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Vec: Účinná Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny

VáŽený zákazník Mesto Tuzovka,

dovol'te, aby sme Vám oznámili, Že Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny (ďalej len ''Zmluva'') pre
odberné miesto ElC 24zss73167470000, adresa: Predmier 377 - MoP' 023 54 Turzovka,
nadobudla účinnosť'

V prĺlohe tohto listu Vám zasielame prílohy zmluvy, t.j' Technickú špecifikáciu odberného miesta a
Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanÚ elektrĺckú energiu - faktÚru. Číslo Zmluvy a
deň nadobudnutia úÖinnosti Zmluvy' teda deň zač,atia dodávky elektriny do odberného miesta, je

uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zalial' nevyfakturovanú elektrickÚ energiu -

faktúra, v ktorej máte taktieŽ uvedené Údaje potrebné k Úhrade platieb (t.j. dátum úhrady prvej
preddavkovej platby, výšku preddavkovej platby, dátum splatnosti, periodicitu úhrady' bankové
spojenie na spoloěnost' Stredoslovenská,energetika, a's., atď.).

V prĺpade doplňujúcich otázok nás mÔŽete kontaktovať na zákaznĺckej linke pre podnikateľov

o85o 123 555 v kaŽdý pracovný deň od 8.00 do 17.00 hodiny alebo emailom na podnikatelia@sse'sk.

S pozdravom

Ę

lng. Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie
Predaj BZC zäkazníkom

Stredoslovenská eneľgetlka, a.s.

Starostlivost' o zákaznĺkov
!..,
Z.ltna
-2-
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DoDÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Ra'ič|anke 8591/48, o10 47 Žilina
Tel,;0850 1Z3 555 | lČo: 36 4o3 008 | DlČ:2020106682 | lČ DPH; SK20Z0].o66BZ
Zapĺsaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, VloŽka číslo: 10328/L.
IBAN: 5K91 0200 0000 0000 0070 Z43Z I SI^JIFT-B|C: SUBASKBX

11142 FO

ENERCETIKA

zMIUVA 0 zDRUŽENę| PoDÁVKE €tEKTRlNY (d'alej len,,Zmluva") uzatvorená V zmysle ustanovení$ 269 otls. Ż
ObchodnéhozákonníkaaprĺslušnýchustanoveníZákonaĆ.25Lt2oL2Z.z.o energeiiteaozmeneačoplneníniettorýcnzaĹóńov'

PRE Etc oDBERNÉHo MlEsTA Čís. ooaenľÉHo Ml€sTA (čoM)
2425573167 4 oooo 7 3 I 6 7 4 7

0DB€RATEĽ

0l:ĺ:horlne ĺneno: Mesto Tuzovka
lĆo: 00314331 

1 otČ: 2020553315 
| lČ DPH: sK2o2o5533.l5

Zapísanýv(0R'ŽR): 
|ZastÚpený: JUDr. Ľubomírom Golisom

Kont;lktná osoba: Mgr. Anna Hrtúsová 
| Funkcla: primátor mesta

Tt:|efóll: 041ĺ4209321 |Mobil: |FaX: 04114209316
[-ĺnail: anna.hrtusova@tuaovka'sk 

I SK NACE:

ADREsA sĺDLA sPotočNosTl
t'lliĺa: Stred 

| Č' domu: 178

obÉrc'TuÍzovka ;RsČ' o 2 3 5 4

ADR€SA PRE zAslELANl€ KoREšPoNDENclE x totoŽná s adresou siclla spoločnosti
tJliĹ.l: stred 

;Ć. aomu; ,l78

obeĺ:Tuzovk" ;PSČ: o 2 3 5 4

Úon|e o oDBERNoM MlEsTE
(J|it';l: Predmier 

|Ć' oomr,: 377
ohĺlc: Tuzovka |PSČ: o 2 3 5 4
PredpoktaĺJallýročnýodber(kWh): IPožadovanýprodukt.dodávkyl,; łŁn ľ |Hlavnýistič(A):f Ą'| ! lDistrlťtutnásadzba' (J!
llezcrvovalrá kapaĺ:it.l v kW-: I Typ ĺczeĺvovaĺrej kapat-ity': 12 mesačná ] mesačná mesačná

sPÔ5oB zA5!ELANlA FAKTÚR (vyberte iba jeĺJnu moŽnostJ:

Súhlasím so zasielaním lyp zabezpečeĺlia: i}ł|ťł'r,|,r.,,,,,, ?IłI|,*o,*,*'r,,,elektronickei faktúrv 
Typ zasielania súboĺu: pclí súbor xml súboľ pdf a xml súbor

[:-lnailová aĺlresa pľe zasieIatrie fakttlr:

x 5úhlasím so zasielanĺm fałtúrv poštou

faktur

Suhlas k iltkasuł
x prevodĺlý príkazr|

peňaŽný poukaz U

BANKoVÉ sPo|ENl€ oDBERAT€ĽA
IBAN: s K 5 0 5 6 o o o o o o o o 0,2 o 4 6 1.7 o o 2 SW|FTBtC:

T€RMíN zAčATlA DoDÁVKY Dátuĺn: t /

Podĺnienkou pre rlodrŽaĺlie terĺnínu začatia dodávky elektĺiny je splnenie technických a obchodných podmienok pĺipojenia a obchodných podĺnienok
Doĺjávatel'a' Dorlávktl elektriny nemožno začať skôr, ako dojĺle k montáži určenéhó meľadla zo stiany prevádzkoúat'eľä oistribučne1 sĺttaüy

cENA A VlAzANosŤ zMLUVY
-!

