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Lm|Uva o zoÍuzeneldodávke elektriny

Číslo Zmluly: |40294264
ČísloobchodnéhopaÍtne.a: 5100018ó72
Číslo miesta sDotrebv: 3|07087341

uzatvárajú podl'a všeobecne záviizných p|atných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetichých odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektÍiny (d'alej Ien'.Zmluva'.).

113

o

i , . i i : ' : 'r. '

Dodávate|':
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, oS BA I, oddiel sa vložka Č. 3978/8
Džitel' Povolenia na dodávku elektÍiny !rydanej ÚRso
ě.| 200,IE0254

ICOI

IČ DPH|

36 67'1 281
2022249295
sK 2022249295

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika a. s.
čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
ICO: 35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, vložkaě.2852/B

Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovat'
vo veciach Zmlu\ry:
Ing' Juraj Belianský
vedúci Account Managers 2

K|ára Ďorďayová
^ . a ^ l l n r  ň o n ' d p ř

Bankové spojenie: č. účtu,'tod banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'1/1100
vÚB banka, a' s. 2,I-2|o,lo|2lo200
slovenská spo[itel 'ňa, a' s. 0l10800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank slovakia, a. s. 6617993003/ I I I I

Dalej len''Dodávatel' ' '

(Dodávatel' a odberatel' spoIočne ako,,zmluYné strany..)

Odberatel':
obec Marianka obecný úrad
Škobká 32, 9oo 33 Marianka

IČo:
DIC:
lč DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDI. RADOVAN JURIKA

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlulry:

JUDT, RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úveÍová banka, a' s.
Č' účtu/kód banlq: 552111210200

Ďalej len,,odberatel' ' '
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I. Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto zÍn\uw j9 záyazokDodávatel'a v zmluvnom období:

a) dodávať elekt nu do odberného miesta odbeÍatel'a uvedeného v č1' II Zmlwry podl'a podmienok tarifného

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v čl' II Zmlulry

voči zúčtovate|'ovi odchý|ok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl' II Zmluvy distribúciu elektriny a

ostatné distribučné služby (d'a|ej len ,'Distribučné služby..) od príslušného prevádzkovate|'a distribučnej

sústaly, ku ktorej je odberné miesto odberate|'a pripojené (d'alej l€n ,,PDs..) v Íozsahu a pod|'a podmienok

tojto Zmluly a Prevádzkového poriadku PDS.

l.2 PÍedmetom tejto Zm|ul1 je d,a\ej závázok odberatel'a v zmluvnom období odoberať od Dodávate|'a elektÍinu

podl'a podmienok dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku

elektriny a za Distribučné sluŽby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných

obchodných podmienkach pre oprávnených odbera1el'ov so zm|uvou o združenej dodávke elektriny

ZSE Eneigia, a' s. (d'alej len ,,Všeobecné obchodné podmi€nky..) a v súlade s predpismi na základe

uplatnenia regulovaného prístupu k distribuěnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,

a obchodnými podmienkami tarifného pÍoduktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve'

1'3. Neoddelit€l'nou súčasťou Zmluly sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné

podmienlry dohodnutého tarifného pÍoduktu dodávky elektriny podl'a Zmluvy (ďalej len ''obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné pÍáva a povinnosti zmluvných strán.

Ý prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sz.

vzá1omnévďahy zmluvných strán riadia ich aktuálnym platným a účinným znením.

lI. Údaje o miest€ spotreby a odbeřnom mieste
2.1 císlo miesta spotÍeby:
2.2 Adresa miesta spotrebY:

Číslo odberného miesta distribúcie:
EIC odberného miesta distribúcie:
Napátbvá ú[oveň:
Číslo odberného miesta dodávky:

III. Údaje pre distribúciu elektriny
3.l Sadzba za distribučné služby:
3'2 Dohodnu!Í učinník cos rp:
3.3 Ma,ximálna rezervovaná kapacitaI

Iv. Údaje pre dodávku elektriny
4'l Tarifný produkt dodávlry elekt.iny:

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5'l Císlo zmluvného úětu:
5'2 Adresa zasielania faktúr platite|':

3t0'7087341
KARPATSKÁ 932, 900 33 MARIANKA

4',100128'I',l',I
2422570873410000
NN
4',7 00128'l'18

c2-x3 DPC
0,95
3 x 2 5 4

StandardPowerlight lT DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad. ŠKoLsKÁ J2, qoo 3J
MAzuANKA

2.3
2.4
2.5
2.6

5.3 Číslo bankového účtúkód banky platitel'a: 55211]'2/0200
5.4 obdobie \rystavoYania faktúr za spotrebu elektriny: ročne
5'5 Počet fakfur vystavených odhadom: ll
5'6 Spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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vI. osobitnédojedtrania
vII. ZáYerečné ustanovenia

'l.| Zm|uya sa uzatvára na dobu urěitu' do 01.07.2012.
7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom začatia

7  . 5 .

'7.3.
't.4.

? .6.

'7.',|.

'7.8.

'1.9.

dodávky elektriny.
Doručovacia adÍesa Dodávateťaje: ZsE Energia' a.s', P' o' BoX 325, 810 00 BÍatis|ava 1.

odbeÍate|' qhlasuje a svojím podpisom Zmlu\T potvldzuje' že sa riadne oboznámiI vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifirého produkfu platnými v čase podpisu Zmluly,

tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavať.

ostatné vďahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými

podmienkami iarifirého produktu, všeobecne závámými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými

príslušnými všeobecne záviiznými právnymi predpismi.
Žmluvaje lryhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou oliginálu. Každá zo zrnluvných strán

obdÉí po jednom rovnopise.
Neoddelitelhou súčasťou zmluq sú:
a) všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky talifuého produkÍu'

Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy stráca platnosť pÍedchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre

odberné miesto uvedené v tejto Zmluve uzaworená medZi odberatel'om a Dodávate|'om'

Zmluvné strany vyhlasujú, fu si Zmluvu pÍedjej podpisom riadne prečítali,jej ustanoveniam poÍozumeli,

Zmluva vyjadruje ich slobodnú a v&nu vól'u, zavázujú saju dobrovolhe plnit' a na znak súhlasu s ňou

oplávnení Zásfupcovia zmluvnýcb strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy '

z{  / -  / 1

///& /it'ft t 4:1!L.-frat,.alú

Za Dodáva|e|'a

Ing' JuÍaj Belianslcý
vedúci Account Manasers 2

t eno, pdetvBko . fun kiá

Klríra Ďord'ayová
, Account manager

Za Odberatel'a

RADOVAN
M.no. odeElsko . funkia

/.7 (

M€no. lrie.isko a fun k.ia PottPil

1 t 1

M.no' !.ieflhko á fun kcia



Č|en skupiny

é.on

zsE Energia,a' s.. Ču|€nova 6.816 47 Bratis|dýa 1

!.';li;:r: il,r .'. ' :: i: l.' ,':.

Došioi 1 .ci. :!i iťj!--
ř ' i . t l  !

- ;  r l :  I  I

i . ' L : l i  I

ii.; t.

