
ffiG5;If,",
Západoslovenská

enertetika

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpeéení distribúcie elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchylku na rok 2012,2013
dalej len ,,Zmlllva"

Císlo zmluvy:. 2012, 2013

ZSE Energia, a.s.
Culenova 6,816 47 Bratislava l

Zapisaná v OR, OS BA I, oddiel Sa, vloZka öíslo 3978/8
DrZitet povolenia na dodávku elektriny lydanej ÚnSO
é.:2007E0254

Zastúpená:
Mgr. Juraj Krajcár
predseda predstavenstva

Ing, Jana Staneková
ölen predstavenstva

Oprávnení konat' vo veciach Zmlulry aZm|uyu podpísat' :
Mgr. Tomá§ Rak
Vedúci Key Account Manager
Ing. IJudovít Kura
KAM

tÖo:
DIÖ:
tÖ opg:

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
VÚB banka, a. s.
SLSP, a. s
Citibank (Slovakia), a. s,
UniCredit Bank Slovakia, a.

s.

36677281
2022249295
SK2022249295

2649000047/ll00
27-2107012/0200
01 l0800463/0900
2000260l00/8130
6617993003llII1

Odberatel':

Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jazykom
mad'arskfm

§t<otsta ö.936lt
929 0l Dunajská Streda

Zapísaná v OR, OS BA I, oddiel Sro, vloZka ö.

Zastupená:
PaedDr. Csolle Teréz
riaditelka §koly

Oprávnení konat' vo veciZmluvy aZmluvu podpísat':
konateI

PaedDr. Csolle Teréz
riaditelka §koly

tÖO: :3608l0l9
DIÖ: 202l353ll4

IÖ lpH:

Bankové spojenie / ö. úötu;
ÖSog, a.s. 2653818317500

len ..Odberatel"'

uzafrárají v zmysle v§eobecne záv'ánrych právnych predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie
v energetick}ch odvetviach Zmluvu o dodávke elektriny, zabezpeéení distribúcie elektriny aprevzati zodpovednosti za
odchylku.
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ÖHnok ZáI<Iadné ustanovenia

L v§eobecnéustanovenia
l. 1 Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvnych strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona é. 513l1g9l Zb,

Obchodnli zákonník v znenineskor§ích predpisov (dalej len,,Obchodn} zákonník"), v súlade so zákonom ö.
65612004 Z. z. o energetike a o zínene niektorych zákonov v mení neskor§ích predpisov (d alej len ,,zákon
o energetike"), zákonom é, 27612001 Z. z. oregulácii v siet'ol^_ich odvetviach u o 

"*e.r. 
a doplnení

niektor'_fch zákonov v znení neskor§ích predpisov (d'alej len ,,zákon o regulácii v siet'ov}ch odvetúach")
a d al§Ími v§eobecne závázn,,ymi právnymi predpismi vlahujúcimi sa na oblast' elektroenergetiky.
Pre ÚÖely tejto Zmluw sa pouZívajú odbomé pojmy a terminológia v súlade so zákonom o energetike,
nariadením Vlády Slovenskej republiky ó.317l20O7 Z. z.,ktorym sa ustanolujú pravidlá pre fungóvanie
trhu s elektrinou (dalej len ,,pravidlá trhu s elektrinou"), príslu§n;imi v,y'nosmi, lyhlá§kami aroáodnutiami
Uradu pre reguláciu siet'ou_ich odvetví (dalej len,,ÚRSO"; aostatnlmi súvisiacimi v§eobecne záváznymi
právnymi predpismi vzt'ahujúcimi sa na elektroenergetiku.
URSO vydáva vecné a cenové roáodnutia v zmysle zákonao regulácii v siet'ov,_ich odvetviach,
Prevádzkovatel'distribuönej sústaly (dalej len,,PDS") je príslu§ny prevádzkovatet distribuönej sústaly, ku
ktorej je pripojené odberné miesto Odberatel'a.
Prevádzkov} poriadok PDS je dokument schválenf ÚnSO, podta ktorého sa riadi zabezpeéenie distribúcie
elektriny a súvisiacich siet'ov}ch sluZieb do odberného miesta Odberatel'a. Prevádzkoqf poriadok PDS je
závámy pre v§etlo_ich úöastníkov trhu s elektrinou (d alej len ,oPrevádzkovy poriadok'').
Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústaly príslu§ného PDS (d alej len ,,Technické
Podmienky"), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslu§ného PDS je dokument lypracovan}
v súlade so zákonom o energetike a Vyhlá§kou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ó.33':l12005
Z. z.,kíorou sa ustanolujú podrobnosti orozsahu technick;lich podmienok prístupu apripojenia do sústavy
a siete a pravidlá prevádzkovania sústaly a siete.

II. Predmet zmluvy
2,1 Predmetom tejto Zmluvy je závázokDodávatela v zmluvnom období:

a) dodávat' elektrinu do odbemlfch miest Odberatel'a uvedenych v tejto Zmllve v dohodnutom
mnoZstve,kvalite, öase a podlia podmienok tejto Zmluvy. Dodávatel] sa tieZ zavázuje prevziat za
Odberatel'a zodpovednost' za odchllku za odberné miesta Odberatel]a uvedené v tejto Zmluve voöi
zúötovatel'ovi odchf lok;

b) zabezpeöit pre Odberatel'a distribúciu elektriny aostatné sluZby spojené spouZitím sústavy (dalej len
,,distribuöné sluZby") od príslu§ného PDS;

2.2 Predmetom tejto Zmluvy 1e závázok Odberatela odobrat' od Dodávatela elektrinu v dohodnutom mnoZstve
a Öase a podla podmienok tejto Zmluvy a zaplatit Dodávatefovi za dodávku elektriny a za distribuöné
sluZby cenu podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v súlade s predpismi ta základe uplatnenia
regulovaného prístupu k distribuönej sústave.

III. Miesto plnenia
3, 1 Miestom plnenia sú odberné miesta Odberatel'a uvedené v Prílohe ö. 1 tejto Zmluly.

ÖHnot< II. - Dodávka elektriny

I. Podmienky dodávky elektriny vrátane prevzatej zodpovednosti za odchylku
1.1 Dodávka elektriny sa uskutoöní |bana základe platne uzatvorenej zmluvy ododávke elektriny, v opaönom

prípade sa odber elektriny povaZuje za neoprávnenli odber elektriny podl'a § 39 ods,1 písm. a) bod,2 zákona o
energetike. Zaneoprávnenf odber elektriny sa podlia § 39 ods.l písm. a) bod2 zákona o energetike tieZ
povaZuje odber elektriny v rozpore s touto Zmluvou.

1.2 Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny uröenfm meradlom.
1,3 Dodávatet je povinnli plnit' ustanovenia ölánku Ibodu II odseku 2,1 vsúlade s touto Zmluvou, ak je

Odberatel' pripoj enf k distribuönej sústave PD S.