Ą (.ellnĺk dodávky elektriny pľe podnikatel'ov a oľganizácie - viazanost': ].2 mesiacov

Ĺenllĺk: Viazanost'do: l l
Pre iĺlÍorĺnácie ohl'adom ceny dodávky elektrinV kontaktujte, pľosím, Dodávatel'a. V prípade, ak uź odberatel'odoberá eĺektĺinu od Dodávatel,a
na iných odbeĺných miestach, bude mu na novom odbernom mieste priznaná rovnaká cena dodávky elektriny'

' Polio je potĺebné vypĺsat' pĺe odberné miesta no nopot'ovej hladine VN o NN, pokioľ je odberné miesto vybovené uĺčeným meĺodlon s meronĺm štvd'hodtnového činného výko-
nu s mesočným odpočtom.

Dodóvoteľ a ozrcml ho odberuteľovi v pIíloh" Zmluvy 
"Dohoda 

o plotbdĺh zo adobĺotú, ole 
^otioľ 

nevyloktuĺownú elektrĺnu - Jokúro',

oko je,peňožný poukoz U'.
3) Pĺi uvedenom spôsobe úhrody je potĺebné uviest'bankové spojeníe odbeĺoteľo.
4) Pti uvedenom spôsobe úhrody je potĺebĺÉ uviest'bonkové spojenie odbercteľo o dotožit' vypĺsoné tloćiw Mondot pre lnkoso SEPA'

5PosoB ÚnRRov
pre(ldđVkoVých platieI]

Srihl,ts k ink,tsur'
x pĺĺ:voĺlllý pĺíkaz'l

peňažný poukaz U

PERl0DlclTA ÚľtRRov PR€DDAVKoVÝcx ptRľleg
mesaćne x štvĺttočne polroćne roćne

Výška predtlavkoVej platbV:

o

ż

źE



Článok t.
Pĺedmet zmluvy
1.1' Zmluvou sa zaväzuje Dodávatel,dodávať odbeĺatelbvi elektrlnu vymedzenú

mnoŽstvom a časovým pĺiebehom Výkonu, zabezpečiť distÍibúciu eläktriny do
odberného miesta odbeÍatel'a vĺátone súvisiacích služieb a prevzlať za o_dbe-
ratelä zodpovednost' Ża odchýlku (dälej len ,,DodáVka elektrinyJ' Podmienkou
pre dodrŽanie teÍmĺnu začatia Dodávky elektriny je splnenie tácňnických a ob.
chodných podmienok pripolenia a obchodných póĺ'miehot Dodávatel'a' Dodávku
elektriny nemožno začať skôI, ako dôjde k montážl určeného meľadla zo strany
prevádzkovatgľa distribučnej 5ústavy (tlälej len,PDS.). odberatel,eleklĺiny sa za'_

' - väzuje zaplatiť Dodávatelbvi cenu za Dodávku elektrĺny'
1.Z' Dodávka elektľiny bude uskutočňovaná podl,a Zákona č. zs7lzoL? Z' z. o ener-

8etĺke a o zmene a doplnení niektolých zákonov (ďaleJ len ,lákon o eneĺgetike.)
a pla1ných,,obchodných podmienok dodávky elek'tĺinypre zákaznÍkov s cä|kovou
Íočnou spotÍebou elektriny do 500 MWn" (oálei len,,ĺĺp"). rieto oP odbeÍatel,ob.
dfŽal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsähom, ktoľému poĺozumel a za_
väzuje sa i(h dodržiavat'.

pľedlstľlbúclu e lektrlny
3.1.

Člano 4,

äQ

lneta cleho mlesta

vyhotovenlach s platnosl'ou orĺginálu,

x'.T:ilĺ"'''T'1,'i"'t"'.J;:lÉľi:,fl ;ľľĺĺL:l?,łľ,*:,ľ
ta, ktoÍá ie neoddelitelhou súćas "'."'lftĺl

k

1.3. elektriny le splnená prechodom elektÍiny z distribuřnej sÚstavy prĺs_Dodávka
lušného PDS, ku ktorej le odberné miesto odberatelä pĺĺpo.jené,do odbeIného
miesta odberateľa, prechodom elektriny cez odovzdávatie miesto, ktorom
sa záloveň UskUtočňuje prechod vlastníckych prav k dodanej elektrine nebez-