Zm|uva o zdnůenei dodávke elektriny

Číslo Zmluvy: 140294262
Číslo obchodného partnera: 510001 8672
Číslo miesta spotreby| 310708414l

uzatvfuajú podl'a Všeobecne závázných platných pÍávnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energeticloých odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny (d'alej len ''Zmluva'').

l 13

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s,
Culenova 6, 816 47 Bratislava

ZaPísaný v oR, os BA I, oddie| sa vložka c' 3978/8
Držit€l' povol€nia na dodávku eIektriny \rydanej ÚRso
č.| 2007E0254

Ičo:

Ič DPH:

36 677 281
2022249295
sK2022249295

Zastúpený; na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika a' s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČo:  35 823 55 l
Zapísaná v oR os BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852,8

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing' Juraj Belianslcý
vedúci Acaount Manag€rs 2

Klára Ďorďayová
Account manag€r

Bankové spojenie: C. účtu,&ód banLa:
Tatra banka, a. s. 2649000047 /1100
VÚB banka, a. s. z7-zlo7o|2/ozoo
slovenská sporitel'ňa, a' s. 0l l08004ó3/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/l l l l

Ďalej len,,Dodávatel' ' '

(Dodávate|'a odberate|. spoIočne ako ,'zmluvné strany.)

odberat€l':
obec Marianka obecnÝ úrad
školská 32, 9o0 33 Marianka

ICO:
DIČ:
IC DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDÍ. RADoVAN JURIKA

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlury:
JUDT. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a' s.
Č. účtÚ4(ód banky: 552|||210200

Ďdej len,,odberatel' ' '
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I. Predmet Zmluvy

1'1 Predmetom tejto zm|uw je záy.ázokDodávatel'a v Zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberalel'a uvedeného V čl. II Zmluvy podl'a podmienok tarifuého

produktu dodávky elektÍiny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberate|,a uvedené v čl. II Zmluvy

voěi zÚčtovalel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odbeÍatel'a do odbemého miesta odberatel'a uvedeného v čl' II Zmlu\y distribúciu e|ektriny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,Distribučné služby..) od príslušného pÍevádzkovatel'a distribučnej
sústary, ku ktoÍej je odbemé miesto odberatel'a pÍipojené (d'alej len ,,PDS..) v rozsahu a podJ'a podmienok
tejto ZmIu\y a PÍevádzkového poriadku PDS'

l .2 Predmetom tejto Zmlulry je d'alej záv.izok odberatel'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektÍinu
pod|'a podmienok dobodnutého talifuého produktu dodávky elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektÍiny a za Distribučné služby ceny dohodnuté podl,a podmienok uvedenýoh v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberate|'ov so zmluvou o združenej dodávke elektriny
ZsE Energia, a. s' (d'alej len ''Všeobecné obchodné podmienky..) a v sú|ade s predpismi na zríklade
uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifného pÍoduktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve'

l '3. Neoddelite|'nou súčasťou Zmlu\Y sú pÍiložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného pÍoduktu dodávlq elektriny podl'a Zmlulry (ďa|ej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..)' ktoré upravujú d'alšie vzájomné pÍáva a povinnosti zmluvných stráI'
V pÍipade anien všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného pÍoduktu sa
vzájomlé vďaý zmluvných stran riadia ich aktuálnym Platným a účinným znením.

II. Údaje o mieste spotreby a odb€rnom mieste
2'l císlo miesta spotreby:
2'2 AdÍesa miesta spotreby:

2'3 císlo odbemého miesta distribúcie:
2.4 Elc odbemého miesta distÍibúcie:
2'5 Napátbvá úroveň:
2'6 Císlo odbemého miesta dodáv}ry:

III. Údaje pre distribúciu e|ektriny
3'l Sadzba za dishibučné služby:
3.2 Dohodnuý učinník cos lp:
3.3 Maximálna rezervovaná kapacita:

Iv. Údaje pre dodáyku e|ektriny
4.l Tarifuý produkt dodávlry elektÍiny:

v. Faktuřač[é a platobné údaje a podmi€trky
5.l Cislo zmluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktúÍ _ platitel':

3107084141
NAD BEDNÁRoVÝM 928, 9oo 33 MARIANKA

4700t21386
2422570841410001
NN
4?00121387

c2-x3 DPC
0,95
3x25A

StandardPowerlight lT DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad. ŠKoLSKA 32,9oo ]3
MARIANKA

5.3 cislo bankového účtu./kód banky platitel'a| 552]L1|210200
5.4 obdobie vystavovania faktúI za spotrebu elektriny| Íočne
5.5 Počet faktur lystavených odhadom: 11
5.6 Spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní



zsE Eneígiá, a.s . Č!|enova 6.816 47 Brótis|ava 1

vI. osobitné dojednania
vII' ZáYerečné ustanoY€nia

7'1 Zmluva sa uzatvára na dobu urěitú' do 0|.07 '2012'
,1'2' zm\uýa nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávý elektriny.
7.3. Doručovacia adÍesa Dodávateťaje: zsE Energia, a.s.,P. o.Box325' 8l0 00 Blatislava l.

7'4. odbeÍatel' \ryhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil vo všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkarni tarifirého Foduktu platnými v čase podpisu Zmluvy,

tieto obdržalpri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel' súhlasl s nimi a zavlizuje sa ich dodržiavať.

7'5. ostatné vďahy touto zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami taIifuého produktu, všeobecne záviiznými pÍávnymi predpismi v ob|asti eneÍgetilry a ostatnými
príslušnými všeobecne záviiznými právn}Tli predpismi.

7.6. Zmluvaje lyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zrn|uvných strán

obďží po jednom lovnopise.
7'7' Neoddelitelhou súčasťou ZmlulY sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný Cenník Dodávate|'a, Idorého súčasťou sú aj obchodné podmienky ta fného produktu.

7.8. Nadobudnutím úěinnosti tejto Zm|ury stráca platnosť predchádzajúca zm|uva o dodávke elektriny pre

odbemé miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvorená medzi odberate|'om a Dodávate|,om'

7.9. Zmluvné sfoany lyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečitali, jej ustanoveniam porozumeli,

Zmluva q'jadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, zavázujÚ saju dobrovolhe plniť a na znak súhlasu s ňou

oplávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoÍučné podpisy'

Za Dodáva|e|'a za odb€rat€l'a

VAN JURIKA
Meno' pdétvBko ó funkc|.

' 7^  / .  / ,  /  r ,
., fl rhs'l a_ //-v /0//, hnbS_

0l , . -  Mt.t"

Ing. Juaj Belianshý
vedúci Account Managers 2

méno, Pliedilko a í!nkci.

K|ára Ďord'ayová
Account manager

Ménq Prlé!|sko. funkia

313

Méío. Dri.d|sko á Íuík.i.

