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ooDÁVAT€Ľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Prĺ Rajčianke 859L14B,o].o 47 Žilina
Tel.l 0B50 123 555 | lČo:36 4o3 o08 | DlČ: Z020106682 | lČ DPH: SK20Z010668Z
Zapísaná v Obchodnom regĺstri Okresného sÚdu Žilina, oddielj Sa, Vložka číslo: 103ZB/L
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 Z43Z I Sh/lFT-BIC: SUBASKBX
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zMLUUA o ZDRUŽ€NE| DODÁVK€ €tEKTRINY (d'alellen,,Zmluva")uzatvorená v zmysle Ustanovenĺ! 269 ods Z
0bchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona i.25LlŻ012 Z. z. o energetike a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRE Elc ooBERNÉHo MlEsTA čĺs. oosenľÉHo MlEsTA (čoM)

2425S7214017000 7 2 14 0 1 7

oDBERATEĽ
0bchodne meno Mesto Tuzovka

lĆo 00314331 | DlČ 2020553315 l |Ć DPH SK2o2o553315

Zapísaný v (0R, ŽR): I ZastÚpený: JUDr. Ľubomírom Golisom

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Hrtúsová | Funkcia: primátor mesta

Te|efón: 04114209321 | Moblĺ: I Fax: o41t42o9316

E-mait: anna.hrtusova@tuzovka.sk I SK NACE:

ADR€sA síDtA sPotočNosTt
U|ica: Stred 

| Ĺ dorn- 178

|PSČ 0 2 3 5 4ober Tuzovka

ADR€SA PRE zAslELANlE KOREšPONDENCIE x totožná s adresou sĺdla spo|očnosti

U ica: Stred 
I C domr 17g

obec:Turzovka 1eSĆ: o 2 3 5 4

Úon;e o oDBERNoM MlEsTE
Ulica Fojtova lC dom": 21

Obec:Turzovka 1RsČ: o 2 3 5 4

Predpokladaný roćný odber(kWh): l Požadovaný produkt dodávkyl; AKT|V I Hlavný istič(A): 3x I Distrĺbučná sadzba: C1

Rezertyovaná kapacita V k!v*: I Typ rezer',lovanej kapacity' 12 mesaćná ] mesačná mesaćná

sPosoB zA5lELAN|A FAKTÚR (vyberte iba 1ednu moŽnost'):

Súhlasím so zasielaním Typ ZabezpeĆenla' śtandard . extra
elektronickej faktúry lÚc' )D:'p=| !ĺ)l|)) (:úb-!pż'cl.!c ||ł:'h'n)

Typ zasielania sÚboru: pdf súbor xml súboĺ pdÍ a xml súbor
E-mailová adresa pre Zasielanie faktuÍ:

i súhlasÍm so zasielanĺm faktúĺy poštou

sPosoB ÚnRnov
preddavkovych platieb

Suhias k inkasu ''
x prevodný príkaz,

peňaŽný poUkaz U

fa ktúĺ

Súhlas k inkasu'
x prevodny prĺkaz'

peňaŽný poukaz U

PERt0DlclTA ÚľnRov PREDDAUKoVÝc}t pLRrlea

x Tesacne śtvrt'rocne po|roćne -oc-e

VVśka preddaVkovej płatby:

BANKoVE sPoJENlE oDB€RATEĽA

IBAN: s K 5 0 5 6 0 0 0 0 0 0 o 0 o 2 o 4 6 1 7 o o 2 SW]ÉT.B]C

TERMíN zAčATlA DoDÁVKY
Podmlenkou pre dodrŹ:nle termląU zJćatla doJav<y
DodáVatel'a DodávkLl eIektriny nemoźno zaćat'skôr

cENA A VlAzAN0sŤ zMtuVY
x Cennĺk dodávky elektĺiny pre podnikatel'ov a organizácie - viazanost': 1Z mesĺacov

Viazanost'do: I I
Cennlk' VĺdŻanost,do:

Pre inÍoĺmácie otr|'adom ceny dodávky elektriny kontaktujte, prosĺm, Dodávate|'a' V prípade, ak uŹ Odberate|'odoberá e|ektrinu od Dodávate|,a
na iných odbernýcn miestach, bude mu na novom odbernom mieste priznaná rovnaká cena dodávky elektriny

' Polio je potrebné vypisať pre odbeĺné mĺesto no nopiiÍ'ovei hlodine vN o NN, pokioľ ie odberné miesto vybavené UÍčeným merodlom s meÍonim štvrthodinového činného výko-nu s mesočným odpočtom.

