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Zmluva o zdíuženej dodávlte elelttíiny
pĺe ftĺny a oqFarizácie

(d`Ôlej  ako  Zmluva-),  uzavíetá  v  zmysle  §  269  ods.  2  zákonô  č.  S13/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  a  zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike

Dodávateľ
Obchodíié meno:
Sídlo spoločnosti..
Koíešpondenčná adíesô:
Bankové spojeriie:

Zápis v registíi:

Odbeíi}teľ

Obchodné meno:
S ĺdlo spokrinosti:
Korešpondenčná adresa:

Meno zástupc u:
E-mail:

Východbslovenská energetka as.
M}nská 31. 042 91 Košice
MDnská 31. 042 91 Košice

lčo:                            44483767
lč DPH              SK2022730457
DIČ:                          2022730457

lNG Bank N V., pobočka zahr. banky,
lBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC: lNGB SKBX
0bchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vk)Žka č. 1628/V

"Rudňmy
Rudňôny 234, 053 23 Rudňi}ny
Rudňany 234. 053 23 Rudňany

obec@Íudmny.sk

00329533

2020717842

Telefón:                + 421534499102

Píedmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberôterovi dodávku elektíiny do jeho odberných
mjest (d.@lej len .OM1, prevzatie zodpoveclnosti za odchýlkii. distribučné Ô ostatné Íegdované sliižby v súlade so
Zmluvou,  Cenníkom  elektíiny  a  Obchodnými  podmienkami.  Odbeíater  sa  zaväzuje  od  Dodávatera  elektíinu
a ostôtné služby prijat a zôplôtiť za ne Dodávôteľovi cenu uĺ.Čenú podrô zvoleného produktu.

Produkt: BIZNIS so zravou vo výške S % z Cenníka elektĺiny pre firmy a oígani.zácie podľa zmluvne dohodnutej
s@dzby.
Zľav@  sa  uplatňuje  z  variabilnej  č3sti  ceny  za   dodávku  elektriny   bez  DPH,   ktoíá  je  uvedeí`á  píe   sadzbu
Odberateľa v Cenruku elektriny pre firmy a orgô"zácie pl@tnom v čase dodávky počÔs doby viôzanosti. Zľôv@ sÔ
uplatňuje m odbeíné miestô Odbeíateľa, uvedené v Dodatku.

Dob@ vi@zanosti: 24 ritiam`/

Okrem ceny za dodávku je odbeíateľ povimý platĺť:

a)    stálu mesačnú platbu za odbeíné miesto podra Cennikô elektriny píe fiímy ô organizácie, cenu za regulované
služby  (píenos,  distíibúcia  elektriny.  systémové  služby)  a  ostôtné  regulované  položky.  ktorých  výškô  je
uíčená podľa aktuálnych cenových Íozhodnutĺ ÚRSO platných @ Účinných v čase doda".a elektíiny;

b)    poplatky   zô   služby   podľa   cen"kov   služieb   príslušného   Prevádzkovateľô   distribučnej   sústôvy   (PDS)
a Dodávatera platných v čase posk)n:nuti.a súvisiacej služby, ak ich odber@teľ svojím konôním spôsobil alebo
vyži@dal;

c)    dôíie,   poplatky,  prĺpadne   iné  plôtby   podra   plôtných   píávnych  predpisov,   ako   Ôj   pbtných  Ô  účimých
rozhodnutí oígáí`ov štátí`ej spíávy.

Tĺ`vanie zmluvy
Zmluva  sa  uzat\/ára  na  dobu  určitú  podľa  zvolenej  doby  viazanostL  Po  uplynuti  doby  viazanosti  sa  Zmluva
predlžuje  o  d'alšícli  12  kailendámych  rnesiacov, a  to  aj  op@kov@ne,  ôk  Odberater nedoruči  písomné  oznámenie
Dodávateľovi, že twá na ukončeni' Zmluvy, a to  najneskôí 3 ĺnesiace, najskôí  však 6 mesiacov píed uplynuti'm
doby vi@zanosti Zmluvy alebo pred uplynutĺm každej ďalšej predĺženej doby trv@Í`i@ Zmluvy.