1.2

1.5

1.6
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il. Zmluvné hodnoty dodávky elektriny
2. i Pre kalendámY rok2012 (od 1.1.2012 do 31.12.2012 si zmluvné strany dohodli celkove mnoZstvo elektriny

vobjeme 70,00MWh, anarok 2013(od 1.1.2013 do31.12.2013)vobjeme70,00MWhpodliaPrílohyö.
l, ZmIulry, ktoré sa Dodávatel zavázuje dodat' do odbernlich miest Odberatel'a podla Ötrintu I., bod III,
odseku 3. 1 tejto Zmluvy a Odberatel od Dodávatel'a odobrat' v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

o Cena za dodávku elektriny a obchodné podmienky na rok 2012,2013
Cena za dodávku elektriny bola dohodnutá zmluvnfmi stranami na roky 2012 a 2013 vo qf§ke 75,95 €/MWh

elektriny.
3.2 DodávateÍ preberá zodpovednost za l1ryovnwtie hodinov._ich odchllok Odberatel]a v plnom rozsahu.
3.3 Odber s roönym hodinov_im odberoqinn diagramom bez vyhodnotenia hodinorn_ich odch}lok Odberatela.
3.4 Dohodnut}m obdobím pre lyhodnotenie odberu elektriny je kalendárny rok,
3.5 RoÖné mnoZstvo elektriny pre v§et§ odberné miesta zákaznka v Prílohe ö.1, sa vyhodnocuje ako jeden celok

spoloöne,
3.6 Vyhodnotenie odberu elektriny v dohodnutom období:

o Pri skutoÖne odobratom mnoZstve e|ektriny Odberatel]om v danom období pre odberné miesta podl'a
Ölánku L, bod III, odseku 3.1 tejto Zmluly menejnei80%o dohodnutého rnnózrtuu elektriny uvediného
vÖlánku II, bod II,odsek 2.1 tejto Zmluly, samostatne nakaídy rok má Dodávatel právo.qlriötovat'
Odberatel'ovi rozdiel medzi dohodnut}m mnoZstvom elektriny a skutoöne odobra§ím mnoZstvom
elektriny v cene 28,0000 €iMWh .

IV. Daü
4.1 Ceny za dodávku elektriny uvedené vtejto Zmluve neobsahujú spotrebnú daí zelektriny (dalej len,,SpD'')

Podlia zákona ó. 6091200] Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o znene a doplnení
zákona é. 9812004 Z. z. o spotrebnej dani z minerá]neho oleja v znení neskor§ích predpisov a dai zprldanej
hodnotY (dalej len ,,DPH") podta zákona é.222/2004 Z, z. odani zpridanej hodnoty vznení neskor§ích
predpisov (d alej len ,,zákon o dani z pridanej hodnoty").

4.2. K cenám za dodávku elektriny sa pri fakturácii pripoöítava SpD vsadzbách platn;fch ku díu uskutoönenia
zdanitelhého plnenia a DPH v súlade s úöinnfm zákonom o dani zpridanej hodnoty v sadzbách platnlich ku
df,u uskutoönenia zdanitelhého plnenia.

Öhnok III. - Distribuöné sluáby

I. Podmienky zabezpeéenia distribuönfch sluáieb
1.1 Dodávateli poöas zmluvného obdobia zabezpeóí Odberatetovi distribuöné sluZby do odbernych miest

Odberateta uvedenych v Prílohe ö.1, tejto Zmluvy a za podmienok uvedenlch v tejto Zmluve.
L2 Dodávatel sa zavázuje zabezpeéit Distribuöné sluZby do odbern;fch miest Odberateta pripojené na nn

rozvod do v}§ky ampérovej hodnoty istiöa pred elektromerom uvedené v Prílohe ö.1
1.3 Distribuöné sluZby sa uskutoöíujú v súlade s platnlmi v§eobecne závám!,miprávnymi predpismi,

Prevádzkov}m poriadkom príslu§ného PDS (d'alej len ,,Prevádzkoqi poriadok") a v kvalite podlia
Techlichy'ch podmienok prístupu a pripojenia do sústaly príslu§ného PDS, (d alej len ,,Technické
podmienkyoo) ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslu§ného PDS.

1.4 Rezervovanákapacitapre odberné miesta pripojené na nn rozvod je dohodnutá v PríIohe ö. l. Prekroöenie
dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude rie§it' v súlade s platnlm cenov,y'm roáodnutím ÚnSO.

1.5 Odberatef möZe poLíadat Dodávatela o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac v§ak do v,.f§ky
maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej Ziadosti na adresÜ Dodávatel'a alebo na kontaktnú e-
mailovú adresu uvedenú na fakture a doruöenú najneskör 5 pracovnych dní pred stanovenou lehotou uvedenou
v podmienkach prislu§ného PDS, Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva úöinnou po jej písomnom
odsúhlasení Dodávatelom.

1.6 Napájacie napátie: nn
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Dohodnut_i úöinník
- pre distribuönú sadzbu m odberné miesta Prílohe ö. 1 - úöinnfl< v súlade s ptatnym

cenol1ím roáodnutím ÚnSO.
1.8 Kvalita dodávanej elektriny a Distribuönfch sluZieb nemusí byt dodrLaná, ak:

a) Odberatel'odoberá elektrinu s men§ím úöinnftom ako je dojednany v Zmluve;
b) OdberateL prekraöuje hranice prípustného negatívneho spátného pösobenia na siet' (verejny rozvod

elektriny) stanovené technick}mi predpismi;
c) Odberatel] prekraöuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) ide o stav núdze;
e) vmiknú alebo sa odstrariujú havárie a poruchy na energetickych zariadeniach
0 Odberatet poru§uje ustanovenia tejto Zmluvy, zákona o energetike, Prevádzkového poriadku PDS,

Pravidiel trhu s elektrinou alebo inlich v§eobecne záváznych právnych predpisov, ktoré möZu mat' vplyv
na kvalitu dodávanej elektriny a distribuönych sluZieb.

II. Poyinnosti Odberateloa
2.1 Odberatet je podla Z(kona o energetike zodpovedn} za riadny stav odberného zariadenia a za dodrliavanie

predpisov na zaistenie bezpeönosti technickych zariadení.
Odberatet sa zavázuje dodrZiavat' v§etky povinnosti Odberate]]a podla zákona o energetike, pravidiel trhu
s elektrinou, Prevádzkového poriadku PDS a ostatn;fch príslu§n;ich v§eobecne záványch právnych predpisov.
Odberatel sa zavázuje riadit' sa podmienkami v Zmluve, Prevádzkorafin poriadkom príslu§ného PDS,
Techniclo_imi podmienkami a dodriiavat podmien§ pripojenia k distribuönej sústave.

Odberatel' sa zavázuje v prípade stavu núdze postupovat' podfa príslu§nfch právnych predpisov - a to § 14
Zákona o energetike a vyhlá§ky MH SR ö, 45912008 Z. z., ktorou sa ustanolujú podrobnosti o postupe pri
lyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch nidze ao opatreniach zameranych
na odstránenie stavu rúdze.