'140294262
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Zm|uva o združenej dodávke elektriny

Císlo Zmluly: |40294265
čísloobchodnéhopartnera; 5100018672
Císlo miesta sDotÍebv: 3107098381

uzafuáÍajú podťa všeobecne záv.ianých p|atných právnyah predpisov a platných pÍávnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektÍiny (d'alej len ''Zmluva'').

l 13

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, oS BA I, oddiel Sa vložka Č. 3978/8
Držitel' povolenia na dodávku elektriny lydanej ÚRso
č,.| z007E0254

ICO:
DIC:
IČ DPH:

36 67',7 281
2022249295
sK2022249295

Zastúpený; na základe p|nomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika a' s.
Čulenova 6, 8 l6 47 Bratislava
IČo: 35 823 55l
Zapísaná v oR os BA I, oddiel Sa, vložkač'2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovat'
vo veciach Zmlurry:
Ing. Juraj Belianslcý
vedúci Account Managers 2

ř!|ara Uoro ayova
Aacount manager

Bankové spojenie: Č. účtu/kód banky:
Tatra banka, a. s. 2649000047/1100
vÚB banka, a. s. z7-z1o7u,2/o2oo
Slovenská spoÍite|'ňa, a. s. 0l l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia' a. s. ó617993003/l l11

Ďalej Ien,,Dodávatel' ' '

(Dodávatel. a odberate|. spo|očne ako.,zmluvné strany...)

Odberatel':
obec Marianka obecný úrad
Školská 32. 9oo 33 Marianka

IČo:

IC DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDr. RÁDOVAN JURIKA

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlwry:
JUDT. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a' s'
Č. účtu/kód banky| 552I||2/0200

Dalej len,,Odberatel"'



Lren SKup ny

é.on

Á
/ 

EáPlÍ]crioJ:r'9I:;'l
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I. Predrnet Zmluvy

l'l Predmetom tejto Zn|wy je záviizokDodávatel,a v zmluvnom období;
a) dodávať elektrinu do odbemého miesta odbelatel'a uvedeného v čl. II Zm|u\ry podl'a podmienok tarifného

produktu dodávk] elekt.iny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberate|'a zodpovednosť za odcbýlku za odbemé miesto odbeÍatel'a uvedené v čl' II Zm|ul7

voči zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl' II Zmlulry distribúciu elektriny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,DistÍibučné s|užby..) od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústalY, ku ktorej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'alej len ,,PDS..) v rozsahu a pod|'a podmienok
tejto Zmlu\y a Plevádzkového poriadku PDS'

l '2 Pledmetom tejto Zmluly je d'alej záviizok odberatel'a v zmluvnom období odoberat' od Dodávatel'a elektrinu
pod|'a podmienok dohodnutého tarifuého produktu dodávIry elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektriny a za Distlibučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberate|'ov so zmluvou o združenej dodávke elektriny
ZsE Energia, a' s. (d'alej len ''Všeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodÍŽiavať svoje povinnostj v sú|ade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifuého produktu dodávky elektÍiny dohodnutého v Zmluve'

1'3. Neoddelitelhou súčastbu Zmluly sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného produktu dodávky e|ektriny podl'a Zmlulry (d'alej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povinnosti Zmluvných stÍán.
V prípade zmien všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
vzájomlé vzťahy zmluvných strán riadia ich aktuálnym platným a účinným znením.

II. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
2'l Císlo miesta spotreby: 3107098381
2,2 Adresa miesta spotreby: KARPATSKA 820, 900 33 MARIANKA

2.3 Číslo odberného miesta disEibúcie: 47oo|477o9
2.4 EIC odbemého miesta distÍibúcie: 24zzs7098381000x
2.5 Napálbvá úroveň: NN
2'6 Číslo odbemého miesta dodávkry: 4,|001477|3

III' Údaje pre distribúciu elektriny
3.1 Sadzba za distribuěné službv: c2-x3 DPc
3.2 Dohodnuý učinník cos rp: 0'95
3.3 Ma,ximálna rezervovaná kapacital 3 X25 A

Iv' Údaje pre dodáYku elektriny
4'1 Tarifný produkt dodávky elektriny: standaÍdPowerlight 1T DPc

V. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5'1 Cís|o zmluvného úětu: 6500016699
5'2 Adresa zasielania faktuÍ _ platite|,: obec Marianka obecný úrad, ŠKoLsKÁ ]2,900 33

MAzuANKA

5'3 Cís|o bankového účtLr/kód banky platitel'a: 552|I12/o2oo
5.4 obdobie lystavovania faktúr za spotrebu elektrinyl roěne
5.5 Počet faktúr \rystavených odhadom: ll
5.6 Spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní

2 t  )
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vI. osobitnédojednania
vII' záverečné ustanovenia

,1'7 zm|uya sa vzď\rára na dobu určitú, do 0|.07 '2012'
7 .2. Zm\uva nadobtlda Platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom začatia

dodávky elektriny'
7.3' Doručovacia adresa Dodávatel'aje: ZsE EneÍgi4 a's', P' o' Box 325' 810 00 Bratislava l.
7.4. odberate|' lyhlasuje a svojím podpisom zmluvy potvÍdzuje, že sa riadne oboznáÍniI Yo Všeobecnými

obchodnými podmienkaÍni a obchodnými podmienkami ta fuého produktu platnými v čase podpisu Zmluq,,
tieto obdrža| pri podpise Zmluvy' ich obsahu porozumel' súh|así s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavať.

7.5. ostatné vďahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkďni taÍifného produktu, všeobecne záváznými právnymi predpismi v oblasti enelgetiky a ostatnými
príslušnými všeobecne záy.azlý mi pÍáylymi predpismi.

7.6' Zm|uva je vyhotovená v dvoch (2) Iovnopisoch, každý s platnosťou origináu. Každá zo anluvných strán
obdÍží po jodnom rovnopise.

7.7. Neoddelitelhou súčasťou Zmlulry sú:
a) Všeobecné obchodné podmienk1
b) Platný Cenník Dodávatel'a, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifitého produktu'

7.8' Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sfáca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé mi9sto uvedené v tejto Zmluve uzatvolená medzi odberatelbm a Dodávatel'om.

7'9. zmluYné strany rryhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne preěítali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva lryjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, zaviizujú saju dobrovo|'ne plniť a na znak súhlasu s ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoruěné podpisy.

Za Dodávatel'a Za Odberatel'a

, /to,fi/t,,- / ?t

M.no. or|éaiiko . fun k.ia

140294265
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Zm|uva o združenej dodávke elektriny

Číslo Zmluvy: 140294266
Císloobchodnéhopartnera: 5100018672
císlo miesta sDotrebY: 3107l00914

o

: H

uzatvárajú podl'a všeobecne záviizných platných právnych predpisov a platných plávnych predpisov pre podnikanie
v energeticlcých odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke e|ektriny (d'alej Ien ''Zmluva'.).

l 13

DodáYatel':
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, oS BA I, oddiel Savložka č'sglgn
DrŽitel.povolenia na dodávku elektriny lrydanej URSo
č,.| 200,7E0254

IČo:
DIC:
IČ DPH:

36 67'7 281
2022249295
sK 2022249295

zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská eneÍgetika a' s.
Čulenova 6, 816 47 Bralislava
lČo:35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel sa' vložka č' 2852D

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlury:
Ing' Juraj Belianslcý
vedúci Account Man,ageÍs 2
' ' ' ,  š .  .Klara uoro ayova
Account manager

Bankové spojenie: č' riet,toa uanty:
TatÍa banka, a' s. 2649000047/|100
VÚB banka, a' s. 2,I-2lo'Io12lo2oo
Slovenská sporitel'ňa, a. s. 0l 10800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/l I 11

Ďalej len,,DodáYat € l ' ' '

(Dodávatel' a odbeÍate|' spoločne ako,,zmluYné strany,.)