Platobné podmienky
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Frekvencia platieb:   mesaEne
Spôsob Úhr3dy:
Splatnost faktúí:      14 dnĺ od dátumu vyst3veniô

SIPO č./'BAN:

Ak nôst@la skutočnosť, ktorá oprávňuje Doclávatera k názoru, že dc>šlo k zhoíšeniu schopnosti Odbeíatera riôdne
a včas plnit svoje súčasné a buclúce peňažné záväzky voči Dodávôteľovi, a to:
•      Oclberôteľ je  v  omeškmí  s  Úhradou  preddavkovej  platt}y  č}lebo  vyúčtovacej  faktúry  Ô  k  Úhrôde  nedošlo

ani v lehote dodatočne určenej Docláv3teľo/n. alebo
•      Odber@teľ je v  omeškaní s  úhrriu akejkoľvek  pbtt)y  voči spoločnosti  innogy  Slovensko  s.r.o.  @  k  úhíôde

nedošlo a"- v leh}te dodatočne určene/ touto spoÍočnostou, ak?bo
•      ri@  majetok  Odberateľô  bol  podmý  návrh  na  koĺ`kurz  alebo  Íeštĺ.uktuíahzáciu.  alebo  sÔ  začalô  likvidáci6

0dberôtera,  alebo s@  z3čalo  píoti  Odberôteľovi  exekučné  konônie,  č}lebo je  v  predl'žeíií  (vykčizuje  záporné
vl@stné imanie), al€bo

•      došlo k zhoíšeniu ratingu odbeíateľ3 prirôcleného renomovônou spoločnosťou zôoberôjúcou sa hodnotením

bonity  Účastníkov  trhu  (index  spoločmsti  CíecJitreform  horší  ôko  300,  Íating  Stancl@rd  &  Poor.s  hoíši.
ako 888-alebo Íating spoločí`osti Moody.s horší 3ko Baô3), alebo

•     je evidovčiný cllh odbeíôtera voči sociálnej poistovni, zdravotnej poistovni, alebo voči daňovému úr@du,

je Dodávater oprávnený jeclnostrame zmeniť platobné podmienky  Týmto sa pre OM s mesačným f@kturôčným
obdot)ĺm  rozumie  plôtenie  predcli]vkovej  plôtby,  ktoíej  termin  splatnosti je  ls   dňa  prísluší`ého  kôlendárneho
Ínesiaca. a ktoíá zodpovedá 100 % preópoklôd3ného celkového mesačného plr`enia podľa Zmluvy  Odber3ter je
povinný uhrôdĺť prvú preddôvkovú platbu do 14 dni od dátumu dorri=enia výzvy Oodávôteľa v teímíĺiB splatnosti
tejto preddavkovej platby  Splôtnosť f3ktúí sa zároveň zmeni. na 14 d". od dátumu ich vystôvenia

H    Odberateľ  si   vybeíá   elektronický   spôsob   infoímovaniô   o   vyúčtovacej   f@ktúre   či   elektroniclqý   spôsob
dorri=ovčmia  vyúčtovffej  faktúry   Odberater  si  môže  na  účel  i.nformovani3  o  \/yúčtov@cej  f3ktúíe  vybíať
m@ximáhe tri ÍT`ailové adresy. Elektronická faktúra je plnohodnotnou Íiáhradou papierovej faktúry.