III. Cena za distribuöné sluZby
3.1 Dodávatef úötuje Odberatelovi celu za distribuöné sluZby v súlade s platnymi cenov.j,mi roáodnutiami ÚRSO

vzt'ahujúcimi sa na distribuöné sluZby poskytované PDS podl'a sadzby dohodnutej v tejto Zmluve.
3.2 Dodávatel úötuje Odberatelovi ostatné sluZby súvisiace s distribúciou elektriny podla platného cenníka sluZieb

distribúcie príslu§ného PDS (d alej aj ,,cennik sluZieb distribúcie").
3.3 Cenové roáodnutia ÚRSO a cenník sluZieb distribúcie sú uverejnené na internetovej stránke príslu§ného PDS.
3.4 Ak döjde k zínene regulovanfch cien na základe zmeny cenového roáodnutia ÚnSO poöas zmluvného obdobia,

je Dodávatel'. oprávnen! úötovat' Odberatel]ovi ceny v súlade s podmienkami príslu§ného nového cenového
roáodnutiaÚRSO,

3.5 Dodávatel' je oprávnen! v prípade zmeny cenníka sluZieb distribúcie príslu§ného PDS upravit' fakturovanie ceny
Odberatefovi zatieto sluZby v súlade so znenou tohto cennfta.

3.6 Ceny uvedené v cenoq;ch roáodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripoöítava DPH
v súlade s platn;fmi zákonmi.

IV. Preru§enie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribuönfch sluZieb
4.1 odberatel berie na vedomie, ze pDs je oprávnenli obmedzit' alebo preru§it' distribuöné sluzby v nevyhnutnom

rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovenych v § 24 ods. l písm. e) zákona o energetike
a v príslu§nych ustanoveniach Prevádzkového poriadku PDS. Poöas takéhoto preru§enia alebo obmedzenia nie je
Dodávatel' povinn;i dodávat' elektrinu a zabezpeóovat' distribuöné sluZb}.. V uvedenlch prípadoch nemá
Odberatel' nárok na náhradu preukázatelhe vmiknutej §kody (skutoönej §kódy a u§lého zisku), s v}nimkou
prípadov, ked'§koda yznkla zavinením PDS,

PDS informuje Odberatel]a o plánovanom obmedzení alebo preru§ení distribuön}ch sluZieb v súlade so zákonom
o energetike a Prevádzkoq.im poriadkom PDS. V prípade preru§enia alebo obmedzenia distribuönlch sluZieb
z dövodu poruchy na dotknutom odbernom mieste Odberatelia, je Odberatet povinn;i, informovat' príslu§nú PDS
prostredníctvom autorizovanej osoby poverenej PDS (Západoslovenská energetika, a.s., tel. 0800 l 11 567)
DodávateÍ je oprávnenf obmedzit' alebo preru§it' dodávku elektriny a distribuöné sluZby do odbernlch miest
Odberateta a za tym úöelom vo vlastnom mene poZiadat' PDS o obmedzenie alebo preru§enie distribuönlch
sluZieb, ak Odberatel' odoberá elektrinu v rozpore s touto Zmluvou. Za odber v rozpore s touto Zmluvou sa

2,2

2.3

2.4

4.2

4.3

4111



Skupiny

záPado9loven5ká
ener3etika

ZSE Energia, a.s.

5.3,

PovaZuje aj prípad, ked je Odberatel] v ome§kaní s úhradou faktúry alebo jej öasti podta Zmluvy a ak si
Odberatel'nesPlrril tuto svoju povinnost' ani v dodatoönej lehote, ktoru mu poskytol Dodávatef v písomnej v}zve
suPozornením, Ze dodávka elektriny adistribuöné sluZby budú obmedzené alebo preru§ené. Písomná v}zva
Dodávatel'a podl'a predchádajncej vety sa povaZuje za doruöenú Odberatelovi driom prevzatia zásiel§ álebo
diom odmieillíia preyzatia zásielky alebo díom jej uloZenia na po§te, po neúspe§nom pokuse po§ty ojej
doruöenie Odberatel]ovi. Dodávatel' v takom prípade nezodpovedá za imlknutu §kodu ani za usllr zúi
Odberatel'a. Dodávatel' je v takomto prípade oprávnen;f úötovat' Odberatel'ovi poplatok za zno\lt pripojenie
odberného miesta podl'a platného cenníka sluZieb distribúcie príslu§ného PDS, ktori sa odberatel; záváruje
zaplatit. Dodávatel' vzmysle vyhlá§§ ÚnSO é. 3l5l2}08 Z. z., ktorou sa ustanovujú §tandardy kvality
dodávanej elektriny a poskytovanlfch sluZieb (d alej len ,,§tandardy kvality"), v lehote 24 hodín odkedy bola
dlZná suma za dodávku elektriny pripísaná na jeho úöet poZiada PDS o obnovenie dodávky elektriny do
odberného miesta Odberateta. PDS následne postupuje v zmysle § 3 §tandardov kvality. V ostatn}ich prípadoch
neoPrávneného odberu bude dodávka elektriny a distribuöné sluZby opátovne obnovené po odstránéni príöin
neoPrávneného odberu apo zaplatení faktury za zisteny neoprávnen! odber, Ak zákazník oznárni Dodávaiel'ovi
nedodania FA za príslu§ny mesiac do 28 dni od konca príslu§ného mesiaca Dodávatel po§le odberateliovi kópiu
faktury a presunie termín moálého odpojenia o 14 dní.

4,4 V PríPade odstupenia od tejto Zmllvy zo strany Dodávatela alebo Odberatelia je Dodávatel] oprávnen}
zabezPeéit ukonÖenie dodávky elektriny a distribuönlch sluZieb odpojením odberného miesta ku diu zániku
Zmluly.

V. Meranie elektriny a odpoöty
5.1. MontáÍ. Pripojenie alebo q.fonenu uröeného meradla zabezpeöi Dodávatet po splnení ustanoven;l.ch

technick}ch podmienok merania elektriny príslu§ného PDS. Druh, poöet, vel'koit' a umiestnenie uröeného
meradla aovládacích zariadení uröuje PDS vzmysle zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie uröeného
meradla zabezpeótlje Odberatel' na vlastné náklady.

5.2. Odber elektriny sa meria uröenym meradlom (vzmysle zákona ó. 14212000 Z. z. ometrológii ozmene
a doplnení niekton_ich zákonov v znenineskor§ích predpisov).
Meranie elektriny a odpoöty uróeného meradla vrátane lyhodnocovania, odovzdávania v,_fsledkov merania
a ostatnych informácií potrebnych pre vyúötovanie dodáv§ elektriny a Distribuön;ich sluZieb vykonáva PDS.
OdPoÖet uröeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovr_im poriadkom. Dodávatef fakturuje dodávku
elektriny a Distribuöné sluZby na základe t/chto údajov. V prípade poruchy uröeného meradla alebo
fakturácie s nesprár,nou kon§tantou má Dodávatel' právo upravit' fakturaöné hodnoty podlia údajov, ktoré
Dodávatel' dostane od PDS.
Odberate|' je povinn;f starat' sa o uröené meradlo tak, aby nepri§lo k jeho po§kodeniu alebo odcudzeniu
a sleduje jeho riadny chod. V§etky poruchy na uröenom meradle, vrátane poru§enia zabezpeöenia proti
neoPrávnenej manipulácii, ktoré Odberateli zistí, je povinn} bezodkladne ohlásit' Dodávatel'ovi.
Pri Pochybnostiach o správnosti údajov uröeného meradla möZe Odberatef písomne poiiadat Dodávatel'a
o zabezPeéenie jeho preskú§ania. Dodávateli je povinny do 30 dní zabezpeéit preskú§anie uröeného meradla.
Ak sa na urÖenom meradle nezistila chyba, uhradí Odberateli náklady spojené s jeho preskú§aním a vfmenou
podl'a platného cenníka sluZieb distribúcie príslu§ného PDS.
Odberatel' sa zavázuje umoZnit' prístup PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a uröenému meradlu
v súlade s Prevádzkov}m poriadkom a zákonom o energetike na úöel vykonania kontroly, v}meny, odobratia
uröeného meradla alebo zistenia odobratého mnoZstva elektriny.
Dövody qimeny uröeného meradla möZu byt' najmá:

a) vlmena uröeného meradla z dövodu uplynutia öasu platnosti overenia;
b) v}ímena uröeného meradla pri poziadavke na presku§anie uröeného meradla;
c) vfmena uröeného meradla z dövodu poruchy na uröenom meradle;
d) l^y'mena uröeného meradla z dövodu zmeny zrrrluvn;fch podmienok.

5.8. Odberatel', ktorého odberné miesto je pripojené na napát'ovú úrovei vn a u ktorého je odber elektriny merany
na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí funkönost' kompenzaönéhó

5.4.

5.5

5.6.

5.7.
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zariadenia transformátora na vlastné naklady a q.isledky merania oznárni Dodávatelovi písomne na
predpísanom formulári ,,Hlásenie o meraní statického kondenzátora", ktory je prístupn! na internetovej
stránke Dodávatela, a to v tlchto prípadoch:

a) ked ide o nové odberné miesto najneskör do 10 dní po pripojení,
b) pri {mene transformátora najneskör do l0 dní po vymene,
c) ak o to Dodávatel] poliada najviac v§ak jedenkráí za 12 mesiacov.

Pokiat Odberatet také hlásenie nepredloZí, transformátor sa povaZuje za nevykompenzovany a namerané
hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podl'a príslu§ného roáodnutia ÚRSO. Dodávatef má potom právo na
základe údajov poskytnulich od PDS pripoöítat' k nameranej jalovej spotrebe jalové transformaöné straty
v zrrysle platného cenového roáodnutia ÚnSO.

Ötánok IV. - Spoloöné ustanovenia

Platobné podmienky a fakturácia
1.1 Dodávka elektriny a distribuöné sluZby sú v

opakované dodanie tovaru a sluZby v mesacne
dodávku elektriny a distribuöné sluZby.

zmysle zákona o dati zpridanej hodnoty povaíovul,é za
sa opakujúcich lehotách, Faktury sa lystavujú spoloöne za

l,2 V;f§ka fakíúr za opakované dodanie tovaru a sluZby sa pre odberné miesta s roéqlm wúétovacím obdobím
pripojené na nn sú uvedené v Prílohe ö. 1 stanoví podla skutoönej spotreby predchádzajúceho lyúötovacieho
obdobia alebo zpredpokladanej spotreby, rozdelenej do dohodnutého poötu faktur.
Poöet faktur za opakované dodanie tovaru a sluZby: 1 1

Forma úhrady faktűr za opakované dodanie tovaru a sluZby :

Forma úhrady vyúötovacích faktur:
prevodnf prfl<az
prevodn! príkaz

1 .3. Vyfakturovan;i nedop|atok Odberatel' uhradí Dodávatelbvi v lehote splatnosti faktúry za spotrebu elektriny.
Vyfakturovan;i preplatok DodávateL vráti Odberatelovi na úöet Odberatela v termíne do 14 dní od lystavenia
fulctúry za spotrebu elektriny.

1.4 Splatnost' faktury je 14 kalendárnych dní od dátumu jej lystavenia. Ak pripadne tento def, na deí pracovného
volha, díom splatnosti je najbliZ§í nasledujúci pracowy dei. Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej
sumy na úöet Dodávatela. Ak Odberatel] poukáZe úhradu s nesprávnym variabilnfm symbolom alebo ju
poukáZe s infm bankou_im spojením Dodávatel'a, Dodávateli je oprávnen} vrátit' mu úhradu ako neuhradenú a
úötovat' mu úrok z ome§kania za oneskorenú úhradu vo vy§ke podla odseku 1.8,, resp, 1.9.

1.5 Odberatet poZaduje zaslat faktúry na adresu:

Základná §kola Gyulu Szabóa s lyuöovacím jazykom mad'arskfm
§t<otsta ó.936lI
PSÖ 929 0l Dunajská Streda

1.6. Ak Odberate]] neuhradí fakturu v lehote splatnosti, Dodávateí Odberatel'ovi za§le písomnú upomienku na
náklady Odberatefa. Ak si Odberateli upomienku nevyzdvihne v odbernej lehote, upomienka sa povaíuje za
doruöenú po troch dioch od vrátenia nedoruöenej zásielky, alebo ak Odberatet prevzatie upomienky
bezdövodne odmietol df,om, ked bolo jej prevzatie odmieíruté. i

1,7. Ak je Odberatef v ome§kaní s úhradou preddavku, je Dodávatel oprávnenj, úötovát' urok zome§kania vo
v!§ke 0,035 %o zdlZného preddavku zakaídy aj zaóaty deí ome§kania od dátumu splatnosti preddavku aZ
do zaplatenia. najneskör v§ak do posledného dia v mesiaci, v ktorom mal byt' preddavok uhradenf.

1.8. Ak je Odberatel] v ome§kaní s úhradou faktúry, je Dodávatel' oprávnen! úötovat' úrok z ome§kania vo v}§ke
0,035 Vo z dlínej sumy za kaidy aj zaöaf!, deí ome§kania od dátumu splatnosti faktury a2 do jej úhrady.

1.9 Faktury lyhotovené prostriedkami hromadného spracovania (v}poötovou technikou) nemusia byt'
Dodávatel]om podpísané a staöí ak budú obsahovat' formuláciu "Toto tlaöivo bolo vytvorené automaticky a
je bez podpisu" ,
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n. Reklamácie
].1 Dodávatel je povinn;i dodrZíavat §tandardy kvality.
1.2 Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné lyrovnanie rozdielu.