Odberatel':
obec Marianka ob€cný úrad
Školská 32. 9oo 33 Marianka

tČo:
DIČ:
Ič DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDT. RADOVAN JUNKA

Zastúpený osobami oprávnenými konat' a podpisovať
vo veciach Zmluw:
JUDI, RADOVAN ruRIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s'
Č' účhýkód banky: 5521lÍ2lozoo

Dalej len,,Odberatel"'
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I. Predmet Zmluyy

l'l PÍedmetom tejto Zm|uvy 1e záviaokDodávatel'a V zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberate|'a uvedeného v čl. II Zmluly podl'a podmienok tarifuého

produkfu dodávlry elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odbeÍatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v čl. II Zmluly

voči Zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pÍe odberate|'a do odberného miesta odberatel'a uvedeného v č|' II Zm|uvy distÍibúciu e|ektriny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,Distribučné služby.,) od príslušného prevádzkovateI'a distribučnej
sústary, ku ktorej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'a|ej len ,,PDS..) v rozsahu a podl'a podmienok
tejto Zmluw a Prevádzkového poriadku PDS'

l.2 Predmetom tejto Zmlulry je d'alej záviizok odbeÍatel'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel,a elektrinu
podl,a podmienok dohodnutého tarifného produkfu dodávky e|ektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektliny a za Dishibučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zm|uve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberate|'ov so zmluvou o združenej dodávke elektliny
ZsE Energia, a. s. (d'alej Ien ,,Všeobecné obchodné podmienky..) a v sú|ade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodrŽiavať svoje povinnosti v sú|ade so Zm|uvou,
a obchodnými podmienkami tariftého produktu dodávlry €lektriny dohodnutého v Zmluve.

1.3' Neoddelitel'nou súčasťou zmlury sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného pÍoduktu dodávlq elektriny podl'a Zmlu!ry (d'alej len ',obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
V prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifilého produkfu sa
vzíjomné vzťahy zmluvných strán riadia ich aktuálnym p|atným a úěinným znením'

II' Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
2.l Číslo miesta spoÍebyI
2.2 Adresa miesta spotreby:

2.3 Číslo odbemého miesta distribúcieI
2'4 EIc odbemého miesta distribúcie:
2.5 Napáťová úroveň:
2.6 Císlo odberného miesta dodávky:

III. Údaje pre distribúciu elektriny
3.l sadzba za disÍibučné služby:
3'2 Dohodnutý učinník cos g:
3'3 Maximálna rezervovaná kapaoita:

Iv. Údaje pre dodávku elektriny
4'l TaÍifuý pÍodukt dodávlry elektriny:

v. Faktuřačné a platobné údaje a podmienky
5'l císlo zmluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktúr platitel':

3107100914
NAD BEDNÁRoVÝM 92.7 ,9oo 33 MARIANKA

470015 t0'73
z4zzs'1 1009140005
NN
4',7 0015 r0'7 4

c2-x3 DPC
0,95
3x254

StandardPowerlight lT DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad, šKoLsKÁ 32,900 33
MAzuANKA

5.3 Číslo bankového účhr/kód balky platitel'a: 5521112lo2oo
5.4 obdobie rystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne
5'5 Počet faktu[ lTstavených odhadom| 11
5.ó Spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 L €hota splatnosti: 14 dní

23
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osobitné dojedirania
Záyerečné ustanovenia
,7.| Zm|lya sauzatvára na dobu určitu, do 01.0,I '20|2'
7.2. zmluva[ad'obúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom začatia

dodávky elektriny.
7'3. Doručovacia adresa Dodávatel'a je: ZSE Energia' a's., P' o. Box 325' 8l0 00 Bratislava 1'
7.4. odberatel' lyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdanje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifirého ploduktu platnými v čase podpisu zmluvy,
tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu polozumel, súhlasí s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavať.

7.5. ostatné vďahy touto zm|uvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tarifuého produktu, všeobecne záviiznými pÍáVnymi pÍedpismi v oblasti energetiky a ostatnými
príslušnými všeobecne záviizvlmi páylymi predpismi'

7.ó. Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Znluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.

7.7. Neoddeliteťnou súčasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný Cenník Dodávatel'4 ltorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifirého produkfu.

7.8. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmlu\y stráca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené Y tejto Zmluve uzatvorená medzi odbelatel'om a Dodávatelbm'

7.9. Zmluvné strany lyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a yážnu vól'u' zaviizujú saju dobrovol'ne plniť a na mak súhlasu s ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných striín pripájajú svoje vlastnoÍučné podpisy.

za Dodávate|,a Za Odberatel'a

vI.
I'II.

, ú /o/Ua' /:u!r. franuQ-

JtlDr. RADOVAN ruRIKA
Ing' Juraj BeIianslcý

' vedúci Account Managen 2
MGno, Prilsiiko . íun t.|. 

- 
.*.''

Klára Ďorďayová
, Account manager
Meno' pdérv|sto á íÚn kcid

313

Meno. oÍ|Évisto a lunkc|a

140294266

Méno. D cni.ko . íun kd.
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Zm|uva o zdrtlženej dodávke elektriny

Císlo Zmlulry: |40294267
Čísloobchodnéhopartnera: 5100018672
Číslo miesta spotreby: 3107101056

uzatvárajú pod|'a všeobecne záVázných platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach tuto Zmlu\'lr o združenej dodávke elektÍiny (d'a|ej len ''Zmluva'').

113

Dodávat €| ':
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, os BA I, oddiel sa vložka Č' 3978,ts
DrŽite|.povolenia na dodávku elektriny r7danej ÚRso
č.| 200,7E0254

IČo:

IČ DPH:

36 6'7',1 281
2022249295
sK 2022249295

Zastúpený; na zákIade plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská enelgetika a' s.
Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
IČo: 35 823 551
Zapisaná v oR os BA I, oddiel Sa, vloŽkaě'2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing. Juraj Belianshý
vedúci Aocount Managers 2
' ' ' '  š  .rr lara Lroro ayova
Account manager

Bankové spojenie: Č. úětu,,kód banky:
Tatra banka, a. s. 2649000047/1100
vÚs banka, a' s' 2,1-2|o,7o12/o2oo
slovenská sporitel'ňa, a. s. 0110800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/ 1 1 I 1

Dalej len,'Dodávat€l''.

(Dodávatel' a odberatel' spoločne ako,'zmluvné stratry..)

Odberatel':
Obec Marianka obecný úrad
skolská 32' 900 33 Marianka

IČo:

IČ DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDT. RADOVAN JURIKA

Zastúpený osobami oprávnenými konat' a podpisovať
vo veciach Zmlulry:

JL]DI. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s'
Č. tetu,toa bankY 55211|2lo2oo

Ďalej Ien,,Odberatel' ' '
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I. Predmet Zmluvy

l ' l Predmetom t€jto Zm|uw ie záy?,zokDodávatel'a v zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v ěl' II zmlu\ry podI'a podmienok tarifného

produkfu dodáVky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v čl. II Zmlu',ry

voči zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odbeÍate|'a do odbemého miesta odberatel'a uv€deného v čl' II Zmluvy distribúciu elektriny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,Distribuěné služby..) od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústa\T' ku ktoťej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'alej Ien ,,PDs..) v rozsahu a podI'a podmienok
tejto Zmluvy a PÍevádzkového poriadku PDs.

