Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600250843
pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
Dodávateľ:
Obchodné meno:
IČO: 35815256
IBAN:
Telefónny kontakt:
Zápis v registri:
V zastúpení:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo:
DIČ: 2020259802
IČ DPH:
SK9002000000001001018151
BIC:
0850 111 565
E-mail:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
JANKA SUČANSKÁ

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
SK2020259802
SUBASKBX
biznislinka@spp.sk
Sa, číslo vložky:2749/B

Odberateľ: 5100000958 (Vaše Zákaznícke číslo)
Obchodné meno:
Obec Miloslavov
DIČ: 2020662182
ICO: 00304948
IC DPH:
IBAN:
SK58 0200 0000 0028 4551 4758
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefónny kontakt +421907711833
rozpocet@miloslavov.sk
E-mail:
V zastúpení:
Milan Baďanský, štatutárny zástupca
Adresa sídla spoločnosti
Obec: Miloslavov
Ulica:
Alžbetin Dvor
PSČ: 900 42
Číslo orientačné/súpisné: 181
Adresa pre poštový styk (ak je iná ako trvalé bydlisko): Obec Miloslavov Alžbetin Dvor 181, Miloslavov
Dunajská Lužná

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť
Dodávateľovi včas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so Zmluvou a platnými
všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa. Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberného
miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.
Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta:
24ZZS5255629000X
Adresa odberného miesta:
Obec:
Miloslavov
Číslo súpisné/orientačné:
25/

Produkt dodávky elektriny:

Ulica: Alžbetin Dvor
PSČ: 900 42

Fixná cena 24 Elektrina

Predpokladaná ročná spotreba v kWh: 1T/VT: 800
Predpokladaný začiatok dodávky elektriny:
01.06.2019

NT: 300

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny

Spôsob doručovania faktúr: elektronicky na e-mailovú adresu rozpocet@miloslavov.sk
Obdobie opakovanej dodávky elektriny:
mesačne
Spôsob úhrady platieb:
Prevodný príkaz

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600250843
pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové
komunikácie

aktivity a so zasielaním marketingovej

Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi súWas/nesúhlas1
so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávateľa na účely tých
marketingových aktivít, pri ktorých Dodávateľ nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu
Dodávateľa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám;
- aby mu Dodávateľ alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje, zasielali
nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové správy, pre informáciu o akýchkoľvek
produktoch alebo službách Dodávateľa alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk
kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových
materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým
oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.
Marketingovú komunikáciu Dodávateľ zasiela príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.
-

Ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre
odberateľov elektriny kategórie Podnikatelia - Maloodber pripojené k tejto zmluve (ďalej len „VOP") a Cenník
Dodávateľa kategórie Podnikatelia - Maloodber (ďalej len Cenník) pripojený k tejto Zmluve. Dojednania tejto
Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami vo VOP a/alebo dojednaniami v Cenníku. Odberateľ svojím
podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VOP a Cenníkom a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
b) Dodávateľ je oprávnený vydať nové VOP a/alebo Cenník, pričom účinnosťou nových VOP zaniká platnosť
pôvodných VOP, účinnosťou nového Cenníka Dodávateľa zaniká platnosť pôvodného Cenníka Dodávateľa.
Dodávateľ upovedomí Odberateľa o nových VOP alebo o novom Cenníku najneskôr 30 dní vopred, a to
zaslaním oznámenia na jeho poštovú alebo emailovú adresu, alebo iným vhodným spôsobom. Informácie o OP
a Cenníku môže Odberateľ získať aj na ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa, alebo Zákazníckej linke
Dodávateľa 0850 111 565.
c) V prípade, ak dodávka elektriny do odberného miesta podlieha cenovej regulácii, Dodávateľ pri ocenení
elektriny do odberného miesta použije cenník pre Malé podniky, zverejnený na webovom sídle Dodávateľa,
ktorý ustanovuje okrem iného aj podmienky uplatnenia cien. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ aktívne
neskúma či je Odberateľ Malým podnikom.
d) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
e) Odberateľ sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začiatku dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny na odbernom mieste podľa
tejto Zmluvy, a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nezabráni priebehu a
ukončeniu procesu zmeny Dodávateľa.. Ak Odberateľ poruší tento záväzok, má Dodávateľ voči Odberateľovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur za každé odberné miesto; právo na náhradu škody, ktorá
prevyšuje pokutu, nie je týmto dotknuté.
f) Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy
medzi Dodávateľom a Odberateľom o podmienkach dodávok elektriny do odberných miest špecifikovaných v
tejto Zmluve.
g) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ a jeden Odberateľ.
Dodávateľ
Odberateľ / s\
05. 04. 2019
V Bratislave Dňa 04.04.2019
V_______ V? Sf
Dňa ____________

í??