Dodóvorcrooznómihoodbercterrut,vPrĺlohe'Znluvy,Đohoóo9Ptďba(\z!odú|dtú.ol"źaiáin"ivĺánů-vanuercnrinu-jőniĺi.' --"'-'''

oko je ,peňožný pouko? U".
3) Pri uvedenom spôsobe úhrody je potlebné uviest'bonkové spojenie odberotero'
4) Pń uvedenom spôsobe Úhrudy ie potrebné Uvieý'bonkové spojenie odbeÍotero o dotožĺt' vwisoné ttačivo Mondat pĺe inkaso S€PA.

Dátum: l l
eIe(tÍlny,e spInenle technlckých J obchodnýc- podmIenok prIpojenla J obchodFýc'l podmlenok
ako dôjde k montáźi urćeného meradla zo stĺany pĺevádzkovatel'a distribučne1 sÚitavy

2

źE



(

ŕÉnokL'
řľedmet zmluvy
ł t' Z.luuou sa zaväzuje Dodávatel'dodáVdť odberatelbvi elektrinu vymedzenú

množ5tvom a ćaso{m pÍiebehom vrjkonu' zabezpečit' distribÚciU elektriny do

odberného miesta odberatel? VÍátane súVisiacich služieb d prevziať za odbe_

Íateľa zodpovednosť za odchýlku (dhlej len ,Đodávka elektriny"). Podmienkou
pre dodržanie termĺnU zařatia Dodávky elektriny je splnenie technických a ob-

chodných podmienok pripoienia a obchodných podmienok Dodávatel'a' Dodávku
elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany
pÍevádzkovaterä distribuřnej sÚstavy (ďalej len 'PDS")' odberateľ eIektriny sa za-

vázu.je zaplatiť DodáVateľovi CenU za Dodávku elektriny.
1.Z. Dodávka elektriny bude uskutořňovaná podl'a Zákona č'. zsLlzolz Z' z' o enel-

8etike a o zmene a doplnení niektorých zákonoV (ďale.| len ,Žákon o eneÍ8etike")
a platných 

"obchodných 
podmienok dodáVky elektriny pÍe zákaznĺkov s celkovou

ročnou spotrebou eleKriny do 500 Mtalh" (ďalej len ,,oP')' Tieto oP odberatel'ob-
držal pri podpĺse zmluvy, oboznámil sa s ith obsahom. ktoĺému porozumel a za-
väzuje sa ich dodĺžiavať'

1']' oodáVka elektÍiny ie splnená prechodom elektÍiny z distribučnej sústavy prís-
lušného PDS' ku Korej 1e odberné miesto odbeÍateľa pripojené, do odberného
miesta odbeÍateľa. t.i. pÍechodom eleKriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom
sa zároveň uskutočňuje pĺechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebez-
pečenstvo škody.

1.4' Pokial'v tejto Zmluve nie je uvedené inak. distribúciU elektriny zabezpečí Dodá-

Vateľ pre odberateľa V rozsahu a za podmienok uvedených V platnom a Úřinnom
prevádzkovom poriadku PDS (ďalei len ,Prevádzkový poÍiadok'), ktorý bol schvá_

lený Úradom píe reguláciu sieťových odvetvĺ Slovenskej republiky (ďalej len

,,ÚRsoJ. PÍeVádzkový poriadok V platnom a Účinnom znenÍ je spravidla zveÍejne-
ný na webovom sídle PDs.

1.5. Spôsob oznámenia termínU Výmeny uÍčeného meradla a informáciu o dôvodoch
výmeny určeného meradla Ustanovuje 5 40 odsek B Zákona o eneÍgetike, t. i'
pĺi plánorranej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň
15 dní vopred, to nep|atĹ ak odbeÍateľ sÚhlasí s neskoršÍm teímĺnom oznáme_

nia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene uľčeného meradla bu_

de termín oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla' náhradný
spôsob určenia množstva dodanej elektriny V prípade poÍuchy Určeného merad-

la alebo mimo určeného termínu odpočtu sÚ upravené v Prevádzkovom poriad_

ku pÍíslUšného PDs'
1.6. DodáVateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberatelbm

elektÍiny, ktoÍí sú pÍipojení k sústave a ktoÍýCh dodáVatel' stíatil spôsobilost'
dodáVať elektrinu podľa \ 18 odsek 6 Zákona o ener8etike alebo ak dôjde

k 2astaveniU procesu zmenv dodáVatel'a elektriny a zároveň ku dňu prerušenia

dodávok elektĺiny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom' DodáVatel'
poslednei inštancie je povinný dodávať elektrinU na'ivia( počas tro(h mesia-

cov' Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasledujÚcim po dni, V ktorom

pôVodný dodávateľ stÍatil spôsobilosť dodáVat'elektrinu' skUtořnosť, Že dodá-

Vateľ elektrĺny stratil spôsobilost' dodávať elektĺinu podl'a 5 18 ođsek 5 Záko-

na o ener8etike alebo ak dôide k zastaveniu procesu zmeny dodáVateľa elek-

tĺiny a zároveň odberateľ elektriny ku dňu prerušenia dodáVok elektÍiny nemá

zabizpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberatel'ovi beŻodkladne pre_

Vádzkovateľ sústavy, do ktoÍei je odberatel'elektriny pripo.iený a to v rozsahu
podl'a Vvhlášky ÚRso č. 24l2o13 Z. z., ktoÍou sa Ustanovujú pÍavidlá pÍe fun-
govanievnútoĺného trhU s elektrinoU a pÍavidlá pre ĺungovanie VnútoÍného

tihu s plynom v platnom a úřinnom znení (ďalej len,PIaVidlá trhu'). lnformácia

koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštan(ie ob-

sahule Poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie. dobe jej tÍ_

vania a možnostiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ
povolenia na dodávku elektÍiny, ktoÍý dodáVa elektÍinu koncovým odberate_
iom elektľiny, ktorého rozhodnutím urří Úrad pre reguláciu siet'ových odvet-
ví' Režim dodáVky poslednej inštancie je upravený V s 18 zákona o energeti_
ke a V s 36 PÍavidiel trhu.

Článok Z.
Doba platnosti zmluvy
Z.1. zmlUva nadobÚda platnosť dňom je.i podpisU oboma zmluvnými stranami, pričom

zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť dňom začatia DodáVky elektriny od_

beÍateľovi (Účinnosť Zmluvy). zmluvné strany sa dohodli, že povinne zveĺejňo_
Vané zmluvy nadobúdajÚ v súlađe s ! 47a odsek 2 0bčianskeho zákonníka Účin-

nosť dňom podľa prveJ Vety tohto bodu'

2.2' Viazanost' Zmluvy sa predlžuje o dobu 1Z mesiacov a to aj opakovane, pokial'

niektonĺ zmluvná ítÍana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej

2 mesiace pÍed Ukončenĺm doby trvania Zmluvy, že s predlženĺm platnosti Zmlu-
vy na dobU 12 mesiacov nesúhlasĺ'

článok 3.
špecifikácia odovzdávacieho a meľacieho miesta
pÍe dlstÍibúciu elektÍiny
3,1' Všetky informácie potÍebné pÍe distÍibúciu elektriny ako aj technický popis

meĺacej súpĺavy sú uvedené V prílohe Technická špecifikácia odberného mies-
ta, ktorá je neoddelitel'nou sÚčasťou teito ZmlUVy

Článok 4'
Cena a spôsob platby
4.1' odberatel'sa ŻäVäzuie elektÍinU odoberať a zapIatiť Dodávateľovi 2a jej Dodáv_

ku cenu určenÚ platným a účinným fennkom. [eny Uvedené V cenníku obsahu-
jÚ cenu silovej elektÍĺny Vfiitane pÍevzatia zodpovednosti za odchýlkU' ktoré sta_

novuje Dodávateľ V súlade s právnym poriadkom Slovenskej ĺepubliky (ďalej len

,5R"). feny regulovaných poplatkov 2a distÍibÚ(iu, prenos, systémové sluŽby, pre_

VádŻkovanie systému a ostatné poplatky sa zaväzuje odbeÍateľuhradiť Vo V\iške
stanovenej platnými a Účinnými rozhodnutiami URSo' Regulované poplatky bU_

dú Íakturované v jednei ÍaktúÍe, spolu s cenou silovei elektÍiny' V prípade zme_
ny ĺegulovaných poplatkov alebo zavedenia novýCh poplatkov, alebo nových danÍ
prísIušnými štátnymi ofgánmi sR, ktoré sa týkajÚ plnenia podl'a tejto zmlUvy, má
DodáVateľ právo požadovať od odbeĺatel'a ich zaplatenie a odberateľ sa zavázu_
je tieto poplatky alebo dane zaplatiť. DodáVatel'má práVo požadovať od odbera'
tel'a aj zäplatenie zvýšených nákladov ktoré budÚ mať vplyv na cenu a KoÍé bu_

dú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môď
ovplyvniť Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje
0dberatel' uhradiť spôsobom podľa Zmluvy.

