
Zm!uv@ © zdffuž@fflej  ďodáv!te ele!(tíiĺty
píe fiĺmy a oíganizácie

(d'alej  ako  „Zmluvô"),  uzavretá  v  zmysle  §  269  ocls.  2  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  a  zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike

DGidľáv8`c-e!J

Obchoc)né meno:
Sídlo spoločnosti:
Korešpondenčná adíesa:
B@nkové spojeníe:

Zápis v registri:

Oc}beíatel'

Obchodné meno:
Sĺdlo spoločnosti:

Korešpondenčná acjíesa:

Meno zástupcu:
E-môil:

VýchDdoslovenská eneígetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Mlynská 31, 042 91 Košice

I CO:                                44483767
lč DPH:                SK20227304S7
DIČ:                           2022730457

lNci Bônk N.V„ pobočkô z@hr. banky,

lBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC: iNGB SKBX
Obchodíiý register Okresného súclu Košice 1, ocld'iel Sa, vložl(a č. 1628/V

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňeny
Rudňany 234, 053 23 Rudňany

obec@Íudĺiany.sk

IČQ
IČ OpH:

DIČ:

00329S33

2020717842

Telefór`:                + 42153449 9102

Preclmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávôteľô zabezpečiť Odt)eratel'ovi dodávku elektriny do jeho odberných
miest (ď6lej len „OM`), prevzatie zodpovednosti z@ odchýlku, distribučné a ostôtné regulované služby v súlôde so
Zmluvou,  Cennĺkom  elektriny  a  Obchodíiými  podmienkami.  Odberater  sa  zaväzuje  od  Dodávôtel'Ô  elektrinu
Ô o5tč)tné služby prijať a zaplatiť zÔ ne Oodávateľovi ceriu určenú podľč) Cennika elektririy pre firmy a organizácie.

Okíem ceny za doclávku je odberatel' povinný platiť.

Ô)     stálu mesačnú plôtbu za ocjberíié miesto podľô Cenníka elektíiny pre firmy a oíganizácie, ceíiu ze regulované
služby  (píenos,  distribúcia  elEktíiny,  systémové  služby)  a  ostatí`é  Íegulcwané  pc)ložky,  ktorých  výška  je
určená podľô aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a Účimých v čôse dodôniô elektriny;

b)    poplatky   za   služby   poďô   cennĺkov   služieb   prislušného   Píevádzkovateľa   distribučnej   sústavy   (PDS)
a  Dodávateľô plôtných  v čase  poskytĺiutiô súvisiacej služby, Ôk  ich  odbeíôteľ svojĺm konaním spôsobil  alebo
vyžiadal;

c)    dane,   poplôtky,   pri.padne   iné   platby   podľa   plôtíiých   právíiych   predpisov,   ako   aj   platných   a   účimých
rozhodí`uti orgáĺiov štátnej správy.

ríl,.č2í`!elzmiu`;y

Zmluva  sa  uzi]tváí@  na clobu  urätú  v  dĺžke tívaniô  12 mesi3cov.  Zmluvné  stíany  sÚ  oprávnené tôkúto  Zmluvu
vypoveďat bez  udania  dôvodu  a  bezodplôtne,  ĺiôjĺieskôí  však  do uplynutia  12  mesiôc:ov  ocl uzE)tvoreni@  Zmluvy
(prvého  uplynutiô).  Výpovedná  lehota je jeden  mesiac  a  zečína  plynúť  od  prvého  dňa  kalendárneho  mesiôca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol@ takáto výpoveď dcwučená druhej 2mluvnej strane. Dĺžkô tívaniô Zmluvy
sÔ  predlžuje  za  rovnakých  pcidmienok  o  d'ôlších  12  kalencjáínych  mesiacov,  Ô  to  aj  opakovane,  ak  Oclberateľ
nedoručí pÍsomné  oznámenie  Doc}ávôteľovi,  že  trvá  Íia  ukončer`í  Zmluvy,  najneskôí  3  mesiace,  najskôr  vš@k  6
mesiacov  pred  uplyí`uti.m  doby  trvania  Zrnluvy  Ôlebo  pred  uplynuti`m  každej  d'alšej  predĺženej  doby  tívaniô
Zmluvy.