Ak Odberatel zistí chybu vo fakture, bez zbytoéného odkladu za§le Dodávatel'ovi písomnú Ziadost'
o overenie správnosti vyúötovania platby s uvedením reklamovan;ich skutoöností a priloZením podkladov
potrebnych na pre§etrenie reklamácie. Dodávatel overí správnost' vyriötovania platby za dodanű elektrinu
a distribuöné sluZby a v prípade opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúötovaní
lystavením opravnej faktury v lehote 30 dní odo űa doruöenia Ziadosti Odberatela. Ak chybu zistí
Dodávatef, bezodkladne vyhotoví opravnú fakturu.
Odberatel'má právo písomne reklamovat' aj iné chyby, ku ktoqfm do§lo pri realízácii tejto Zmluvy.
Dodávatel] reklamáciu pre§etrí a qisledok pre§etrenia písomne oznámi Odberatetovi v lehote 30 dní od
doruöenia reklamácie, pokiaf zo §tandardov kvality alebo iného v§eobecne závázného právneho predpisu
nevyplyva iná lehota. Pokial] si pre§etrenie reklamácie vyZaduje súöinnost' tretej strany, möZe Dodávatet
predÍZit lehotu na vybavenie reklamácie o d al§ích najviac 30 dní.
V prípade neopodstatnenej reklamácie je Dodávateli oprávnenf v}riötovat' Odberatelovi náklady súvisiace
sjej pre§etrením a úrok zome§kania podta ölánku V. bodu I aZ do doby uhradenia faktury vprípade
ome§kania Odberatela s úhradou faktury. KaLdí vzniknutu situáciu budeme rie§it' osobitne, zásíupca
Dodávatel]a a zodpovedn;í pracovník Odberatefa posúdia opodstatnenost' reklamácie. Ak si pre§etrenie
reklamácie vyZaduje súöinnost' tretej strany a tretia strana uzná neopodstatnenost' reklamácie, zmluvné
stany to budú re§pektovat'.
Odberatel] uplatüuje reklamáciu písomne na Doruöovacej
325, 8l0 00 Bratislava 1 alebo elektronickou po§tou na
odsek 7.3.

Náhrada §kody
3.1 Ak poru§í niektorá zo zmIuvnych strán povinnosti vyp§vajúce z tejto Zmltlvy, má po§kodená zmluvná

strana právo na náhradu preukázatelne vzniknutej §kody (skutoönej §kody a u§lého zisku) okrem prípadov,
ked §kody boli spósobené obmedzením alebo preru§ením dodáv§ elektriny a distribuönlch sluZieb v súlade

s príslu§nlmi v§eobecne záváznymi predpismi (napr. zákonom o energetike) a s touto Zmluvou alebo

okolnost'ami lyluöujúcimi zodpovednost' podlia § 374 Obchodného zákorrrríka.
3.2 Dodávatel' nezodpovedá za §kodu ant za u§§ zisk spösobenú nedodaním elektriny, ktorá vznikla pri

zabezpeóovaní povinností vo v§eobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 15 zákona o

energetike,
Dodávatel' tieZ nezodpovedá za vmiknufu §kodu ani za u§l;.i zisk, ak je dodávka elektriny zabezpeéená cez
zariadenie subjektu, ktory nie je drZitelom licencie na distribúciu a nedodanie elektriny bolo spösobené
poruchou alebo inou udalost'ou na tomto zariadetí.

3.4 odberatel zodpovedá za §kodu spösobenú neoprávnen;ím odQerom v súlade so zákonom energetike a

s príslu§nymi v§eobecne záv aznymi právnymi predpismi.
3.5 Ak döjde k ukonöeniu tejto Zmlu\y z dövodov na strane Odberatel'a pred uplynutím doby, na ktoru bola táto

Zmluvauzatvorcná, má Dodávatel'právo na náhradu §kody, ktorá mu t;im vmikla.
3,6 Odberatel] s Dodávatelom sa budú navzájom informovat' o v§et§ch skutoönostiach, pri ktorych sú si

vedomí, Ze by mohli viest' ku §kodám a usilovat' sa hroziace §kody odvrátit'.

Ukonöenie a zánik Zmluvy
4.1 Táto Zmluvazankáuplynutím öasu, na ktory bola dojednaná.
4.2 Túto Zmluvu moZno ukonöit' dohodou zmluvnlch strán, k platnosti ktorej sa vyZaduje písomná fotma,

4.3 Zapodstatné poru§enie tejto Zmluly zo strany Odberatel]a sa povaZuje najmá:
a) ome§kanie Odberatela s úhradou faktúry v lehote splatnosti, ak faktúru neuhradil ani v dodatoönej

lehote uröenej DodávateLom, ktorá nemöZe byt' krat§ia ako 10 dní od doruöenia vyzvy najej úhradu.

Zmluvné shany potvrdzujű, ie táto dodatoöná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná;

b) neoprávneny odber elektriny v zmysle zákota o energetike;
c) zmena dodávatel'a elektriny pre odberné miesta Odberate|]a uvedené v tejto Zmluve pred zánikom tejto

Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.
V prípade podstatného poru§enia ZmIulry zo strany Odberatelia je Dodávatel oprávneqi odstúpit' od

tejto Zmluvy písomn;y'm oznámením o odstupení zaslanom Odberatel'ovi. Uöinnost' odstupenia

z.3
2.4

2.5

2.6 adrese Dodávaíel'a,. ZSE Energia, a. s., P.O.Box
emailovú adresu uvedenú v ölánku V; bod VII;

III.

J.J

tV.
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ní§tane diom doruöenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluly Dodávatelom Odberatetovi
alebo neskor§ím diom uvedenfm v písomnom oznámení Dodávatel]a o odstupení zaslanom
Odberatel'ovi, Písomné omámenie Dodávatel'a o odstúpení od Zmluly sa povaZuje za doruöené
Odberatefovi díom prevzatia zásielky alebo diom odmietnutia prevzatia zásielky alebo díom jej

uloZenia na po§te, aj ked sa Odberatel'o uloZení zásielky nedozvedel.
V pdpade podstatného poru§enia tejto Zmluvy zo strany Dodávatefa, a to v prípade, ak DodávateÍ
nezabezpeóí Odberatelovi dohodnutu dodávku elektriny a distribuöné sluZby v súlade s podmienkami
tejto Zmluly, ato ani vdodatoönej lehote uröenej OdberateLom, ktorá nesmie byt' krat§ia ako 10 dní od

dóruöenia rlizly Odberatela Dodávatelovi, je Odberatel] oprávnen} od tejto Zmlulry odstupit'. Úöinnost'
odstupenia nastane űom doruöenia písomného omámenia o odstupení od zmluvy OdberateLom

Dodávatelovi alebo neskor§ím díom uvedenfm v písomnom oznámení Odberatefa o odstupení zaslanom
Dodávatetovi. Písomné ozrámenie Odberateta o odstúpení od Zmluly sa povaZuje za doruöené

Dodávatelovi diom prevzatia zásiel§ alebo diom odmietnutia prevzatia zásielky alebo diom jej

uloZenia na po§te, aj ked sa Dodávatel o uloZení zásielky nedozvedel.
Kúdázo zmluvnych strán je oprávnená od tejto Zmhlvy odstúpit', ak
4.5.1.1. druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
4.5.1.2. bol návrh na vyhlásenie konkurzu voöi druhej zmluvnej strane podan} tret'ou osobou, priöom

dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odövodiuje zaöatie

konkurmého konania alebo
4.5.1.3. bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásenf konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie

konkurzu zamietnu§i pre nedostatok majetku alebo
4.5 .1 .4. druhá mtluvn á strana vstupila do likvidácie.
V prípade ostúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vypl;fvajúce zo Zmlulry do día
úöinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné lyrowat' v§etky pohíadávky a závázky vzniknuté do df,a