SIminkí Divníraniký prUmiMl, «*•
Utynské ntvy 44/a, 025 11 Brallaten

-son-

!

,

/

Mgr. Katarína Lucínová
riaditeľka odboru zákazníckych centier a kontaktného centra

Údaje nevyhnutné na administráciu zmeny Dodávateľa:
Pôvodný Dodávateľ: ZSE Obchod (ELE)
Dĺžka výpovednej lehoty: 1 mesiac

Vybavuje: JANKA SUČANSKÁ
1 Nehodiace sa prečiarknite.

__________ .
(podpis)

Termín viazanosti:

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
9600250843 - produkt FIX 24

Dodávateľ:
Obchodné meno:
IČO: 35815256
Zápis v registri:
V zastúpení:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo:
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
DIČ: 2020259802
IČ DPH:
SK2020259802
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B
JANKA SUČANSKÁ

Odberateľ: 5100000958 (Vaše Zákaznícke číslo)
Obec Miloslavov
Obchodné meno:
Sídlo:
Alžbetin Dvor 181, 900 42 Miloslavov
DIČ: 2020662182
IČO: 00304948
V zastúpení:
Milan Badanský, štatutárny zástupca
(ďalej len „Zmluvné strany")

IČ DPH:

sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke eletriny nasledovne:
A.

Dodávateľ uplatní počas obdobia 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku pri ocenení dodávky elektriny do
odberného miesta 24ZZS5255629000X ceny fixnú cenu podľa nasledujúceho produktového cenníka:

Sadzba dodávky
FIX24- Jednotarif 2018/10
FIX24- Dvojtarif 2018/10
FIX24- Vykurovanie 2018/10
FIX24-Verejné osvetlenie 2018/10

B.

D.

E.
F.

Cena 1T/VT€/MWh
69.89
70,09
66,81
60,82

Cena NT €/MWh
59,74
66,81

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, po skončení tohto obdobia sa uplatni štandardný cenník za dodávku elektriny kategórie
Podnikatelia - Maloodber.
Podmienky pridelenia sadzieb dodávky elektriny a uplatnenie sadzby za dodávku a distribúciu elektriny:
Sadzba dodávky

C.

Mesačná platba za OM v €
1,00
1,00
1,00
1,00

Popis sadzby

Priradené distribučné sadzby

FIX24- Jednotarif
2018/10

Jednotarifný produkt

C1; C2; C3; C2-X3; X3-C2 (priradené TDO1) a všetky OM
vybavené priebehovým meraním bez ohľadu na priradenú sadzbu

FIX24- Dvojtarif
2018/10

Dvojtarifný produkt s dĺžkou
poskytovania NT spravidla 8 hodín

C4; C5; C6; C2-X3; X3-C2 (priradené TDO2)

FIX24- Vykurovanie
2018/10

Dvojtarifný produkt s dĺžkou
poskytovania NT minimálne 16 hodín

C7; C2-X3; X3-C2 (priradené TDO3)

FIX24-Verejné
osvetlenie 2018/10

Jednotarifný produkt určený pre
odbery verejného osvetlenia

C10; C2-X3; X3-C2 (priradené TDO8)

Platnosť vysokej tarify (ďalej len „VT"), nízkej tarify (ďalej len „NT") a podmienky ich pridelenia detailne definuje príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto pripojené. Podmienky na priradenie TDO (typových
diagramov odberu) zverejňuje príslušný PDS.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zaradenia odberného miesta do
bilančnej skupiny Dodávateľa. V prípade, ak v čase podpisu Dodatku je odberné miesto už zaradené v bilančnej skupine
dodávateľa, Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom najbližšieho kalendárneho mesiaca po podpise Dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení doba trvania zmluvy, a to na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov odo dňa
účinnosti tohto Dodatku s automatickým predĺžením o ďalších 12 mesiacov, ak odberateľ v súlade s ustanoveniami VOP
nepožiada o ukončenie platnosti zmluvy alebo o zmenu doby platnosti na dobu neurčitú. Úplné pravidlá skončenia trvania
zmluvy alebo zmeny trvania zmluvy na dobu neurčitú sú upravené vo VOP.
Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom prečítali, a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom
oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek
nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje
vlastnoručné podpisy.

Dodávateľ
V Bratislave Dňa 04.04.2019

Odberateľ ./ /}
\ —___ Dňa _____________________

Slavemký plynireniki prlemjMl, • «.
Mlynské nivy 44/a, 625 11 Bratislava
•3023-

i

/

Mgr. Katarína Lucinová
riaditeľka odboru zákazníckych centier a kontaktného centra

(meno a podpis)