4'z- V prípade predíženia platnosti zmluvy podľa čl. Ż. bod 2.2. Zmluvy sa odbeÍater
zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávatelbvi 2a iej Dodávku cenu určenÚ
platným a Účinným cennkom dodáVky elektriny pre podnikateľov a organizácie -
jednoročný na príslUšný kaIendárny rok.

4'3. DodáVatel'je povinný dodržiavať štandaÍdy kvality dodáVky elektriny Vráta_

ne ich vyhodnocovania podl'a osobitného právneho predp|su _ Vyhlášky URSo
ć''236lz0].6z.z.,ktorou sa ustanovujú štandardy kvality pĺenosu elektriny, dis-
tÍibúcie elektÍiny a dodávky elektriny.

4'4. odberatel'podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. že sa riadne pred jej podpisom

oboznámil s cenníkom'

Článok 5'
Záverečné ustanovenia
5'1. N€oddeliteľnou súřasťou tejto Zmluvy sú:

a) cenník,
b) oP,
C) Technická špe(ifikácia odberného miesta'
dj Dohoda o Pĺatbá(h za odobratú, ale zatiaľnevýakturovanú elektĺinu -faktÚĺa'
' 

PÍílohv c); d) budú odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia

Úrinnóstí Zmíuvv. Číslo ZmIuvy a dátum nadobudnutia úřinnosti zmluvy bude

uvedený v prílońe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial'nevyÍakturovanÚ
elektÍinu -ÍaktÚrô.

5.2. Táto Zmluva je Whotovená V dvoch vyhotoveniach s platnost'ou oĺiginálu, z ko_
rých každá zmluvná stĺana dostala po.iednom vyhotovenĺ' Všetky zmeny a dopln_

ky ZmlUVy je možné vykonať len písomne'

5'3. Zmluvné strany týmto pĺehlasu!ú, že tÚto Zmluvu UzatváÍajÚ po jej dôkladnom
prečítaní, slobodne, na základe vlastne.i vôle, vážne a nie v tiesni' ani za ziavne
nevýhodných podmienok.

5.4' NadobudnUtím Účinnosti tejto ZmlUVy stráca platnosť predchádzajÚca 2mluva na

dodávku elektĺiny pre odbeÍné miesto uvedené V tejto zmluve. s tým, že tie ne_

oddeliteľné sÚčasti predchádzajÚCej 2mluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy
zmenené, zostávaiú V platnosti ako neoddelitel'ná sÚčasť zmluVy.

5'5' ostatné Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o eneÍ8etike, oP
a všeobecnými ustanoveniami obchodného zákonnĺka. Zmluva sa riadi pravnym
poriadkom SR.

Článok o.
Zvláštne dojednania
6.]'. Zmluvné strôny dohodli zvláštne doiednania tejto Zmluvy v rozsahu' ako je uve-

dené V prílohe tejto zmluvy'

0dberate'svo1ĺm codolsom vy1łdrlje jÚhias jo jpr]co\jJ'im csobný.h !cJjoV 'J
lĺ: y en:ígelIa<ého Joĺ'Jcensi\/J J niornovłnl: c Drodu<lJ:h' śi'Źbácn r Výh3:
ný:n lonlłjĺh DJ]i]Va1?'] 0a,be.:_e':lll,as , Jby ]o DodáVJleľon V Z-Vs e J13.']'

chadZaIUce] Vety as oVo\i anV ? e<tlDn C(oU ]ostoU ,/ Znysie Zdkona J '"lek:ĺonlc

Ż

zź

<ych <omUnlkaC aĺh lis1c'rol Z.]s]e k ]t] |e eĺcnlLk'ý :]lebo 
'l 

csobĺlon <ontł(!e Podpis

]\łiSTO Vĺ(A

54

Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír is

5
0

,ł1i5I0

primátorFunkcia:

, 'r )Jitchal Jaloviar
riaditel sekcie

:'l eĺli Ĺ]2C zákaznĺkom

Stredoslovenská energetika, a's'

Starostlivost' o Zákaznĺkov

1l -ffiĺn&i8
, ,^1_

oDBERATEĽ:
.:?ą

DoDÁVATEĽ:

l4eno a pĺiezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka

Dátum platnosti:

Viai lnÍornáclĺ ]áJdete V zákaŻnl.kytn cen'lÍjch DodáVatel'a alebo na

0

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik
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Prĺloha k Zmluve o zdruŽenejdodávke elektriny číslo: 9100449466

TEcHNlcKÁ ŠpeclplxÁclł oogeRNÉHo MlESTA

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika, a. s.

SídIo:
Pri Rajcianke 8591
o1o 47 Żilina

lco: goąogooa

Odberatel':
Mesto Turzovka

Sĺdlo / Adresa trvalého bydliska:
Stred 178
023 54 Turzovka

ICO:00314331

charakteristika odberného miesta

Adresa odberného miesta
Predmier/lC-00
A23 54 Tuzovka

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): 0
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): 0

Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): 0
Maximálna rezervovaná kapacita (kW):

Účinník: 0
Trieda TDO: TDOl

Elc kód odberného miesta: 24zss7214017000J
Číslo odberného miesta 7214017

Napät'ová Úroveň: NN
Dist. sadzba: C1 - 1T nÍzka spotreba
Hlavný istič (A): 0

Celkový inŠtalovaný príkon (W): 0

Počet fáz: Tri
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard

Distribučná siet': SSE Úroveň NN

Úoaje o meranĺ dodávky

Typ merania: TDo SpÔsob merania:

Číslo elektromera: 3970661 Počet tarÍf: Jednotarif
Mesiac fakturácie: December Periodicita fakturácie: Ročná
Fakturačná konštanta: 1 Rozsah číselníka: 06

SpÔsob stanovenia náhradných hodnÔt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

Platnost' od: 13.09.20í 8

Úoa1e uvedené v tomto dokumente sÚ platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to,
Že medzizmluvnými stranami sú platné zmenené údaje:
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ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú,
ale zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
0pakované dodanie tovaru
Prĺloha k Zmluve o zdĺuženej dodávke elektriny říslo 9L00449466 (d'alej len ''Zmluva")

Poradové číslo Íaktúryl 130001708007
Dátum vyhotovenia: 13'09.20].8
Spôsob úhradv preddavkov: Pĺevodný príkaz

Úoaje o odbernom mieste
čís!o odberného miesta: 7zĹ4oĹ7
Mesto Turzovka
Predmier0/lC-00
021 54 Turzovka
ElC: Ż4ZSS]ZL DI7o0ol
Číslo zmluvy: 9100449466
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1- jednopásmová sadzba

0dberatel'
Mesto Turzovka
Stred l-78,023 54 Turzovka
lčo: o0]143]1
DlČ: z0Zo553315
lČ DPH: sK202055]]15
Bankové spojenie: SK50 5600 0000 0002 046]' 7002
Čĺs|o zmluvného účtu: ]-300096961

Korešpondenčná adresa:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Tuĺzovka

Rozpis platieb
DodáVatel'na základe Zmluvy č' 9100449466 uzatvorenej dňa 13.09'Zo1B a Účinnej odo dňa 13.09'Zo18 stanovil preddavkové platby za dodáVku a distribÚciu elektriny na

obdobie od 1].09.2018 do 31'.Lz.Ż)I8 nasledovne:

oátum dodänla oátum základ daneSadzba OPH Na úhÍadudäne

7214017900
7214017900
7214017900

01.1-

01.11.2018
01.12.2018

15.10.2018
15.11.2018
1s.12.2018

Żo%ő

zooÁ
2ooÁ

25,00
25,00
25,00

5,00
5,00
5,00

30,00
30,00
30,00

Dátumom dodania je prVý kalendárny deň mesiaca, v ktorom 'ie elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnUtú paušálnU sumu protihodnoty'

Predpĺsanú platbu realizu'jte do dátJmu splatnosti V mesiaci, v ktoromje splatná s vaÍlabllným symbolom 7zĺ4oL79oo.v prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,

nedel'u alebo sViatok, bude dátum splatnosti aUtomaticky posunutlj na pĺvý pracovný deň'