1.2 Predmetom tejto Zmluly je d'alej závžizok odbelatel'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektrtnu
podI'a podmienok dohodnutého taÍifirého produktu dodávky elektriny, a riadne a včas Zaplatiť za dodávku
e|ektÍiny a za Distribučné s|užby ceny dohodnuté pod|'a podmienok uvedených v tejto zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberateI'ov so zmluvou o združenej dodávke e|ektriny
ZSE Energia, a. s. (ďalej len ''všeobecné obchodné podmienky..) a v sú|ade s predpismi na základe
uplatnenia Íegulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v sú|ade so Zmluvou'
a obchodnými podmienkami tarifného pÍoduktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluy€.

l '3. Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú pritožené plalné všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tariůrého produktu dodávky e|ektriny podl'a Zmlury (d'alej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povinnosti zmIuvných strán'
V prípade znien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produkfu sa
yzájomné ýzťahy zmluvných strán riadia ich a[tuálnym platným a účinným znením'

II. Udaje o mieste spotreby a odbernom miest€
2.l Čislo miesta spotÍeby:
2.2 AdÍesa miesta spoÍeby;

2.3 císlo odbemého miesta distl ibúcie;
2'4 EIc odbemého miesta distribúcie:
2'5 Napáťová úIoveň:
2.6 Číslo odbemého miesta dodávky:

ll|. Údaje pre distribúciu e|ektrin}'
3'1 sadzba za distribučné služby:
3'2 Dohodnutý učinník cos q:
3.3 Maximá|na rezervovaná kapacita:

IV. Útlaje pre dodáyku €lektriny
4.l Tarifuý produkt dodávLf elektÍiny:

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5'1 Cís|o zmluvného účtu:
5.2 Adresa zasie|ania faktúr _ platitet'I

3107101056
NA OVSISKU 929, 9OO 33 MARIANKA

4700151267
24ZZS'7101056000Q
NN
4'100151268

c2-x3 DPC
0,95
3 x25 A

StandardPowerlight lT DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad' ŠKoLsKÁ 32, 9oo 33
MARIANKA

5'3 Cislo bankového účtl/kód banky platitel'a: 552l1l2lo2oo
5'4 obdobie vystavovania faktur za spotrebu elektÍiny: Íočne
5'5 Počet faktuÍ \rystavených odhadom: ll
5'6 spÓsob úhrady faktuÍ: PrevodnÝ Dríkaz
5.7 LehoE sp|atnosti: ]4 dní
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Č|en skupiny

é.on

Ing. Juraj Belianshý
, vedúci Acaount Manasers 2
Menq p é4i3koafuňk.i.

Klára Ďord'ayová
, Account malrager
Ménq p ea|sko. fu'r.b

vI. osobitné doj€dnatria
vII' záverečné ustanoYenia

,7.1 zm||]ya sa uzatyrára na dobu urěitu' d o 01'o,1 ,2o|2''7.2. Zmlwa naÁobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stÍanami a úěinnosť dňom začatia
dodávky elektriny.

7.3. Doručovacia adresa Dodávateťaje; ZSE Energi4 a.s., P' o. Box 325, 8lo oo BÍatislava l.
7.4' odbelatel' vyhlasuje a svojím podpisom Zmluly pofurdzuje, že sa riadne obozniámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifuého prcduktu platnými v ěase podpisu Zmluvy,
tieto obdržal pri podpise Zmluly, ich obsahu porozumel, súhlasi s nimi a zaviizuji sa ich doáržiavať.

7.5' ostatné vďahy touto zmluvou neupIavené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnymr
podmienkami talifného produkfu, všeobecne závEizllmi právnymi predpismi v ollasti enelgetiky a ostatnými
pdslušnými všeobecne zevijznými pÍáylymi predpismi.

7.6. zm||Jva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originá|u' Každá zo zm|uYných strán
obdží po jednom rovnopise.

7'7. Neoddelite|hou súčasťou ZmIuVy sú:
a) všeobecné obchodné podmienky
b) Platný Cenník Dodávateťa, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienlry tarifného produktu'

7.8. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmlu}T stÍáca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektrinv pre
odbemé miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvorená medzi odbelate|.om a Dodávatel'om'

7.9. zmluvné stlďIy vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam polozumeh,
Zmluva lryjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, zavázujú saju dobrovolhe plniť a na znak súhlasu s ňou
opÍávnení Zástupcovia zrrluvných sfáLrr pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za Odberatel'a

/7. (/

140294267
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Zm|uva o zdrlženej dodávke elektriny

Číslo Zmluvy: |40294261
cisloobchodnéhoDartnela: 5100018672
císlo miesta sDot[eby| 3107077387

ó
o
a

r

o
uzatvárajú pod|'a všeobecne záviizných platných právnych pÍedpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto zmluvu o združenej dodávke elektriny (d'alej len ''Zmluva'').

13

i  
' , . . .

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, oS BA I, oddiel Sa vložka Č. 3978,rB
Držite|. povo|enia na dodávku e|ektriny lrydanej ÚRso
č'| 2007E0254

ICO:
DIČ:
IC DPH:

36 6',71 281
2022249295
sK 2022249295

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoloěnosťou
Západoslovenská energetika a. s'
culenova 6, 8l6 47 BÍatislava
IČo: 35 823 551
Zapísaná v oR os BA I, oddie| sa, vložka č' 2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlulry:
Ing. Juraj Be|iansloý
vedúci Account Managers 2

Nrara Lroto ayova
Account manager

Bankové spojenie: Č. účtu,&ód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'7 /1100
VÚB banka, a. s' 27 -2|o7o|2/o2oo
slovenská sporitelha, a' s. 0l l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia a. s. 6617993003/1111

Ďalej len,,Dodávate|''.

(Dodávate|' a odberatel' spoločne ako,,zmluvné strany..)

Odberatel';
obec Marianka obecný úrad
Skolská 32, 900 33 Marianka

ICO:
DIČ:
IČ DPH:

00304930
2020643680

V zastupení;

Jl,Dr. RADOVAN ruRIKA

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovat'
vo veciach Zmluly:

JUDÍ. RADoVAN JURIKA

Bankové spojeniel Všeobecná úverová banka, a' s.
C' účtu,&ód banky: 552|||2/0200

Ďalej len,,odberatel' ' '
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zsE Energia, a.s . Ču|enova 6. 816 47 Bíatis|ava 1

L Predmet Zmluvy

l '1 Predmetom tejto Zm|uw j9 záyžizokDodávatel'a v zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberalel'a uvedeného v č1' II Zmlu\T pod|'a podmienok tarifného

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odbelatel'a zodpovednost' za odchýlku za odberné miesto odb€rate|'a uvedené v čl. II Zmlury

voči zúčtoYate|'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odbeÍatel'a uvedeného v čl. lI Zmlu\y distribúciu elektriny a

ostatné distribučné služby (d'alej Ien ,,Distribučné sluŽby..) od príslušného prevádzkovate|'a distribučnej
sústalY, ku ktorej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'alej len ,,PDS..) v rozsahu a pod|'a podmienok
tejto Zmluly a Prevádzkového poriadku PDS'

1.2 Predmetom tejto Zmlu*"y je ďa|ej zá,lazok odberate|'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifirého produlttu dodávky elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elekt[iny a za Distribučné služby ceny dohodnuté podla podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberateI'ov so zmluvou o združenej dodávke elektriny
zsE Energia, a' s. (d'alej len ,,Všeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia reguloYaného prístupu k distÍibuěnej sústave a dodÍŽiavať svoje povinnosti v sú|ade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami taÍifuého produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve'

l.3. Neoddelitel'nou súčasťou Zmlu\Y sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného produktu dodávky elektriny podl'a Zmluvy (ďalej len ,,obchodné
podmietrky tarifného produktu.,), ktoré upravujú ďalšie Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
V pripade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tariÍhého produktu sa
vzájomné vzťahy zrnluvných strán riadia ich aktuálnym platným a účinným znenim.