ťFD!at®bíiépĹ`iclíľiil=t`i!€`y

Frekvencia platieb:   mesačne
Spôsob Úhrac!y:
Splatnost:

lllmmll!llI[mlllllmllllllllllill
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Ak nesta!a skutočnost, ktoĺá opĺávňuje Dodávaterô k názoru, že c)ošlo k zhoršeniu schopnosti Odberôterô riacjne
Ô včas plniť svoje súčasné a budúce peňažné záväzky voči Doc!ävôteľovi, a to
•      Ocjberater  je  v  orneškaní  s  Úhradou  píedc)avkovej  plôtby  elebo  vyúčtovôcej  fôktúíy  a  k  úhrede  nedošlo

ani v lehote dodôtočne určeíiej Dodáveteľom, alebo
•      Odberateľ je  v  omeškaní s  úhradou  ekejkorvek  platby  voči  spoločnosti  innogy  Slovensko  s.ĺ.ci.  Ô  k  úhĺade

necjc)šlo ar`i v lehote clodatočr`e určenej touto spoločnosťc)u, alebo
•       na   môjetok  Odbeíateľa  bol   podaný  návrh   na  konkuĺz   alebo  reštrukturôlizáciu,  alebo  sa  začala  likvidácia

Odbeíatera,  alebo  sa  začalo  pÍc)ti  Odbeĺaterovi  exekučné  kc)nônie,  alebo ie  v  pĺecjĺžení  (vykazuje  zäpofrié
vlôstné imariie), alebo

•      došlo k zhoršeniu  rBtingu odbeíatei'a  pmadeného íenomovanou spoločnosťou  zaobeíajúcou  sa hodrioteĺiĺm

bonity  Účastníkov  trhu   (index   spoločnosti  Cíeditĺeform  horší  ako  300,  Íating  Standôrd  &   Poor's  hoíší
eko 888-ôlebo ratins spoločnosti Moocly's horší ako Baa3), alebo

•      je evidovôný dlh odbeĺôtefa voči sociálnej poistovni, zdíôvotnej pois€ovni, Ôlebo voči daňovému úredu.

je Dodávôtef oprávnený iechc)strame zmenif platobné  podíľiienky  Týmto sÔ pre  OM s mesačným fôkturôčĺiým
obdobím  rozumie  platenie  píedclevkovej  plôtby,  ktoíej  teímín  splôtnosti  je  15.  dňa  pÍíslušného  kalendáíneho
ĺT`esiaca,  a  ktorá zodpovedá  100 %  predpokladaného celkového  mesačného  p!nenia  podľô  Zmluvy   Oc!berôteľ je

povinný uhracliť prvú preddč)vkovú platbu cjo 14 chĺ ocl dátumu doručeniô výzvy Doc)évateľô v termíne splôtnosti
tejto preddôvkovej pl3tby  Splôtnosť fôktúí sa zároveň zmení m 14 dní od cjátumu ich vystevenia

H    0dbeíateľ   si   vyberá   elektíonický   spôsob   infoĺ.movôniô   o   vyúčtovacej   fôktúre   a   elektíonický   spôsob
doíučovania  vyúčtovacej  fôktúíy.  Odberateľ  si  môže  na  účel  iníoímovôn!ô  o  vyúčtovacej  faktúre  vybra€
maximálne tri môilové ôdíesy  Elektíc)ĺiická faktúra je plnohoclnotnou náhrac!c)u pôpierovej fôktúíy.

Mail l:     obec:@riichany.sk
Mail 2:    annô.steinerova@rudnôny`sk
Mail 3:

UCíGnijt=,   T,  t3ĺjr,eííicmi  rT:žé".te  ti2i'i`ri}

Tvoria prilohu tejto zmluvy

\\_y"`'ž€aiTLŽĹU`?.r,Úĺíjír`i```'6:{y

Po  ukoí`čení c)oby viôzôíiosti  a počÔs trvaí`ia  ďalšieho Zmluvného  obdobiô  bude Ocjberôterovi fôkturovôná  cena

podľa Ôktuálneho Ceíinikô elektriny pre firmy a oíganizácie pokiôľ sa Odbeíôteľ a Dodávôter nedohochú inčik.  Ak
Odberôteľ   počas   účimosti  Zmluvy   spiní   podmienky   ĺia   pricje!enie   regulc)vôriých   cien,   Dodávateľ   mu   buc)e
faktuíovať ceíiy ze dodávku elektrií`y podľa Cennika elektíiny pre  m3lé  podniky. Uplatňovanie regulovanýc:h  cieíi
nemá vplyv na dohoclnuté poc!menky dížky tívôniô Zmluvy