Mail l:    obec@rudnany.sk
Mail 2:   anna steií`erova@rudnôny.sk
Mai' 3:

Úd3je o odbeínom mieste (OM)
TvcN.ia pínohu tejto zmluvy

Všeobecné podmienky
Po ukoíičeni` doby viazanosti a počas trvaiia d'alšieho Zmluvného obdobia bude Odbeíôteľovi faktuíov3ná cena
podľa aktuálíEho Cennika elektriny píe firmy a organizácie pokiôľ sa Odberôteľ a Dodávater nedohodnú i.nak. Ak
Odbeíôter  poč3s   účimosti  Zínluvy  spl"'  podmienky  na  píidelenie  regulovaných  cien,  Dodávateľ  mu  bude
fakturovat ceny zÔ dodávku eh!ktíiny podra Cennika elektíiny pre ÍTwlé pc]dniky. Upbtňovônie regulovaí`ých cien
nerná vplyv Í`a dohodnuté podmienky clížky trvania Zmluvy.

Zmluvné  stíany sa dohodli. že odo  clňa podrisu Zmluvy je Odberateľ povimý poskytovat Dodávateľovi všetku
potrebnú  súčinnosť  Í`a  to,  3by  Dodávater mohol  riadm  začat  plniť  svoju  povinnosť dodávať  elektrinu  do  OM
Odbeí@terô v  zmysle uz@tvoíenej Zmluvy a  OP a  zdrž@ť sÔ  Ôkýchkoľvek  Úkonov,  ktorých násk!dkom môže  by{
nevykonônie  zmeny  dodávateľa  @Iebo  zmôrenie  procesu  zmeny  cloclávatera   V  píi.pôde  porušenb  uvedenej
povimosti sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ má voči Odberaterovi právo ĺ`a zaplôtenie zÍ`nluvnej pokuty
vo výške súčinu predpoklôóaí`ého ročného odberu v Mwh a S €, vynásobeného dížkou trv@Í`ia zmluvy, n@jmenej
všôk 199 € (za k@ždé OM).

Zmenô  Zmluvy  na základe  dohody  zmluvných  strán je  možná  aj  v  inej 3ko  pi.somnej  forme,  ô  to  aj  v  prípade.
ôk bola Zmluv@ uzavretá v písom"!j podobe. Zmluva môže byť zmenená qj Í`Ô základe Ôkceptácie Dodávaterom
ponúkaného  píoduktu  zo  stímy  Odberateľa  rnajúcej  zč)  následok  zmenu  Zmluvy  (ďalej  aj  Ôko  Akceptácial.
Dodávôter  rnôže  určit  ôkýkoľvek  spôsob,  formu  a  obsôhové  náležitosti  Akceptácie  zÔ  píedpokladu  súlôdu
s  píävnymi píedpismi Slovenskej  Íepubliky (m3pííklad telefonicky ĺ`a Zákôzni.ckej linke, pĺsomne  v Zákaznickych
centrách,   Akceptácia   podávaná   prostredni'ct`/om   internetového   portálu   na   webovom   sídle   Dodávateľô,
Akceptáciô  pÍostreclni.ct`/cm elektronickq  pošty  n@  adrese  Dodávatera).  V  prípade,  ak  k  zmene  Zmluvy dôjde
inôk než písoíme,  Dodáv@teľ potvrdí Odbereterovi zmenu Zmluvy pisomr`e, a to t>ez zbytočného oclklôdu (ďôlej
ai  *o  .Potvrderie-).  Dohodô  o  zínene  Zínluvy,  ak  sa  uzôtvára  na  základe  Akceptácie  Odbeíateľa  v  súlade
s vyššie uvedeným, sô pov@žuje za plat": uzavretú Akceptáciou zo strany Oclberaterô. V pÍípôde, ak k uzavíetw
dohody  o  zmene  Zmluvy  došlo  inôk   Ímž  v  pi.somnej  forme,  takáto  dohoda  sa  staí`e  Účinnou  doíučením
Potvídeniô  Odberôteľovi.  n@jr`eskôr  však  treti'  pracovný  deň  po  odoslaíií  pi'somíiého  Potvrcleniô  na  adresu

llmlmlm«IIIIll
QUO-T270T760-82POQ3

Stí" 2 z 4



Odberateľa naposledy oznámenú Odberateľom. Písomná forma Potvídeniô je zachovaná aj vtedy. ak Potvídenie
obsahuje nôskeíiované podpisy opíávnených zástupcov Dodávateľô.