Cena a spôsob platby
4.1. odberatel'sa zäVäzuie eleklíinu odobeÍět' a zaplatit' DodáVatelbvi Ża jej Dodáv_ku cenu určenú platným a Účinným Cennĺkom. ceny Uvedené u c.nuĺtiibššoň'J-

jú cenusilovej elektÍlny Vfátane- prevzatĺa zodpovđdnosti za odchýlku, křré';ä_
novuje 0odávótel,V sÚlade s pÍáVnym poriadkom Slovenskej repuĹlĺky ĺoaĺeil"n
,|,1J, luił,"*u'''aných poplatkov za distribÚciu, prenos, syitomovo iluzoy. pr|_
Vaozłovanle systému a ostatné poplalky sa 2eVä2Uje odberatel,uhIadit,vo ĺýške
]i9|o,ľn.l 

platnými. a účjnnými rozhodnUtiami URso. R€8ulované poplatłý ĺu_
dÚ faktuÍované v lednej fäktÚre, spolu s cenou silovej eleklÍiny' v iĺpaoe zme.
ny.Íeg.rllovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, á|ebó nôvýcľl daní
pĺíslušnými štátnymi oľgánmi 5R, ktoré sa týkajú plńeńia podŕa te1to Zmluvy, má
DodáVatel'p'ávo požadoväť od odbeÍateľa ŕh źaplatenie a odĹeratel'sa zaväzu.
je 

-lieto 
poplJtky alebo dane zaplatit,. Dodávatel, má právo požaoovat' od odbera.

tel'a aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mat,vpĺyv na cenu Đ ktoré bu_
0u UloŻené fozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré DodóVateľ nebude môct,

:lťl_Ľil L"1''l:8ulovaných 
poplatkov a cenu za dodanú elektrinU sa zaväzuje

. UoDeratel'uhÍadiťspÔsobompodl'azmluvy.
4'Z. V prípade predlženia platnosti zmĺuvy podi'a čl. 2'bodZ'Ż'Zmluvy sa odberater

zaväzuie elektrinu odoberať a zaplatli,bodávatelovi za p] ooĺJvru cenu určenúplatným a účinným cenníkom doóávky elełtriny pre poanilitelov a organizĺcie -
- ' jednoročný na prĺslušný kalendárny rók.
4.3. Dodávatel'je povinný dodržiavat; štandaĺdy kvality dodáVky elektriny vláta.

ne_ich'Vyhodnocovänia podl,a osobitného piĺvneĺďp'"ĺĺiu'_ vyĺlĺĺły uRsoĆ'.236l2016Ż. z.. ktorou sa ustanovujú ĺanĺaĺoy łvälityirenosU elektrĺný dis_
.- tribúcleelektĺinyadodávkyelektĺiny.
4.4. odberatej'podplsom tejto ZmlUVy potvĺtlzu'ie, že sa riadne pred jej podpisom

oboznámil s Cennĺkom.

Článok 5'
Záveľečné ustanovenla
5.1. NeoddelitelhÔU teito sÜ:súčasťou Zmluvy

r.j.

a
pečenstvo škody.

1'4. Pokial'v tejto Zm|u_ve nie je uvedené inak, dístfibúCiu elektÍiny zabezpečí Dodá.
vatel'pre odberateľa V rozsahU a za podmienok uVedených v platnomä Účinnom
pr_evá-dzłovom poriadkuPDS (ďalej len ,Pĺevádzkwý poĺiadoŕ], ktorý bol schvá.
le.ny-Uradom ple reguláciu sieťových odvetví slovenskej republiký (ďalej len
,,UR50"), Prevádzkový poriadok v plátnom a Účlnnom znenr.'1e spravijla zverá1ne.
ný na webovom sĺdle PDS,

1.5, Spôsob oznámenĺa termínu výmeny určeného meřadlä a infoÍmáciu o dÔvodoch
Výmeny uÍčeného meradla ustanoúuje s 40 odsek 8 äń; oenergetĺke, t' j.
pľi plánovanel výmene určeného meĺádlJbude termín oznĺńený pĺsoňne aipoń-15 dní Vopred, to nep|atĹ ak odberateľ súhlasÍ 

' 
neiło'lĺm'ieĺmĺnom oznáme_

nla výmeny určeného meradla; prĺ neplánovanej vymene uitenono meladla bU.
de^termín.oznámený bezodkladne. Dôvoĺy vymóný urienéľlo meraĺla, nĺhraaný
spôsob Ulčenia mnoŽstva dodaneJ elekvlńy v pľĺpáoe poruińy určeného m€fad.la alebo mimo určeného termÍnu odpočtu sĺ upiov"nä u Éi.íád'kóńm ń;i;j.ku prÍslušného PDS.