I|. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
2.l číslo miesta spotreoy: 3|0,7017387
2.2 AdÍesa miesta spotreby: JELŠovÁ 929, 9oo 33 MARIANKA

2'3 číslo odbemého miesta distribúcie| 4700||047,7
2'4 EIc odbemého miesta distribúcie: 24zzs70,I,I381000T
2'5 Napáťová úroveň: NN
2.6 Čislo odbemého miesta dodáVky: 4700110478

III. Údaje pre distribúciu eIektriny
3'1 Sadzba za dishibučné služby: c2-X3 DPc
3.2 Dohodnuý učinník cos rp: 0'95
3.3 Maximálna rezervovaná kapacita: 3x20A

Iv' Údaj€ pre dodávku elektriny
4.1 TaÍifuý pÍodukt dodávky elektriny: standardPowerlight lTDPC

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.1 Číslo zmluvného úětu: 6500016699
5'2 Adresa zasielania faktur _ platire|.: obec Marianka obecný úrad. ŠKoLsKÁ J2.9oo ]3

MARIANKA

5.3 Číslo bankového účhr,&ód banky platitel'a: 552II|2/0200
5 '4 obdobie rrystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne
5'5 Počet faktul \rystavených odhadom: l1
5.6 spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní

? t ?
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VI. Osobitné dojednania
vII. záveřečné ustanove[ia

7.| zm|uva sa uzafuára na dobu určitú' do 0I.07.20|2,
7.2' Zm|uva nadobúda platnosť dňom joj podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zaěatia

dodávky elektriny.
7.3. Doručovacia adresa Dodávateťaje: ZsE Energia, a's., P. o. BoX 325, 8l0 00 BÍatislava l.
7.4' odberateť vyhlasuje a svojím podpisom zmlu\y pofurdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkaÍni a obchodnými podmienkami t2rifuého produktu platnými v čase podpisu Zmluvy,
tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavať.

7.5. ostatné vďahy touto zmluYou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tarifuého prodútu, všeobecne zíváznými prívnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými
prís|ušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi'

7.6. zmluvaje lyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu' Každá zo anluvných strán
obdrží po jednom rovnopise'

7'7. Neoddelitelhou súčasťou Zmluly sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a' ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienlcy tarifného produktu'

7'8. Nadobudnutím úěinnosti tejto Zmluvy stáca platnosť prodchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto zm|uve uzatvorená medzi Odberatel'om a DodáVateťom.

7.9. Zmluvné strany lyhlasujú, že si Zmluvu predjej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva lyjadruje ich slobodnú a váŽnu vóťu, zavfuujú saju dobrovo|'ne plniť a na znak súhlasu s ňou
oprávnení zásfupcovia zÍnluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

za Dodáyate|,a Za Odberatel'a

, h,,Ást* /ra ftnnarQu, / ?. //

JUDT. RADOVAN ruRIKA

qir
lng. Juraj Belianshj lT Y

' vedúci Account Managers 2 ' / I
Menq P.iedi.ko. funkci. ;"dňf 1

Klára Ďorďayová
, Account manager

eno' P.|éžv|sko á f|'nk|a

J I J

Meno. odeťi*o . fu.kde

Meno' orléd|sko á ÍUňtG|.

140294261
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Zmllva o združenej dodávke elektriny

Číslo Zmluq: 140294260
ČísloobchodnéhopaÍtne[a: 5100018672
Číslo miesta sDotrebv: 310ó133895

uzatvárajú pod|'a všeobecne závázn.ých platných pÍávnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elekhiny (d'alej len ''Zmluva'').

113

DodáYateI':
ZSE Energia, a. s,
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapisaný v oR, os BA I, oddiel Sa vložka Č' sglan
DrŽite|. povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚRso
č.:2007E0254

36 67',7 281
2022249295
sK 2022249295

tco:
DIČ;
IC DPH:
Zastúpený: na základe plnomocenstva spo|očnosťou

Západoslovenská energetika a. s'
Ču|enova 6, 8l6 47 Bratislava
ICO:  35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, v|ožka č. 2852iB

Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlu\ry:
Ing. Juraj Belianský
vedúci Account MalageÍs 2

11'IaÍa Uoro ayova
Account manager

Bankové spojenie: C. účnr/kód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'711100
VÚB banka, a. s' 27-2|0?012/0200
slovenská sporite|'ňa, a' s. 0l l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank Slovakia, a. s. 66 17993003/1 I I I

Ďalej len,,Dodávate|'',

(Dodávatel'a odbelalel' spoločne ako ,pm|uvné strany.,)

Odberatel':
obec Marianka obecný úrad
Skolská 32. 900 33 Marianka

IČo:

IČ DPH:

00304930
2020643680

v zastupení|
JUDI. RADOVAN JURIKA

zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovat'
vo veciach Zmlurry:
JtlDr. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úvelová banka, a. s.
Č. účtt!'kód banlry: 552||1210200

Dalej len,,Odberatel"'



zsE Energia, a.5 . Ču|enova 6. 816 47 Bratisava 1

Predmet Zmluvy

1.l Predmetom tejto zm|L)vy je záviizokDodávate|,a v zmluYnom obdobi:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl' lI Zmlu!ry pod|'a podmienok tarifirého

produkfu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve'
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto odberateťa uvedené v č|. IIZmluw

voči Zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odb€Iatel'a uvedeného v č|. II Zm|uw distribúciu elektÍiny a

ostatné distribuěné sluŽby (d'alej len ,,Distribučné služby..) od prísIušného plevádzkovate|'a distribučnej
sústaly, ku ktorej je odbemé miesto odberate|'a pripojené (d'alej len ,,PDS..) v rozsahu a pod|'a podmienot<
tejto Zmlu\T a PÍevádzkového poriadku PDS.

l '2 PÍedmetom tejto Zmluly je dhlej závázok odbeÍatel'a v zmluvnom období odobeÍať od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého taÍifného produktu dodávky elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektÍiny a za Distlibučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou o združenej dodávke elektÍiny
ZSE Energia, a. s' (d'alej len ,,všeobecné obchodné podmienky.,) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia Íegulovaného pÍístupu k distribučnej sústave a dodÍžiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifhého pÍodukfu dodávky elektriny dohodnulého v Zm|uve'

l.3' Neoddelitelhou súčasťou Zmlulry sú priložené platÍlé Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienlry dohodnutého tarifného produktu dodávky elekhiny podl'a Zmluvy (d'alej len ,'obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú ďalšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných stÍán.
v prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
vzá:omné yďaw zm|uvných strá,rr riadia ich aktuálnym pIatným a účinným zn€nim.