Zm!uvné  str6ny  sa  dohoclli,  že  odo  dňa  podpisu  Zmluvy je  Odbeíateľ poviĺ`ný  poskytovať  Docjávateľovi  všetku

potrebnú  súčinĺiosť  ĺia  to,  aby  Dodávateľ  mohol  Íiadne  začať  plniť  svoju  povimosť  docjävať  e!ektririu  do  OM
Odberôteľa  v  zÍT\ysle  uzôtvorenej  Zmluvy  a  OP  ô  zdržať  sÔ  akýchkoľvek  Úkonov,  ktorých  náslecjkom  môže  byť
nevykonanie  zmeí`y  dodávateľô  alebo  zmarenie   procesu  zmeny   clodávateľa.   V   prípacle  porušeíiia   uvedenej

povinnosti  sa  zmluvné  stíany dohc)dli,  že  Dodáv@teľ má  voči OdberateFovi  právo ĺiô  zaplôtenie  zĺT`luvnej pokuty
vo výške súčm predpoklacjôného ročného odberu v Mwh a 5 €, vynásobeného dĺžkou trvan!a zmlwy. najmenej
všôk 199 € (za kôžóé OM).

Zmena  Zmluvy  ĺia  základe  clohody  zmluvných  strén je  možná  Ôj  v  inej  Ôko  písomnej  forme,  Ô  to  @j  v  prĺpade,
ak  bola Zmluvô uzavíetá  v pisomnej podobe. Zmluva môže  byť zmeí`enä aj  na  základe akceptácie  Dodávateľom
ponúkaného  píoduktu  zo  stíany  Odberôteľa  rnajúcej  zÔ  následok  zmenu  Zmluvy  (ďalej  6j  eko  qAkceptácia").
Doóávôteľ  môže   určiť  ôkýkoľvek   spôsob,  foímu   Ô   obsahové   náležitosti   Akceptácie   za   predpokl3du   súladu
s  právnymi  prec!pismi  Slovenskej  Íepublíky (napííklad telefonicky  nô  Zákôzí`i.ckej  linke,  pÍsomne  v Zäkôznickych
ceíitrách,   Akceptácia   pocjávaná   prostredníctvom   internetového   portálu    na   webovom   sícjle   Docláv3teľa,
Akceptácie  prostreciníctvom  elektíoíiickej  pošty  r`a  ôdrese  DodávateFô).  V  prípôde,  ak  k  zmene  Zmluvy  dôjde
inak  než  pÍsomne,  Dodávateľ potvídí OdberateFovt zmenu  Zm!uvy pĺsomne, e to  bez zbytočného  ocJklôc)u (ďalej
Ôj  akc>  ''Potvrdenie")   Dohodô  o  zmene  Zm!uvy,  ak  sÔ  užstvárô  Í`Ô  záklôde  Akceptácie  Odberôtera  v  súlade
s vyššie uvedeným. sa považuje zÔ  platne uzÔvíetú Akceptáciou zo stíany Odbeíôteľô  V pri`pade, ak k uzavretiu
dohody   o   zmeí`e   Zmlwy   došlo   iĺiôk   než   v   písomí`ej   forme,   takáto   dohocja   sa   stane   Účinnou   dc)Í.učeni`m
Potvrc!eriia  Ocjberateľovi,  najr`eskôr   však  treti.  precovný  deň   po   odoslaní  písomného   Potvíc!enia  na  adresu
Oclbeíôteľa naposledy oznámenú Odbeĺateľc)m  Písoímá form Potvrdeniô je zachovôná Ôj vtecly, ak Potvrcjenie
obsahuje Íiôskenovôné podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľe.
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Záveíečné ustaíioveĺiia
Zmluvô je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom pre kôždú zo zmlwných strán. Ďôlšie vzájomné práva ô