1.6. DodáVateľ poslednej ĺnštan.ie .je povinný dodóVat' elektřinu odberatelbm
:ľj:,.|ľ,-ĺ]9:l'lY 

pĺipojeď k-súśtave a k_tórých aóJiuni"i;it,otil spôsobilosi
ľ.-::Y:.:-:''ľllll podl'a ! 18 odsek 6 Zákona o enel8etike alebó ak dô|de
x zasIavenlu procesu 2meny dodáVatel,a elektriny a záĺoveň ku ĺňu prerusenia
dodáVok elektriny nemajú zabezpeťenú dodávkí ir'y' ióäiouo'. Dodávälel,posledneJ inštancie je povlnný dodávať elektrlnu nái"l.ip"c.. troch mesia_cov. Dodávka poslednei inštancie začÍna dňom naĺeáuiĺiim- po dni, v ktorompôVo-dný dodávateľ stratil spôsobllosľ oooĺu.i;"i"iiiň-.".-ińtoenost', Že oooá_vateľ el€ktriny stratil spôsoblIost'dooóvať elekiĺňu pooľa írs ooser o zĺło_na o eneÍgetĺke alebo äk dôjde k zastaveniu pro.u'.i 

'ń"n! 
dodáVatel,a elek.trlny a zároveň odberatéľ eláktĺiny ku onu práru!enia oojĺíok elektlíny nemázabezpečenÚ dodávku iným spôso-bo', oz.iemi oooä'uieľilliiezooľlao1e pre.

vád-2kovđteľ sÚstavy, do ktorej je-o-dberatel'el;ktÍĺŇ;;ipoj"ny . to V fozsahupodl'a vyhlášky ÚRso č. z4t2ó'' z..., łtó'ouiu'ulíuIoíJ]ř'pĺaviolĺ pre ĺun-govanie vnútoĺného trhU s 
-elektÍlnou a pravldlá pie-iunfiianie vnútornéhotÍhu s plynom V platnom a účinnom znení'(ďalej leń *Pĺavia'li trľru"1. lnformáciakoncovým odberateľom elektriny.o začiatL" oóol"ŕv'pó'l"ineJ inštancie ob_sähUJe poučenié o dôvodoch_vzńlku ĺooĺvtv poJáo'nJilń!řn.i", dobe jej tÍ_vanla a možnostiach jej ukončenia..Dooĺvatál,óm |oiiejnliiłtancle ie ĺrzitel,povolenla na đodáVku e|ektrlny, ktorý dodáva er!tirńu iäncouym odbeÍate_lbm elektÍiny, ktorého rozhodn-utĺ' ri'iĺ Úriípi" i"äuř.iu ''i*ľouy.h 

odVet_vĹ Režim dodávkv posIeđnel inštancie je 
'ňri;rÚ;šiďžáiona o energeti_

ke a V s 36 Pravldlel tÍhu'

Článok z'
Doba platnostlzmtuvy
2.1. ZmIuva. nadobÚda platnosť dňom iej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom

zvolen-á doba_tÍvania Zmluvy začírná plvńĺľ aĺóń .iř'iia-óäájvľv eleltrinv oo.beľaleľovi (účinnosť zmluvy). zmluňó 
'',unv '. áoľ'oJli,-řiävinne zveĺejňo-Vané zmluvy n_adobÚdaiú v súlades 5 4za oĺieł z ólľiansłlľio zĺłonnĺka Účin-nosť dňom podľa prve.i vety tohto bo?u,

cenník,

s.z Táto Zmluva te vyhotoVená dvoch

0Ę
TeChnická špeclŕikáciä odbeÍného mie5ta,
Dohoda o platbách zá odobratú, ale zatial;nevyÍaktuĺovanÚ elektÍĺnU -ÍaklÚÍa.Pĺílohy c) a d) budÚ odberatelbvl zasrune ueźoJłi"one pá äni'nojäuuo"uti,
účinnosti Zmluvy. Číslo zmluvy a dátum 

".ilil;;;tí;tiň;ňiiiźňřuuv ouo"uvedený V pÍílohe Dohoda o piatbách z. oaáĹi'tĺ, äi" .ti'i;ňáuŕ.lturouunĺ
elektrinu - íaktúra.

a)
b)
c)
d)

kto-ĺýchkaŽdá zmluvná stlanädostaĺäp0 jednoln vyhotovenĺ Všetky zmeny dopln-ky Zmluvy ĺnožnévykonat' len prsomne.
5.3. Zmluvné stÍany týmto pĺehlasu.jÚ, 2e tÚ to Zmluvu uzatvárajÚ po jej dôkladnoĺnpĺečítaní,slobodne, na základe vlaslnej vôle, vážne nre tiesnĺ, ani za zjavne

je

a
nevýhodných podmienok.