Záveíečné ustônovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zo zmluvriých strán. Ďalšie vzájomné práva a
povjmosti sÚ  upravené v Dodávateľom vydaíiých Obchodných  podmieí`l(ach pre Zmluvy o zdíuženej dodávke
elektriny  pre  firmy  Ô  oígmizácie  Ôlebo  Obchodných. pc)dmjenkach  píe  Zmluvy  o  združenej  dodávke  elektíií`y
píi  poškytovaní  uĺ`iverzálnej  služby  pre  maLé  podniky  (d.alej  len  ~OP.),  ktoré  tvori@  prilohu  tejto  Zmluvy.  Ak  sa
Odberateľ  v  zmysle  platnd   legislatĺvy  povôžuje  zô   môlý   podriik,   rú  zmluvný  vzť@h  s@  ôplikujú   Obchodné
podmienky  píe  Zmluvy  o  združenej  dodávke  elektriny  pri  poskytovaní  univerzálnej  služby  pre  malé  podniky.
V  ostatných  prípôdoch  sa  na  zmluvný  vzťah  aplikujú  Obchodné  podm'H=nky  pre  Zmluvy  o  združenej  dodávke
elektíiĺ`y pre firmy a organizácie.

Zmluva  je  platná  dňom  jej  podpisu  a  účimá  odo  dňa  zôčiathi  dodávky.  Deň  účinnosti  Zmluvy  je  záíoveň
začiatkom Zmluvného obdobiô podľa tejto Zmluvy.

Ak je Zmluv@ povinne zveíejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zákona č. 211/2000 Zz. o skibodnom prĺstupe
k    infoímáciám   (d.@lej   aj    arko   .Zákon~),   píedpokladom    účirmosti   Zmluvy   je   jej   zverejnenie   spôsobom

predpokladaným  Zákonom.  Odberateľ  sa  týmto  zaväzuje  zverejnff  túto  Zmluvu  spôsobom  predpoklôdaným
Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluv@ nen@dobudne Účinnosť.

Zmluvné stíaí`y vyhlesujú, že táto Zmluvô je uzôtvorená slobodne Ô vážne. jej obsah víátafle obsahu píiloh, ktoré
sÚ  súčastou  Zmluvy,  je  určftý  a  zÍozumĺterný,  Zmluvné  str@ny  s  obsahom  súhl@sia  a  na  dôkaz  toho  Zmluvu
potvrdzujú  svojimi  podpismi.  Neoddel-ľteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sÚ  údôje  o  odberných  miestach,  Cennn<
elektriny píe firmy a organizácie a Obchodné podmienky pre Zmluvy o zdíiiženej dodávke elektíiny pre fiímy a
oíganizácie.

ZA "ERATEĽA:
V

EE

dňô 18.11.2020

#n:ap:'t::ĺ;Svkóú::::rish

Uďaje o aďbgmc2m migsff@ «©M)
EIc kód*:    24ZVS000078114e
Adĺesa OM: Rudňany 05323
Dohodnutý drdi sadzbr     Kbsik MINI
Zaäatok dodávky oď         18.11.2020
*   NSdete Í`a fmJíe za elelceĺ.nu pri Údaioch o vašorn OM
* t Rezervovônä kôpac]t3 podľa ďi]viďel PDS v A alebo kw
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ZA DODÁVATEĽA:
V clňô 18.11.2020

žuz@m rioi-čaí]ová---

lD píedajcu:        207002

Píedpokladaný Íočný odber:2500 kwh
Rezeívovamá k3pacita**:      3S
F3ktuíečíkž obdobk!:              rok
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