III.

Údaje o mieste spotreby a odbeřnom mieste
2.1 číslo miesta spotleby:
2.2 Adresa miesta spotreby:

2.3 čislo odbemeho miesta distribúcie:
2.4 ElC odberného miesta distribúcie:
2.5 Napáťová úIoveň:
2'6 Čís|o odberného miesta dodávky.

Údaje pre distribúciu elektriny
3.1 Sadzba za distribučné sluŽby:
3.2 Dohodnut'ý učimík cos Q:
3.J Ma\imálna Íezervovaná kapaciti. '

Údaje pre dodáYku elektriny
4.1 Tarifuý pÍodukt dodávka elektriny:

Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.l Císlo zmluvného účtu:
5'2 Adlesa zasielania faktúr _ platitel,:

3 r  06133895
NAD BEDNAROVYM 19, 9OO 33 MARIANKA

4613389500
2422561,33895000U
NN
4613389501

c2-x3 DPC
0,95
3x20A

StandardPowerLight DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad. ŠKoLsKA J2' 900 33
MAzuANKA

IV.

5'3 Číslo bankového úěhr/kód banky platitel'a: 5521]l|210200
5.4 obdobie \rystavovania faktur za spotrebu elektriny: ročne
5.5 Počet fakhrr lrystavených odhadom: 11
5.ó Spósob úhrady faktur: Prevodný príkaz
5'7 Lehota sDlatnosti: 14 dní
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Člen skupiny

é.on

Ing. Juraj Belians|cý
' vedúci Account Manasers 2

!Í44 hpr*L

vI. osobitné dojednania
VII. Záverečnéustanovenia

,7.| Zm|uya sauzatvára na dobu určitu, do 0|.07 '20|2'
7.2. zrdlvanad'obtlda pIatnosť dňomjej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávky elektriny.
7.3. Doručovacia adresa Dodávatel'aje: ZsE Energia' a.s., P. o. Box 325' 8l0 00 BratislaYa 1'
7.4. odberatel' vyhlasuje a svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil vo všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifného pÍoduktu platnými v čase podpisu Zmluvy,
tieto obdržal pri podpise Zmlulry, ich obsa}u porozumel, súhlasÍ s nimi a zavazuje sa ich dodrŽiavať.

7.5. ostatné vďahy touto Zm|uvou neuplavené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tďifuého produktu, všeobecne záváznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými
prÍslušnými všeobecne záviznými právnymi predpismi.

7.6. Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. KaŽdá zo anluvných strán
obďží po jednom rovnopise.

7.?. Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky taÍifuého produktu.

7.8. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluYy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvoÍená medzi odbeÍateťom a Dodávatel'om.

7.9. Zmluvné sftany lyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva lyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, zaviizujú saju dobrovol'ne plniť a na znak súh|asu s ňou
oprávnenÍ ziístupcovia zmluvných sFán pripájajú sYoje vlastnoručné podpisy'

za Dodáyate|'a Za Odberatel'a

, JUDr. RADOVAN JURTKA
Meno, p.iéťBko . fuík.iáMéno' p.|éť|sko á fuík|á

rrlara uoroayova
, Account manager
Meío, P.i€ť|sko . íukclá

313

u$3 /a<.

Meío, oliedi.ko . funkci.

140294260
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Zm|lva o združenei dodávke elektriny

Čís|o zmlwy: t40294248
Císloobchodnéhopartnera: 5100018672
císlo miesta sDotreby| 3L06044276

(Dodávatel' a odberate|' spoločne ako,,zmluvné strany..)

uzafuárajú podťa všeobecne Záv.izných Platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v enelgetických odvetviach tuto zmluvu o združenej dodávke elektriny (d alej len ''Zmluva.')'

113

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapisaný v oR, os BA I' oddiel Sa vložka Č.39,|8IB
Držitel' povolenia na dodávku elektriny lydanej ÚRso
č':2007E0254

tčo:
DIČ:
Ič DPH:

36 677 281
2022249295
sK 2022249295

Zastúpený: na základe plnomocensfua spoločnosťou
západoslovenská eneÍgetika a. s'
Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
IČo:  35 823 55 l
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, vložkaě'2852E

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing. Juraj Belianský
vedúci Account Managers 2

Klára Ďord'ayová
Account manager

Bankové spojenie: Č' účtu/kód banky;
Tatra bank4 a. s. 2649000047/11,00
VLIB banka, a. s. 2'1-210'701210200
slovenská sPoritel'ňa, a. s. 01108004ó3/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank Slovakia, a, s. 6617993003/l I I I

Dalej len,,Dodávatel'. '

Odberatel';
obec Marianka obecnÝ úrad
Štolske lz, soo l: N4a.ianta

IČo:

IČ DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDr. RADOVAN JURIKA

zastúpený osobami oplávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlury:

JUDI. RADOVAN ruRIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s'
č. účtu,,kód banky| 552|||2lo2oo

Dalej len,,Odberatel"'
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l . Predmet Zmluvy

l ' l Predmetom tejto Zm|v\ry je zálydzokDodávatel'a v zmluvnom období:
a) dodávať elekhinu do odbeÍného miesta odberatel'a uvedeného v čl' II Zmluw podI'a podmienok taÍifného

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve'
b) prevziať za odberate|'a zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto odberatel'a uvedené v čl' Il Zm|ulry

voči zúčtovatelbYi odahýIok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odberate|'a uvedeného v čl. II Zmluly distribúciu elektÍiny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,Distribučné služby..) od príslušného prevádzkovate|'a distribučnej
sústaly, ku ktoÍej je odberné miesto odberate|'a priPojené (ďalej len .,PDS..) v rozsahu a pod|'a podmienok
tejto zmlu\ry a PÍevádzkového poriadku PDS.

1.2 Predmetom tejto Zm|u*y je d,a|ej záv.izok odberate|'a v zmluvnom období odoberat, od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifuého produktu dodávky elektriny, a riadne a včas zapIatiť za dodávku
elektriny a za Distribuěné sluŽby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto ZmluYe a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou o združenej dodávke e|ektriny
ZsE EneÍgia, a. s. (d'alej len ,,Všeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia Íegulovaného prísfupu k distribuěnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifirého produktu dodáv$ elekhiny dohodnutého v Zmluve.

1.3. Neoddelitel'nou súěasťou Zmluvy sú Priložené platné všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého taÍifuého pÍoduktu dodávlg/ e|ektliny podl'a Zmlu\T (d'alej len,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú ďalšie vzájomné práva a povinnosti zmIuvných strán.
V prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifilého produktu sa
vzájomné vzťahy zmluvných striín riadia ich aktuálnym platným a účinným znením.