5.4. NadobudnutÍm Účinnosti teilo Zmluvy stÍácä platnost,pĺedchádzajÚca zlnltlva nadodávku elektÍiny pre odberné miesto uvedené V tu;tó zńluu.-, 
'ili', že l'ie ne_oddeliteľné sÚčasti.predchádzajúcei 2mluvy. ľtoré náuoli łu onů poä'pi'u z.luuvzmenené, zostáVaiÚ V platnosti ako neodd;litelhá súčasizr'l'"'l--'

ostatné Vzťihy touto Zmluvou neuplavené sa riaĺia żĺłňáň J energetike' oPa všeobecnými ustanoveniaml oĺal'oonoĺo iJton;li.'ä;iň; š.'iiioi p,ĺuny'poÍladkom sR.

odberätel' svojĺln podplsom Vy]ndÍll'e súl]l.]s so spläcovJl,ím osołJnýCh tid.rjov n.:Účely enerBetlckého poĺaĺ]enstva a níornlovanta J ń"o''L,".ľ', o'zb.i(h J Výhod'ných 0ontlt(áCh ĺ_JoctáVJteľr odberdtel.'srirrlasi, auy bll boájuninlä', u.,.y.'" pr..,-
chádz.l,ticcj Vety-oslovov.l]y elektronic\ou pustáu u z,'lvil,iz;'k-ona o ĺ:lektĺonlc
kVch konlunikáciách' listovoU ziisielkou. teleionicky alebo'1lĺi osoolroln 

'.ontałte
Viac ĺnfoĺnráciĺ náidete V zákazníckych centráCh DodáVatel'a älebo n.] wWW.sse'sk'

5.5.

Článoł6
Zvláštne doJednanla
6.1. Zmluvné strany dohodll zvláštne dojednania teito Zmluvy rozsahu, ako le uve-dené pĺĺlohetejto Zmluvy.

z
Ď
f

Stĺ'edoslov.'-- ' j l]]..]:.t,r]ijka' a's'
sĘt,!fi:, 

Ż9ł8;iaznĺkov
1 1 l.,llľ1Ę)

4-
Dátum podpisu / r. /ľĺł

ľ3Tt1T

,",IJ: 1
L,0

0DB€RATEĽ:

Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír
lng' Michal .ĺ łr

riaditeľse,
Predaj B2c zái(, :i -;ikom

DoDÁVATEĽ:

Meno a pĺiezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka:

DátUB'l plđtnosti:

Podpis:

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik
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Príloha k Zmluve o zdruŽenejdodávke elektriny čÍslo: 9100442938

TECHNtcKÁ ŠpsclrlrÁclA oDBERNÉHo MlESTA

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika, a. s

Sídlo:
Pri Rajčianke 8591
010 47 Żilina

lco: goąogooa

Odberatel':
Mesto Tuzovka

Sídlo / Adresa trvalého bydtlska:
Stred 178
023 54 Tuzovka

lco: oogĺłggĺ

charakteristika odberného miesta

Adresa odberného miesta:
Predmier 377 - MOP
023 54 Tuzovka

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): 0
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): 0
Rezervovaná kapacita 'ĺ2 mesiacov (kW): 0
Maximálna rezervovaná kapacita (kW):
Účinnĺk: 0
Trieda TDO: TDOl

EIc kód odberného miesta: 24zss73167470000
tíslo odberného miesta: 7316747

Napät'ová Úroveň: NN
Dĺst' sadzba: C1 - 1T nÍzka spotreba
Hlavný istič (A): 40
Celkový inŠtalovaný príkon (W): 0
Počet fáz: Tri
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard
DistribuČná siet': SSE Úroveň NN

Úoa|e o meraní dodávky

Typ merania: TDo SpÔsob merania:
Čĺslo elektromera'.22492216 Počet taríf: Jednotarif
Mesiac fakturácie: December Periodicita fakturácie: Roěná
Fakturaěná konŠtanta: 1 Rozsah ČÍselnÍka: 07
SpÔsob stanovenia náhradných hodnÔt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora

Platnost' od: 26.07.2018

Údaje uvedené v tomto dokumente sÚ platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to,

że medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené Údaje.



sTREDosLovENsKÁ
ENERGETIKA

o platbách za odobratú,
zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

opat<ované dodanie tovaru
PÍĺlohak Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100442938 (d,alej len,,Zmluva,,)

Poľadové říslo ÍaktÚry:
Dátum VyhotoVenia:
Spôsob úhrady preddaVkov:

130001693 512
26.07.2018
PIeVodný prÍkaz

0dberatel'
Mesto Turzovka
Stred 178,023 54 Turzovka
lčo: oo:tąllr
DlČ:2o2o553315
lČ DPH: sKzo2o553315
Bankové spojenie: SK50 5600 oooo ooo2 0461 7ooz
Cĺslo zmluvného účtu: 1300096236

Korešpondenčná adresa:
Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Úoaje o odbernom mieste
číslo odberného miesta: 73Ĺ6747
Mesto Turzovka
Predmier 377 - MOP
ozf 54 Turzovka
tlC:24ZSS73L67470OOO
Číslo zmluvy: 910o442938
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciU elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb

ľffiĹ':l}1Ĺ1]:3iáTj!ľ ł;1'.''Ťĺ#:.'JÍ:ľ'"nej 
dňa 26'07'2018 a účinnej odo dňa 26'07.2018 stanovil preddavkové platby za dodávku a distrĺbúciu elektriny na

Dátum dođanla Základ dane đane (€)Sadzba OPHoátum
Na316747700 018

73t6747700 01,11.2018
75,00

15.11.2018 zo% 75,OO 15,00 90,00Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, V ktorom je elektrĺna dodáVaná V predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu pÍotihodnoty.Predpísanúplatbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, V ktorom je splatná s vallabllným symbolom 7 )L67 47 7 oo' V prípade.Že dátum splatnosti pripadne na sobotu,nedel'u alebo sViatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutlj na pĺvý pĺacovný deň.

