (Zmluva môže byť zo strany Dodávateľa
podpísaná aj mechanickými prostriedkami), zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda plat
nosť za súčasného splnenia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpiše aj Odberateľ, čím Zmluvu
prijíma a vyjadruje s ňou súhlas a Odberateľ obojstranne podpisanú Zmluvu doruči Dodávateľovi

na adresu Dodávateľa uvedenú v záhlavi te~o Zmluvy. V prípade, že sa Zmluva stane platnou
v zmysle predchádzajúcej vety, uzatvára sa na dobu určitú, ktora je dohodnutá v časti Zmluvy
Cena a viazanosť zmluvy. Zvolená doba trvania Zmluvy začína plynÚť odo dňa začatia Dodávky
elektriny (účinnosť Zmluvy). Zmluva sa predlžuje o dobu ďalšidl 12 mesiacov, a to aj opakovane,
pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesíace pred uplynutim dOby trvania Zmluvy druhej
zmluvnej strane pisomne neoznámi, že s predlženrn doby trvania Zmluvy nesúhlas;' Zmluvné
strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná
Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny.

Článok 3.
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta
pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distJibúciu elektriny ako aj technický popis meracej súpravy sú

uvedené v prílohe Technická špecifikácia odbemého miesta, ktorá je neoddelite!'noll súčasl'ou tej
to Zmluvy.

Článok 4.
Cena a spôsob platby
4.1. Odberatel' sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodavatel'ovi za jej Dodávku cenu určenú

platným a účinným Cennikom. Ceny uvedené v Cenniku obsahujú cenu silovej elektriny vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávatel' v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len ,SR'). Ceny regulovaných poplat!<ov za distribúciu, prenos, systé
mové služby. prevádzkovanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odberatel' uhradiť vo výš
ke stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. Regulované poplatky budú fakturované
v jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny. V pripade zmeny regulovaných poplatkov alebo
zavedenia nových poplatkov, alebo nových dani príslušnými štátnymi organmi SR, ktoré sa ijkajú
plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odbe
rateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplati!'. Dodávateľ má právo požadovať od Odbera
lel'a aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené roz
hodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateí nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných
poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podlaZmluvy.

4.2. V pripade prediženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy sa Odberateľ zavä
zuje elektrinu odobera!' a zaplatiť Dodávatelovi za jej Dodávku cenu určenú platným a účinným
Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a orqanízáce - jednoročný na príslušný kelendár
ny ruk. pokia!' sa zmluvné strany v časti Cena a viazanosť zmluvy nedohodli na inom cenniku.

4.3. Dodávate!' je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektJiny vrátane ich vyhodnocovania
podľa osobítného pravne ho predpisu - Vyhlášky URSO Č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

4.4. Odberatel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne pred jej podpisom oboznámil s Cen-
nikom.

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Cennik,
b} OP,
c} Technická špecfkácla odberného miesta,
d} Dohoda o platbách za odobratú. ale zatiaľ nevyfaklurovanú elektrinu - faktúra.

Prílohy c} a d) budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude uvedený v prilohe Dohoda o plat
bách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosl'ou originálu, z ktorých každá zmluv
ná strana dostala po jednom vyhotoveni. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať len
pisomne.

5.3. Zmluvné strany ijmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajúpo jej dôkladnom prečítani, slobodne,
na zákleoe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhOdnýCh podmienok.

5.4. Nadobudnutim účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosI' predchádzajúca zmluva na dodávku elek
triny pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s ijm, že tie neoddeliteľné súčasti predchádza
júcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v platnosti ako neoddeli
teľná súčasr Zmluvy.

5.5. Ostalne vzl'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeobecnými
ustanoveniami Obchodného zákonnika. Zmluva sa riadi právnym poriadkom SR.

Článok 6.
Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zviáštne dojednania te~o Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prilohe tej

to Zmluvy.

ODBERATEĽ:DODÁVATEĽ:~~~~~--------------------------------\ 
( Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar

I Funkcia: Streae~~ä~éll?;eaEl1l~áká'zníkom
I d~zníOke centrum
I Podpis: 7~ - ~ ;ivolenl Dátum platnosti: 1 4 ~.~ / ~ ~.2 ~

Meno a priezvisko: MartinaZáhorcová,/ ••.--.,,,.---j'\
Funkcia: starostka

Podpis a pečiatka:

Dátum podpisu Odberatel'a:

r Súhtasim so spracúvanim mojich osobných údajov preváozkovatelorn Stredo slovenská energetika. a. s .. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. reo. 51 865 467. zapisaneJ~ OR Okres
Iného súdu Žilina, oddiel Sa, vtožka č. 10956íL (ďalej len: "prevádzkovateľ") na účely poradenstva, informov?nia o produktoch. slu.Žbách a akciácl~pre~adzkovateľa a SPol~p~acu!uclch tretieh
I strán, a to poštou. telefonicky alebo eleklronicky. Súhlasim. aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analyzy IIlformaclI o mnou vyuZlVanych produktoch, sluzbach a mojich pr~-

I
íerercracn a zasielal mi personalizovane marketingové ponuky. ktore budú zodpoveda!' mojim záujmom a potrebám. Súhlas. ktory udeluiern na obdobie od teho udelenia do 10 rokov odo dna
ukončenia zmluvného vzťahu s prevadzkovatel?Jn, sa vzťahuje na ide:ltifikačné a. kontakíné údaje a tie.ž údaje vyplývajúce zo zmluvl1éh~VZťahu s prevadzkovatelorn. Tento sonlas JC slobodne
daným, konkrétnym, informovanym a jsdnoznačnym prejavom mOJeJ vole. Potvrdzulern. ze pred udelelllm. suhlas~ som bol!a IIlfor';'Ovany/a o podmienkach spracuvarua rnoiicb osobnycb ucaiov

I a právach dotknutej OSOby a tieto podmienky sú dostupné na www.sse.sk v časti Ochrana osobných udaJOV a tiez o skutočností, ze mam pravo kedykoľvek odvolat svo] suhlas.

I P,dp;'.'"c,~" ~~ CCC =-c....:___=-_
Viac informácii nájdete v zákaznickych cernrách Dodávateľa alebo na wWH.sse.sk.