úöinnosti odstupenia od tejto Zmlulry.
Odstupenie od Zmluvy alebo jej ukonöenie z iného dövodu sa nedotika práva na uplatnenie nárokov
lyplfvajúcich zporu§enia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu §kody, zmluvnej pokuty, zmluvnych
ustanovení flkajúcich sa volby práva, rie§enia sporov medzi zmluvn;ími stranami a ostatnfch ustanovení,

ktoré podta Zmlulry alebo váIadom na svoju povahu majú trvat' aj po ukonöení Zmluvy. Ustanovenia
vzt'ahujúce sa kvysporiadaniu vzájomn}ch právnych vzt'ahov na zék\ade Zmluq, zostávají vplatnosti do

momentu ich vysporiadania.
4.8 V prípade ukonöenia tejto Zmlur,y sa Odberatel' zavázuje, Ze umoini Dodávatel'ovi lykonat' úkony súvisiace

s ukonöením dodávky elekniny a distribuönfch sluZieb vrátane odobratia uröeného meradla a odpojenia

odberného miesta.
4.9 odberatet sa zavázuje, Ze po dobu trvania tejto Zrhluly bude Dodávatet jedinlm dodávatel'om elektriny pre

odberné miesta definované v Zm|uve, t. j. nebude mat' viacero dodávate|'ov pre dodávku elektriny do

odbernych miest uveden;ich vtejto Zmluve poöas trvania Zmluvy, aile nezmení dodávatefa elektriny pre

uvedené odberné miesta pred zánikom Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.
4.10 Ak odberatel zmení dodávatela elektriny pred zánikom tejto Zmluvy vsúlade sjej ustanoveniami, má

Dodávatef právo na zmluvnú pokutu vo v}§ke 28,0000 €/MWh zakaídil neodobratu MWh rozdielu medzi

celkoqim dohodnut}m mnoZstvom elektriny na kalendany rok20l2 a20l3 samostaíte uvedenlm v Ölánku

II, bod II, odsek 2,1 Zmlulry a skutoöne odobrat/m mnoZstvom elektriny ku díu lykonania zmery
dodávatela elektriny. Dojednaním ani zaplatet,im zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávatel]a na

náhradu §kody.
4.11 V prípade ukonöenia odberu alebo zániku tejto Zmluvy pred uplynutím doby, na ktoru je Zmluyauzatyorená

z dövodov na strane Odberateta, má Dodávatel voöi Odberatel]ovi právo za zaplatetie kaZdej neodobratej

MWh vo v}§ke 28,0000 €/MWh rozdielu medzi celkou_im dohodnut}m mnoZstvom elektriny na,

kalendámy rok 2012 a20I3 uveden}m v ölánku lI, bod II, odsek 2,1 tejto Zmlulry a skutoÖne odobrat'_im

mnoZstvom elektriny ku díu ukonöenia odberu alebo zániku Zmluvy. Tfmto dojednaním nie je dotknuté

právo Dodávatetana náhradu §kody.
4.12 Ak bol s odberatelom dohodnut} závázok minimálneho odberu elektriny, pri ukonÖení tejto Zmluvy je

Dodávatel oprávnen} tento závázok Odberatel'ovi fakturovat' v koneönej fakture.

V. Vis maior (vy§§ia moc)
5.1. Zmluvné strany sú zbavet,É zodpovednosti za öiastoöné alebo úplné neplnenie povinností lypl;ivajúcich

ztejto Zmluw v prípade, ak toto neplnenie je v}sledkom okolností vyluóujúcich zodpovednost'/vis maior v

-1._t

4.5

4.6

4.7
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zmysle príslu§nlch ustanovení Obchodného zákonníka (napr,: vojna, celo§tátny §trajk, zemetrasenie,

záp|ava, poiiare, teroristichi útok, atd. Na poZiadanie predloZí zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti

q,luöujúce zodpovednost', druhej zmluvnej strane döveryhodn! dökaz o takejto skutoönosti podía povahy

okolností lryluöujúcich zodpovednost', napríklad doklad vydanli, príslu§n;fmi úradmi alebo organizácíamí
zasfu puj úc im i záujmy k raj iny
Zmlurryte dohodnuté termíny sa predlZujú o dobu trvania okolností lyluöujúcich zodpovednost'/vis maior. Ak
doba ich trvania presahuje 30 dní, ktoriákofvek zo zm\uvnych strán je oprávnená písomne odstúpit' od tejto

Zmluvy bez a§.ichkol'vek negatívnych právnych dösledkov pre odstupujúcu zmluvnú síanu.
ZmIuyná strana, ktorá poru§uje svoju povinnost', alebo ktorá s prihliadnutím na v§etky okolnosti má vediet',

Ze poru§í svoju povinnost' zo zmluvného vztahu, je povinná oznámit písomne druhej zmluvnej strane

povahu prekáZky, ktorá bráni, alebo bude bránit' v plnení povinnosti, jej dösled§ apredpokladané trvanie.
-Správa ja musí podat bez zbytoöného odkladu po..tom, öo sa povinn á zm|uvná strana o prekáZke dozvedela

alebo pri náIehítej starostlivosti mohla dozvediet'. §kody vyplfvajúce z neskorého oznámetia o hrozbe alebo

vmiku vis maior bude niest' zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré omámenie.

závázok mlöanlivosti
6.1 Zmluvné strany súhlasia, Ze v§etky informácie askutoönosti, ktoré získali alebo oktor'_fch sa dozvedeli

akfmkolivek spösobom pri uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s f,ou sa povaZujú za dÖverné

amajú charakter obchodného tajomstva (dalej aj ,,döverné informácie"). Zmluvné strany sa zavázqtl
zachovávat mlöanlivost' o dövernfch informáciách, döverné informácie políivat v}luöne na úöely Plnenia
Zmluvy, neposkytnút' a nesprístupnit' döverné informácie tretím osobám aprijat v§etky potrebné oPatrenia

na ochranu azabezpeóenie dövernych informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto

ustanovenie Sa nebude vilahovat na poskytnutie informácií v prípade, ak:

vI.

- Dodávatel poverí tretiu stranu lrymáhaním pohl'adávok voöi Odberatel'ovi z Zmlulry
predpokladu, Ze táúo osoba bude yiazaná povinnost'ou ochraf,ovat' döverné informácie

najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v Zmluve alebo

- v pripáde postupenia práv apovinností z Zm\ulry v súlade so Zmluvou v príslu§nom rozsahu za

predpoi<ladu, Ze osoba, na ktoru budú postupené práva a povinnosti bude viazaná povinnost'ou ochrariovat'
^doverne 

informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmien§ stanovené v Zmluve alebo

- ak sa budú uplaíiovat práva ztejto Zmluvy súdnou cestou, alebo na orgáLrroch verejnej moci, alebo

- ak povinnost' poskytnutia informácií vyplfva zo v§eobecne závámého právneho PredPisu.
Ukonöenie platnostia úöinnosti tejto Zmluvy z alqíchkol'vek dövodov nemá vplyv na povinnost' zachovávaf

mlöanlivost' podla tohto bodu Zmluvy.
Povinnosti iachovávat mlöanlivost' möZe druhú zmluvnú stranu zbavit' jedine súd alebo §tatutárnY orgán

druhej zmluvnej strany.

závereéné ustanoyenia
7 .I Zmluvanadobúda platnost' dnom jej podPísania obidvoma zmluvnymi stranami a úöinnost' nadobúda df,om

1. l. 2012. Zmluva sa uzaú árana dobu uröitu a to od l. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

Zmluvu moáro menit' a dopÍRat' v}luöne nazáklade dohody zmluvn}ch strán formou vzostupne öíslovan;ich

písomn;ich dodatkov podpísan}ch obidvoma zrnluvn;ími stranami . 
.