Skladba ceny
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané mnoŽsfuo elektri(kej práce 0,075 Mtĺ/h za obdobie podl'a rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnejlegislatívy pre rok 2018je skladba ceny za elektrinU pre pľodukt AKTlV ńasledovná:

Dodávka
cena bez DPH (€tednotka

elektíiny]
VT

Spotrebná daň _ nedeÍ. typ UŽitĺa - s daňou
Ml^rh

M\^rh 1.3200
DlstÍlbúClaa ae8ulované

Cena bezsadzbac1
Platba za mnoŽstvo
Tarifa za stÍaty pri distribÚcii elektriny
Tarifa za prevádzkovanie systému
Tarifa za systémové stužby
EfektíVna sadzba odvodu do Národného 'iadrového fondu
Mesařná platba za prÍkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A Vrátane

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Všeobecná ÚV€ÍoVá banka' as.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporĺtel'ňa, a's.
ClD: SK57 ZŻ77 o00000001 7

sK91 0200 0000 0000 0070 2432
sK68 1100 0000 0026 ZLLS 0449
5K3Z 0900 0000 0004 2370 3090

www'sse.sk/zakaz nicke_centía

Mh/h
Mtďh

Mbrh
MV'rh

Mt\rh

Mesiac

5.2983
26.2011

6,8919
3,2700
8,0300

SUBASKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 859Ll4B,0L0 4? Žitina

to(ŕ\L

0850 123 555
+42! 4L 519 85 05 mimo SR WWW,5se,5lďkontakty reIE EI

Ltz



EKTRINY 2018
' PIATNÝ:

od L, 7. 20LB do 3L, tZ. ZO1"B

kovou ročnou spotrebou do 30 Mtnlh

Ceny v tomto cennĺku sú platné pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 Mtn/h (s výnimkou
odberatel'ov elektriny v domácnosti). pĺičom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlĺvých odberných miest
(d'alej len ,,0M") zákaznÍka.

šĺRurĺÚnR PRoDUKTov DoDÁVKY €L€KTRINY

AKtiV Jednotarifný produK

Aku

KlasÍk Dvojtarĺfný produkt s platnosťou nízkejtarify 8 hodín

Akumulačné vykuĺovanie (dvojtarifný produkt s platnostbu nízkej tarify 8 hodín)

Komfoĺt Pĺiamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný pĺodukt s platnosťou nízkej tarify 20

Panoĺamik Produkt je určený výlučne pĺe verejné osvetlenie $ednotaľĺfný produkt)

Element Pĺodukt je určený výlučne pÍe nemeÍané elektľické zariadenia

GGNNíK DoDÁvxv eterľRlNY zo18 PRE zÁKAzNĺKoV s cELKoVoU RočNoU sPoTREBoU Do 30 Mh'h
Tentb Cenník je určený pre odberatel'ov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 Mln/h, ktorí majú uzatvorenÚ
so Stredoślovenskou energetikou. a. s., platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny)
k1...7.z0L8. V prípade nových zmlÚv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2018, siStredoslovenská
eneĺgetika, a. s., vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny.

Aktiv 97,00 11.6,40

Klasik

Aku

Komfort

vT (EUR/MbJh)

NT (EUR/MI^Jh)

VT (EUR/Mtďh)

NT (EUR/M!ťh)

vT (EUR/Mhlh)

NT (EUR/Ml^th)

102,50
69.00

1_04,30

67,L0
L?.2,20

89.90

123,00
82,80'

LZí,L6
80.52

L46,64'
L07,88

Panoramik (EUR/Mvťh) ?4,7a 99,61

Element (EUR/mesiac/10 wattov/oM) 0,95 L,14

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do

Národného jadrového Íondu'

D0DÁVATEĽ

Meno a funkcia;

0DBERAT€l:

Meno a funkcia:

Dátum:

lng. MichalJaĺoviar

riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Dátum: 2 ô -07'20i0

zákaznĺkov

Żitina
4-

Stredoslovenská enoĺgetĺka, a' s.
Píi Rajčiän<e B591/4B' 010 47 7-:lina

to!.: 0850 123 555
wWlÁ/.sse'sk

a.s.

---ll-!

--rl

Eneĺgia pre váš biznis

sĺneoosrcveĺlsxÁ
ENEREET'KA

Podpis: Podpls:

jsk76174
Obdĺžnik



/

HO
VKY E

NOU SP

Clánox l.