pcwinĺiosti  sÚ  upÍôvené v Dodávôteľom  vydaných Obchodných  podmienkach  pre  Zmluvy o združenej  dodávke
elektíiny  pre  firmy  a  organizácie  alebo  Obchochýc:h  podmienkôch  píe  Zmluvy  o  zclruženej  dctdávke  elektriny
pri  poskytovôní  uíiiverzálĺiej  služby  pre  malé  podniky  (ďalej  len  „Opa),  ktoré  tvoriô  píílc)hu  tejto  Zmluvy.  Ak  sa
C)dberateľ  v   zmysle   plôtr`ej   legislatívy   povežuje   za   malý  podnik,   r`a   zmluvný   vz€ah   sa   aplikujú   Obchoclné

podmienky  pre  Zmluvy  o  zdíuženej  dodávke  elektíiny  pri  poskytovôr`í  univerzálnej  služby  pre  malé  podniky
V  ostatných  prípadoc.h  sÔ  nô  zmĺwný  vzťah  Ôplikujú  Obchodné  podmienky  pre  Zmluvy  o  združenej  dcidávke
elektriny pre firmy a organjzácie.

Zmluvô  je  pl3tĺiá  dňom  jej   podpisu  a  Účinná  oc)o   dňa  začiatku  dodávky   Deň   účinnosti  Zmluvy  je  zároveň
začiôtkom Zmluvného ot]clobiô podľa tejto Zmluvy.

Ak je Zmluve poviĺine zveíejňovôíiou zmluvou v zmysle ust. §5 Ô  zákona Č.  211/2000 Z.z. o slobodĺiom pÍístupe
k    infoímáciám    (ďalej    aj    Ôko    ozákon``),    predpokl3dom    Účinnosti    Zmluvy   je   jej    zveíejnenie    spôsobom

píedpoklad3ným  ZákonoíT`.  Odbeíater  sa  tymto  zaväzi)je  zveíeiniť  túto  Zmluvu  spôsobom  píedpciklaclaným
Zákonom, inôk zodpovedá za to, že táto Zmluva nenacjobudne účinnosť.

Zmluvíié strôny vyhlasujú, že táto Zmluvô je uzatvorená slobodne Ô vážne, jej obsah víátane obsahu pífloh, ktoré
sÚ  súčasťou  Zmluvy,  je  určitý  a  zrozumiteľný.  Zmluvné  strany  s  obsôhom  súhlasia  a  Í`a  dôkaz  toho  Zmluvu

potvídzujú  svojimi  podpismi  Neoddeliteľr`ou   sÚčôsťou  tejto  zmluvy  sÚ  údaje  o  odbeíĺiých  miestach,  Cennik
elektriny  pre firmy Ô  oígônizácie  a  Obchodné  podmienky  píe  Zmluvy o zdíuženej doc)ávke  elektíiny  pre firmy  a
oíganizácie.

ZA ODBERATEĽA:
V dňa 20`10.2020

`ČŠ+RastisbvNe"im/%
JMÉímrie.z.vÉ

0 P E C  r`' i .' rJ }j A % V
o{}i=crJ`ĺ   uF`Ao

053  23  Í<llDŇANY

U\dä.ie  o  cžĽ!beír`om  mieste  {C}!Vj)

EIc kód*:     24ZVS0000001442B
Adresa OM: 053 23 Rudňaí`y 0
Dohodíiutý druh sacjzby:      Duo Mni (mesečný)
Začiatok dodávky ocl:            20.10.2020
*    P\LájdeL]: m ĺakiúre Í@ eiektĺiĺ`u píi údbjoch o vôšom OM.
" Rezďvovi.ná k@p@atg podľa fxaviďH3l PDS v A i}k=bo kw
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ZA DODÁVATEĽA:
V dňa 20.10.2020

Zuz3ĺi@ Molč@nová

ID pĺedajcu:          207002

Píedpokladôný ročný ocjber:.
Rezervovar`é kôpac:ita * *._
FaktuíôčnÉ obdobie:                 mesi@c