Zmllvné strany sa dohodli, Ze prilohy Zmlulry moZno menit' a dopiRat' nazáklade dohody zmluvn;ich strán

formou písomnlch dodatkov aj prostredníctvom oprávnen;ích osöb uveden}ch v tomto odseklr, ktoré sú

oprávnené k podpisu písomného dodatku k prflohám Zmluvy, pokiali sa ním mení alebo dopÍra v}luÖne

niektorá z príloh Zmluvy:

v jeho mene za
za podmienok

6.2

vII.

7.2

l .,,
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1.4 Zmena identifikaön}ch údajov zmluvnlch strán zapisovanych do obchodného registra, ako aj öíslo úötu,

zmeny útvaru zodpovedného za uzatyorenie aplrrenie Zmlulry alebo zmena oprávnenych osöb podl'a
bodu 7.3. tohto bodu VII ö1, V Zmluvy sa nebudú povaáovat za zmeny lyZadujúce uzavretie dodatku k
tejto Zmluve . Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny t)rchto údajov písomne oznámit' druhej
zmluwej strane bez zbytoöného odkladu doporuöenou zásielkou zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu
jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda úöinnost' diom doruöenia omámenia druhej zmluvnej strane.

'7,5 Právny vztah zaloíen! touto Zmluvou sa riadi a spravuje Obchodnym zákonníkom a ostatnymi v§eobecne
záv ázny mi právnymi predpismi S lovenskej republi§.

1.6 Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnymi stranami na základe Zmluqt sa budú prednostne rie§it' dohodou
zmlu,rnfch strán. Ktorákotvek zmluvná strana je oprávnená predloZit' spor na lyrie§enie vecne a miestne
príslu§nému súdu Slovenskej republi§.

1.7 Táto Zmluva je lyhotovená vo dvoch rovnopisoch, kaZd;i s platnost'ou originálu, priöom kaídá zo
zmluvnych strán obdrZí jeden rovnopis.

7,8 Zm|lxné strany sa dohodli, Ze pokiali nie je uvedené v Zmluve vyslovne inak, v§etky oznámenia, vyzlry
a iné podania, ktoré sa majú podfa Zmlulry urobit' písomne, sa budú povaiovat za riadne podané, ak budú
doruöené druhej zmluvnej strane osobne alebo po§tou fomou doporuöenej zásielky na adresu zmluvnej
strany uvedenú na titulnej strane Zmluvy,Kaidé oznámenie, vyzva alebo podanie sa bude povaíovat za
doruöené diom jeho prevzatia alebo díom odmietnutia jeho prevzatia, v prípade uloZenia zásielky
s oznámením, v;ízvou alebo podaním na po§te sa zásielka povazuje za doruöenú tretí pracovny den od

uloZenia po neúspe§nom pokuse po§§ o jej doruöenia adresátovi.
7,9 Ziadna zo zmluvnych strán nemöZe postúpit' alebo previest' svoje právaa povinnosti lyplyvajúce z tejto

ZmIwry ako celok alebo ich óast bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s

r,"_inimkou postúpenia pohl'adávok Dodávatel'a voöi Odberatel'ovi vypllvajúcich z tohto zmluvného
vztahu.

'7.10 V§etky práva a povinnosti r,yplyvajúce zo Zmluq, prechádzají v prípade splynutia, zlúöenia alebo

rozdelenia Dodávatel]a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu, alebo
právnych nástupcov tak, ako to bude uröené v platnej zmluve o splynutí, zltléeni alebo rozdelení
spoloönosti.

1.11 Nadpisy vtejto Zmluve slúZia len naprehliadnost' aneberú sa do úvahy pri l}klade Zmluvy, rovnako sa

nepovaZujú za defnície, zmeny alebo lysvetlivky zmluvnych ustanovení.
7 ,12 Ustanovenia Zmtuvy sú oddelitel'né. Ak sa poöas trvania zmluvného vztahu stane akékolvek ustanovenie

Zmlllvy (alebo jeho öast') neplatné alebo nevynútitel'né v dösledku zmeuny platnych právnych predpisov,
nebude t}m dotknutá platnost' ani vynútitel'nost' ostatnych ustanovení tejto Zmlu\,y a zmluvné strany sa

zavázují rokovat' s ciel'om úpraly zmluvného vzlahu v zmysle novej právnej úpraly a nahradit' dotknuté

ustanovenia nol"_imi, uröenymi právnou úpravou resp. znenou tak, aby bol zachovany úöel Zmluvy
a zámery zmluvn}ch strán obsiahnuté v pövodn}ch ustanoveniach,

'7 .1,3 Pokial je za Odberatefa ako splnomocniteLa roben;i ak;íkol'vek právny úkon pri ukonöovaní tejto Zmlu\,y
na základe plnej moci, musí byt' takáto plná moc opatrená úradne overenym podpisom Odberatel'a.

ZaDodávatel'az
Íl}eno Funkcia -:le|éfón/fax E_mail

Mgr. Tomá§ Rak vedúci KAM + 42191,7 718 545
+ 42I (2\ 5061 2835

tomas.r ak@zse -en ergia,sk

Ing. IJudovít Kura KAM + 421 905 718 303 ludovit.kura(@zse-energia. sk

za odberatel'a:
.:.]]:§lgnO Fülkeiá, telefón/fax' E-mail

PaedDr. Csolle Teréz Riadite|'ka §koly 03I 5522431

10l11
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'7.14 Na tuto Zmlulu sa nevzt'ahujú V§eobecné obchodné podmienky na dodávku elektriny pre oprávnenfch
odberatetov Dodávatefa.

7,15 Informácie ozloíení podielu energetickych zdrojov primámej zloiky elektriny ao dopadoch na Zivotné
prostredie sú zverejnené na internetovej stránke Dodávatefa.

7.16 Nadobudnutím úöinnosti tejto Zmluly strácajú platnost' v§et§ predchádzajúce zmluly na dodávku
a distribúciu elektriny pre odberné miesta uvedené v Ötanku I. bod III odsek 3.1 Zmluq, uzatvorené medzi
odberatelom a Dodávatefom.

].1'7 Neoddelitelhou súöast'ou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy:

Príloha ö. 1: odberné miesta pripojené na nn siet' - öíslo miesta spotreby ,miesto plnenia , ampérová hodnota
hlavného istiöa pred elekhomerom, predpokladaná spotreba elektriny .

7.18 Zmluvné strany r,yhlasujú, Le im nie sú známe íiadne prekáíky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy,
Ze si Zmluvu preöítali, bola spísaná podfa ich skutoönej, váLnej a slobodnej völe, jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu s fiou ju zmluvné strany podpisujú.