Predmet úpravy

1' Stredoslovenská energetika, a. s., lČo: 3ô4o3o08, so sídlom Pri Rajčianke

8591/4B, 010 47 Żilina, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,

oddiel sa, vloŽka č' 10328/L (ďalej len 
',Dodávatel"') 

je dżitelbm povolenia na

dodávku elektriny.

2. Tieto obchodné podmienky dodávky e|ektriny pre odberatelbv s celkovou roc-

nou spokebou elektriny do 500 MWh a pre ostatných odberateľov SSE zarade_

ných do tejto skupiny odberatelbv (ďale.i len 'oP") vydáva Dodávatel'za účelom
podrobne1šej úpravy zmluvného vzťahu pri dodávke elekkiny v zmysle Zákona
č.25112012 z' z. o eneĺgetike a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v zne-
ní neskoršĺch predpisov (ďaIej len "Zákon o energetike").

3. Tieto oP upravujú vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodávky elektriny
z napätbvej úrovne VN a NN pre odberatel'ov s celkovou ročnou spohebou
elektriny do 500 MWh a pre ostatných odberalel'ov SSE zaradených do tejto
skupiny odberatelbv, s výnimkou odberate|'ov elektriny v domácnosti (d'alej len

',odberatel"')' ktoých odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prĹ
slušného prevádzkovatel'a dishibučnej sústavy (ďalej len ,,PDS,,), a ktorĺ majú
s Dodávatelbm uzavretú platnú zmluvu o dodávke alebo zmluvu o zdruŽenej
dodávke elektriny - Zmluva o dodávke a distribúcii elekkiny (ďalej len ,,Zmlu_

va") podl'a $ 273 a nasl. zákona č. 513/199'1 Zb. obchodný zákonnĺk v účinnom
znení (ďalej len 

',obchodný zákonnĺk") a dopíňajú vzťahy upravené obchodným
zákonnĺkom, Zákonom o energetike a ostatnými platnými všeobecnýni záváz-
nými právnymi predpismi alebo normatívnymi aktmi.

Tieto oP platia pre odberatelbv elektriny, ktorí sú malými podnikmi podl'a $ 3
písm. a) bodu 10Zákona oenergetike len v prĺpade, Že (i) Úrad pre reguláciu
sietbuých odvetví neschváli obchodná podmienky platiace pre malé podniky,

alebo (ii) odberatel', ktoý je malým podnikom nesúhlasí so zaradením medzi
malé podniky.

4. Tieto oP platia aj pre odberateľov elektriny uvedených v čl. l' bod 2 ýchto oĘ
ktorĺ odoberajú e|ektrinu na základe zmlúv o dodávke alebo zmlúv o združe-
nej dodávke elektriny uzavretých s Dodávateľom pred platnosťou a ÚČinnos-
tbu týchto oP

Clánok ll.
Pojmy
Na účely týchto oP sa rozumie

1 ' odbeĺatel'om koncový odberatel'elektriny ako je definovaný v čl. l, bodu 3 ých-
to OP,

2. dodávatel'om osoba, ktorá má povolenie na dodávku elekkiny,

3. zmluvou sa rozumie zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o zdruŽenej do-

dávke elektriny uzatvorená medzi dodávatelbm a odberateľom,

4. prevádzkovatelbm dishibučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribú_

ciu elektriny na časti vymedzeného územia,

5' distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vyme-

dzeného územia na účel jej prepravy odberatelbm, podmienky poskýovania
distribúcie elekkiny a prĺstupu do distribučnej sústavy, ku ktoĘ je odberné
miesto odberateľa pripojené, upravuje platný a účinný prevádzkový poriadok

prĺslušného prevádzkovateľa diskibučnej sústavy schválený Úradom pre regu-
láciu sietbvých odvetví (ďalej len ,,úrad") a ostatné platné všeobecne záväzné
právne predpisy alebo normatívne akty. Prevádzkový poriadok prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené, je

spravidla zvere.jnený na webovom sídle prevádzkovatel'a distribučnej sústavy,

6. dodávkou elektriny predaj elektriny,

7. odchýlkou účastnĺka hhu s elektrĺnou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časo-
vom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým mnoŽstvom dodávky ale-
bo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým mnoŽstvom elektriny v reál-
nom čase,

B. odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce zjedného alebo via-
ceých meracích bodov,

9. odberné elektrické zariadenie je zariadenie, ktoré slúŽi na odber elektriny' a kto-

ré je moŽné pripojiť na distribučnú sústavu alebo na elektrickú prĺpojku,

10' technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovatelbm distribučnej
sústavy, ktoný zabezpečuje nediskriminačný, kansparentný, bezpečný prĺstup,

DNÉ PoDMlENKY
LEKTR|NY PRE zÁrRzruírov s cELKoVoU
oTREBoU ELEKTRINY Do 500 MtďH

UCINNE:
od 1, L, 201_8

pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sÚstavy, určuje technické podmienky
prĺstupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania dishibučnej sústavy a záväzné
kritériá technickej bezpečnosti dĺstribučnej sústavy,

11. prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej
sústavy a schváIený úradom, upravujúci podmienky prevádzky distribučnej sú-
stavy, práva a povinnosti jednotlitĺrých účastn ĺkov trhu s elektrinou a ktoý je zá_
väzný pre všetkých účastníkov trhu,

12. určenýmmeradlomjeprostriedok,ktoýslúŽinaurčeniehodnotymeranejveli-
činy, pričom zahŕňa mieru, merací prĺstroj,1eho komponenty, prídavné zariade-
nia a meracie zariadenier),

13' prerušením dodávky a distribúcie elektriny odpo.|enie odberného elektrického
zariadenia bez ukončenia zmluvného vzťahu. Pri preĺušení dodávky elekhiny
môŽe bý'odobraté určené meradlo,

14. ukončením dodávky a dishibúcie elektriny ukončenie zmluvného vzt'ahu
s odobratĺm určeného meradla, ak nie je ukončenie ZmIuvy dohodnuté inak,

'l5. zabezpečením distribúcie elekkiny asňou súvisiacich sluŽieb uzatvorenie
rámcovej distribučnej zmluvy zo strany dodávatel'a elekhiny s príslušným pre-
vádzkovatelbm dishibučnej sústavy,

1ô' elekhonickou faktúrou Íaktúra Vystavená V elektronicke.j forme,

'17. cennĺkom sluŽieb dodávateľa je platný cenník dodávatel'a obsahujúci ceny slu-
Žieb a výkonov súvisiacich s dodávkou elekkiny zverejnený na www.sse'sk
(ďalej len 

'cennĺk sIuŽieb Dodávatel'a'') vydaný v súlade s vyhláškou Úradu
č.24ĺ2013z. z', ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnÚlorného trhu
s elekkinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného khu s plynom'

18' cenníkom sIuŽieb prevádzkovateľa dĺstribučnej sústavy (ďalej len "cennĺk slu-
Žieb PDS") je cennĺk obsahujúci ceny sluŽieb PDS spojených s distribúciou
eleklriny uverejnený na webovom sídle PDS vydaný v súlade s vyhláškou úra-
du č,'2412013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre íungovanie vnútorného trhu s plynom.

Clánok !lI'
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena
1' Pred uzatvorenĺm Zmluvy sú zmluvné strany na vyŽiadanie povinné za účelom

identifikácie a overenia identifikácie preukázať svoju totoŽnosť.

2. Zmluva sa uzatvára

2.1 v priestoroch zákazníckeho centra, alebo iného obchodného miesta Dodá-

Vateľa za prítomnosti zástupcu odberateľa a Dodávateľa, a to na podnet

odberatel'a alebo Dodávateľa,

2.2 v mieste sídla odberateľa alebo v iných miestach za prítomnosti zástup_

cu odberateľa a Dodávatel'a, ak si Odberateľ návštevu Dodávateľa vy_

Žiadal,

2'3 záväzným a viasným prijatím pĺsomného návrhu2) osobne alebo doručo_

vaním poštou alebo kuriérskou sluŽbou, ak nebude zástupca odberatel'a
a Dodávatel' súčasne prĺlomnĺ'

2'4 predajom mĺmo prevádzkových priestorov DodáVateľa,

2.5 elektronicky za podmienok ustanovených Dodávatel'om (napr. prostred-

nícfuom formulára na webovom sídle Dodávateľa www.sse.sk),

2.6 telefonickysosÚhlasomDodávateľa,prostredníctvomzaznamenávanejtelefo-

nickej linky Dodávateľa s nasledovným zaslaním pĺsomného pofurdenia

(akceptácie) Dodávateľa preukazujúceho uzafuorenie Zmluvy. Písomným
potvrdením sa rozumie aj potvrdenie doručené na e-mail určený Odbera_

teľom, ak o doručenie písomného potvrdenia e-mailom odbeĺateľpoŽiada.

3' Neoddeliteľnou súčastbu Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a odbe_
ratelbm sú tieto oP odberatel'obdrŽí tieto oP najneskôr pri uzatvorenĺ
Zmluvy a ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom prĺpade mÔŽe Do-

dávateľ oboznámit' odbeĺateľa s obchodnými podmienkami doruče_

ním obchodných podmienok elektronicky.

4. obchodné podmienky a kaŽdú ich zmenu Dodávateľ zverejňuje
na svojom webovom sĺdle www'sse.sk pred účinnostbu tej-

to zmeny.

1 zákon č. 14212000 z. z' o melÍologi| a o zmene a doplneni niekto_
rých zákonov v platnom znenĺ.

2 s 43a aŽ 45 občianskeho zákonnika.

---rl!-!
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Energia pre váš biznis

STREDOSLOVENSKA
ENERGETIKA

jsk76174
Obdĺžnik