Skladba ceny
Dohoda o platbách 5a Uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,699 MWh za obdobie podl'a rozpisu platieb V jednotkove.i cene bez DPH. V zmysle platne'i

legislatívy pre rok 2018 je skladba ceny za elektrinu pre prodUkt AKTlV nasledovná:

sllovel AKTIV opl{

DodáVka VT
Spotrebná daň z elektriny s9. 1a

MWh

MWh

97,0000
1,3Z00

DPTItednotkac1
Platba za distribuované rnnožswo
Tarifa za stíaty pri distÍibúcii elektriny
Tarifa za preVádzkovanie systémU
Tarifa za sVstémoVé služby
EfektÍVna sadzba odvodu do Národného iadrového fondu
Mesačná platba za Príkon - istič nad 3xZ5 A do 3x63 A vrátane

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s'

Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporitel'ňa, a.s.

CID: SK57 ZZZI O00 0 0 0 00 L 7

Ml^/h

MWh

M\^lh

MWh
Ml^/h

Mesiac

6,2900
5,2983

26,9880
6,8919
3,2700
8,0300

SUBASKBX
TATRSKBX
CIBASKBX

SK91 0200 0000 0000 oo7o Ż4)z
sK68 1100 0000 0026 Ż]-Ls 0449
sK32 0900 0000 0004 2370 1090

a E www.sse.sk/kontakty0850 123 55s
+4ZL 4! 519 85 05 mimo SR Ę| **''rr".rUzakaznicke-centra ts

Stredoslovenská ener8etika, a.s.

Pri Rajčianke 85gLl4B, 01o 47 Žiĺina
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CENNI
DoDÁVKY

K
L 1E EKTR I NY z0 I

PLATNÝ:
od L. 7. 2018 do 3L. LZ. ZOLB

pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou do 30 MVr/h

Ceny v tomto cenníku sÚ platné pĺe zákaznkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 Mllúh (s výnimkou
odberatel'ov elektrĺny v domácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných miest
(d'alej len ,,0M") zákazníka,

šĺnuxľÚnA PRoDuKToV DoDÁVKY EIEKTRINY

Aktiv .lednotarifný produkt

Charakteristika pĺoduktuNázov produktu

Aku

Klasik Dvojtarifný produkt s platnoďou nízkejtarify 8 hodín

Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný pľodukt s platnosťou nízkejtarify 8 hodín)

Komfort Pĺiamovýhrevné vykurovanie (dvojtariÍný produkt s platnosťou 20 hodín)

Panoramik Produkt je určený výlučne pre veĘné osvetlenie fiednotarifný produk)

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

GENNĺK DoDÁVKY ELEKTRI]{Y 2018 PR€ zÁKAzNíKoV s cEtKovou RočNoU sPoTREBoU Do 30 Mb'h
Tento Cenník je určený pre odberateľov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 Mhlh, ktorí majú uzatvorenÚ
so Stredoslovenskou energetikou, a. s., platnú a ÚčĺnnÚ zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp' zmluvu o dodávke elektriny)
kL.7'zoLŻ. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budÚ uzatvárané v priebehu roka 2018, si Stredoslovenská
energetika, a' s', vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektríny.

Aktiv (EUR/Mt^,h) 97,OO ĹL6,4o

s DPHbez DPHNázov produktu

Klasik

Aku

KomÍort

DoDÁVATEĽ

Meno a funkcia: lng. MichalJaloviar

VT (EUR/Mtďh)

NT (EUR/Mt^/h)

VT (EUR/M!'/h)

NT (EUR/Mtďh)

VT (EUR/Mtďh)

NT (EUR/Mtďh)

1_02,50

69,00

104,30
67,LO

Ĺzz,zo
89,90

oDBERATCĽ

Meno a funkcia:

Dátum:

Podpis:

L23,00
82,80

L25,L6
80,52

L46,64
L07,88

Panoramik (EUR/Mtďh) 74'70 89,64

Element (EUR/mesiaď].0 Wattov/oM) 0,95 L,L4

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do
Národného jadrového fondu.

''lg;ĺffiaofl:ľ,"82C zákaznĺkom
enerEetlka, a.s.

Dátum:

Podpis:

Starostlivosť

-1-

Stredosloven5ká energetika, a. s'
Pli Ra1čianke B591/4B.01O 47 ZiIina
tel.r 0850 123 555
www.5se.sk

bka76358
Obdĺžnik