ZaDodávatel'a zaodberatel'a

Bratislava, üa: 26.9.2011 Dunajská Streda, df,a:
, ., í'/ ./^1 ,

Mgr. Tomá§ Rak

vedúci tímu KAM

Ing. IJudovít Kura
KAM

t --: _].-_. riaditelka §koly. l i c---l*, )--
1-
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elen skupiny

é.on

Zmluvné strany:

Cl. I. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na doplnení Zmluvy v ölánku

osobitné dojednania resp. v ölánku, v ktorom sú upravené ustanovenia

o cene za dodávku elektriny nasledovného znenia:
. Zmllvné strany sa dohodli, Ze v období od l. 7.2011 do 31. 12.201l

bude OdberateLovi poskytnutá zl'ava vo vj§ke 15 oÁ z ceny za

dodávku tzv. silovej elektriny uvedenej v platnom Cenníku tarifnlich
produktov za dodávku elektriny pre firmy, podnikatefov a organizácie

v produktovom rade StandardPower, Cenníku tafifnli,ch produktov

za dodávku elektriny pre firmy, podnikatel'ov a organizácie

v produktovom rade CompactPower resp. v Cenníku tariiného produktu

AdaptPowerDuo za dodávku elektriny pre firmy, podnikatelov
a organízácíe (d alej len ,,cenníky") v súlade s tarifnym produktom

dodávky elektriny dohodnut}m v Zmluve. Cenníky sú neoddelitel'nou

súöaslou Zmluvy. Zlava z cenníkov sa poskltuje z ceny za dodávku

elektriny bez DPH.

Öl. II. Zrntouné strany sa dalej vzájomne dohodli na zmene a doplnení

Zmluvy íak,Le:
. dodávka elektriny Dodávatelom Odberatel'ovi na zák|ade Zmhxy

bude v období platnosti Ponuky E. Stabil od L l, , 2012 do 3I. 12. 2013

(d alei len ,,doba viazanosti") podiiehat' Ponuke E.Stabil 2012 - 2013

Dodávateía (d'alej len,,Ponuka E.Stabil") a priloZenlm Obchodnym

podmienkam Ponuky E.Stabil 2012 -2013 Dodávatel'a platn;í,m

a úöinn;í,m od 1.4. 201l, ktoré sú neoddelitelhou súöasfou Zmluvy odo

dia uzatvorenia tohto Dodatku, priöom Odberatel'vyhlasuje a svojím
podpisom Dodatku potvrdzuje, Ze sa riadne s nimi oboznámil, tieto

dostal pri podpise Dodatku, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi

a zavázule sa ich dodrZiavat'.
. ustanovenia tohto Dodatku sa vzt'ahujú na v§etky Zmluvy uzatvorené

medzi Dodávatefom a Odberatel]om, ktoré sú platné a úöinné ku diu
uzatvorenia tohto Dodatku.

Cl. ilI. Ustanovenia o dobe trvania Zmluly sa nahrádzajú dmto znením:

ZmLuva sa uzaíyára na dobu uróitú do konca doby viazanosti, tj. do

3I.12.z0I3.

öt. rv. závereéné ustanoyenia
1. V§etky ostatné ustanovenia Zmluvy ajej príloh, ktoré neboli dotknuté

Dodatkom, zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. Dodatok

tvori neoddelitel'nú súöast' Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosf a úöinnosl driom jeho podpísania

oprávnenlimi zástupcami oboch zmluvnjch strán.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto ölánku sa neaplikuje v prípade, akje
Odberatel v zmysle § 2 zákona ó.21112000 Z.z, o slobodnom prístupe

k informáciám v platnom znení (d'alej len,,zákon") osobou povinnou

sprístupüovat' informácie. V tomto prípade platí, Ze dodatok nadobúda

platnost' diom jeho podpísania oprávnenlfmi zástupcami oboch

zmluvn;í,ch strán a úóinnost'diom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

spösobom podl'a § 5a zákona.
4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosfou originálu,

pre kaZdú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. Zmluvné strany

vyhlasujú, Ze si Dodatokpreóítali, sjeho obsahom bezvyhrad súhlasia,

na dökaz óoho ho oprávnení zástupcovia zmluvnlich strán svojím
vlastnoruönlm podpisom potvrdzujú.

5. Neoddelitefnou súöast'ou tohto Dodatku sú tieto prílohy Zmluvy:
Príloha ő.1., Cenník tarifnlich produktov za dodávku elektriny pre

firmy, podnikatel'ov a organizácie s Ponukou E.Stabil
2012 20 l 3 úöinn;í od L 1,2012 do 31. 12.2012;

Príloha ó.2., Obchodné podmienky Ponuky E.Stabil 2012 - 2013

Dodávatel'a platné a úöinné od 1. 4. 20l 1.

Za 0dberatel'a

Kód predaicu

Dodatok Ponuka E.Stabil 2012 - 2013
(d,alej len ,,Dodatol(,) k Zmluve o zdruZenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny opráVnenémU odberatelbvi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane

prevzatia zodpovednosti Za odch)ilkU so zabezpeöením disJribúcie elektriny a SúVisiacich sietovlich slu2ieb opréVnenému odberatelbvi (d'alej len,,Zmluva")

Cisloobchodnéhopaftnera: Í| dc,t'l Y l 9 6'

za Dodávatelh\,)
,)"n-ai,l.Ua,' LaooL
Miesto l l 

l

, /h+.,e tL'L yLíL
Meno a priezvisko oprávnenej osoby

a!,iű /ú//
Uí ld ,'9

,x --a

Dodávate11

ZSE Energia, a.s.
Culenova 6,816 47 Bratislava 1

löO:
DlC:

le DPH:

36 677 2B1

2022249295
sK2o22249295

Odberatel':

Ulica, iíslo, PSÓ, mesto

, Xa-U*rL"z lL*t /n,*,^ eun}l"a í /&rl
Obchodné ;neno, práun.. forr" odb"r";[ffi

, J'jLiy.t-.l e-. qlr ' ,, "7 Z q a / )"w , fuL.rlr-

,4é'cfio,/1
lóo Dlö le DPH

Oprávnen! spotrebitel' pod l'a zákona 609 l 2007 Z. z.

Daiové registraöné öíslo:

Zapísan! tla /-tLt]4 é-ltt _/r_,t /r*ru

vlozka öíslo

Dalej len,,Odberatel"'

Daóornj dlZník podl'a zákona 60912007 Z.z.
Dairovéregistraönéöíslo: SK52000800012

7apísan! v OR OS BA l, oddiel Sa. vloZka éíslo 3978lB
DrZitel'povolenia na dodávku elektriny vydanej
ÚRSO ö.: 2007E0254

ZastúpenV na základe splnomocnenia
zo dóa 28.4.2011 spoloönostou RS-com, s.r.o.

Dalej len .,Dodávatel"'

oddiel _*-

Zastúpen! Pa t c/ i,^ i."L ei űt
, t7 [ b ,t,t, l.,:/, 

j"+, J*,rto ,/r.r-.jy/ü/rrúL
Bankové spoienie Öislo úötu/kód banky

Povinnost sprístupnit' informácie podl'a zákona a.211|2OOO Z-z- E
(vyplní iba verejná správa) n

ano
nie

Podpis

Meno a priezvisko oprávnenej osoby Podpis