II' Údaje o mieste spotřeby a odbernom mieste
2.l Číslo miesta spoÍeby| 3to6o442,I6
2.2 Adresa miesta spotreby: NAD IHRISKOM l, 900 33 MARIANKA

2.3 Číslo odbemého miesta distribúcie: 460442.1600
2.4 EIC odbemého miesta distribúcie: 24zzs60442,76000z
2.5 Napáťová úroveň: NN
2.6 Císlo odbemého miesta dodávky: 4604427601

uI. Údaje pre distribúciu elektriny
3.l sadzba za distribučné s|užby: c2-x3 DPC
3.2 Dohodnuý učinník cos 9: 0,95
3.3 Maximálna Íezervovaná kapacita; 3x25A

|V. Údaje pre rlodávku elektriny
4.1 Tarifný produkt dodávky elektriny: StandardPowerDuo DPC

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.1 císlo zmluvného účtu: 6500016699
5'2 A&esa Zasie|ania |aktur . platite|.: obec Marianka obecný úrad, ŠKoLsKÁ 32,900 3J

MARIANKA

5.3 Číslo bankového účtu,4(ód banky platitel,a; 552|||2/o2oo
5.4 obdobie r,ystavovania faktúr za spotrebu elektriny: Iočne
5'5 Počet fakfuÍ vystavených odhadom: l1
5'6 Spósob úhrady fakfur: Prevodný plíkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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é.on

Ing. Juraj Belianský
' vedúci Account Managels 2

vI. osobitné dojedtrania
VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Zm|uya sa uzafuára na dobu určitu, do 0| '07.20|2'
7.2. zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zm|uvnými stranami a účinnosť dňom Začatia

dodávky elektriny.
7.3' Doručovacia adÍesa Dodávatel'aje: ZsE Energia, a.s.,P. o. Box 325, 810 00 Bratislava l.
7.4. odberate|' lyhlasuje a svojím podpisom Zm|uvy potvÍdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami talifirého produktu platnými v čase podpisu Zmlur,ry,
tieto obdržalpri podpise Zmlwry, ich obsahu porozumel' súhlasí s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavať'

7.5' ostatné vďahy touto zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami talifuého produktu, všeobecne závliznými právnymi predpismi v oblasti enelgetiky a ostatnými
plíslušnými všeobecne závázr:'ými Wíynymi predpismi.

7.6' Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) Iovnopisoch, každý s platnosťou oliginálu. Každá zo anluvných strán
obdrží po jednom Íovnopise.

7.7' Neoddelitelhou súčasťou Zmlulry sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky taÍifuého produktu.

7.8' Nadobudnutim účinnosti tejto Zmlu\T stláca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto zmluve uzatvorená medzi odberatel'om a Dodávatel'om.

7.9' Zm|uvné strany lryhlasujú' fu si Zmluvu pred jej podpisom riadne pÍečitali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva l{adruje ich slobodnú a váŽnu vól'u, zavázujú saju dobrovol'ne plniť a na znak súhlasu s ňou
oprávnení zfufupcovia zm|uvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy'

Za Dodávate|h Za Odberatel'a

/Íal k**ť* /7/1
Dň. Mi.ío Dňa

Meno priezviiko á f unkci'

JUDT, RADOVAN JURIKA

é'

, /.fuA-_-
M€no' D.|éflhko á funkda

M€ňo Díe'v|sko a ír'|ll.|á

140294248
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Zm|uva o združenej dodávke elektriny

Číslo Z.luury' 140294244
císloobchodnéhopaÍtnera: 5100018672
Číslo miesta sDotrebv 3|05257967

uzatvárajú podl'a všeobecne záviizných platn.ých právnych predpisov a p|atných právnych predpisov pre podnikanie
v eneÍgetických odvetviach túto zmluvu o združenej dodávke elektriny (d'alej len ''Zmluva'').

13

Dodávatel':
ZSE Energiat a, s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, oS BA I, oddie| sa vložka Č' 3978,/8
DrŽitel'povolenia na dodávku elektriny lrydanej ÚRso
č,.: 2007E0254

IČo:

IČ DPH:

36 6',1',7 281
2022249295
sK 2022249295

Zastúpený: na základe plnomocenstva spoIočnosťou
Západoslovenská energetika a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava
IČo' ss sz: sst
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluly:
Ing. Juraj Belianský
vedúci Account Managers 2

r,tara uoro ayova
^  ^ . ^ l l n f  r a n ' d A ř

Bankové spojenie: c. účtu/tód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'I /1100
VÚB banka, a. s' 27-21o7o|2lo2oo
SloYenská spolitel'ňa, a' s. 01l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 66 17993003/1 I I I

Dalej Ien''Dodávatel' ',

(Dodávale|' a odberatel' spoločne ako,,zmluYné strany..)

Odberatel':
Obec Marianka obecný úrad
skolská 32, 900 33 Marianka

IČo:
DIČ:
IČ DPH:

v zastúpeni:

00304930
2020643680

JUDT. RADOVAN JURIKA

Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovat,
vo veciach Zmluryl

JUDT. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a' s'
Č. účtu,'kód banky: 552|||2/0200

ĎaIej len,,odberate|' ' '
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Predmet ZmlurT

l.l Pledmetom tejto Zm|wry je záyázokDodávatel'a v zmluvnom obdobi:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl. II Zmluly pod|'a podmienok tarifného

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto odberatel'a uvedené v čI' II Zmlu\ry

voči zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odberate|'a uvedeného v ěl' II zmlu\ry distribúciu elekhiny a

ostatné distribučné služby (d'alej len ,,Distribučné s|užby..) od príslušného prevádzkovate|'a distribučnej
sústaly, ku ktoÍej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'alej len ''PDS..) v rozsahu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy a Prevádzkového poÍiadku PDs'

l '2 Predmetom tejto Zml|uw je d'4|e] záviizok odbe.atelb v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifirého pÍoduktu dodávlry elektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
eIektriny a za DistÍibučné s|užby ceny dohodnuté podťa podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou o združenej dodávke e|ektriny
zsE Energia, a. s. (d'alej len ,ýšeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného pIístupu k distÍibučnej sústave a dodržiavat, svoje povirnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tariÍilého produktu dodávky elektriny dohodnutého v zmluve'

1'3' Neoddelitelhou súčastbu Zmlu\ry sú pIiložené platné všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného produktu dodávlly elektriny pod|'a Zmlulry (ďalej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povionosti zm|uvných strán'
v pÍípade anien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
ýzá)omné y^,ahy zmluvných strán riadia ich aktuálnym platrrým a účinným znen ím'

II. Udaje o mieste spotreby a odbernom miest€
2.l Číslo miesta spotreby;
2.2 AdÍesa miesta spotreby:

2.] Čislo odberného miesta distribúcie:
2.4 EIC odberného miesta distribúcie:
2.5 Napáťová úroveň:
^ .  x , ,r.o L rsro oooerneno mtesla oooavhy:

Údaje pre distribúciu elektriny
3.l sadzba Za distribuěné služby:
3.2 Dohodnuý učinník cos g:
3.3 Maximálna rezervovaná kapacita:

Údaje pre dodávku elektriny
4.l Tarifuý produkt dodávky elektÍiny:

Fakturačné a p|atobné údaje a podmienky
5.l Císlo zmluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktúr _ platitel':

310525',196',1
NAD IHRISKOM I, 9OO 33 MARIANKA

4525796'700
242255257967000J
NN
4525796',702

c2-x3 DPC
0,95
3 x 2 5  A

StandardPower DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad. šKoLsKÁ ]2.9oo ]3
MARIANKA

III.

IV.

5.3 Císlo bankového účtu/kód banky platitel'a: 552|||210200
5.4 obdobie vystavovania faktúr Za spofebu elektriny: ročne
5.5 Počet fakfur wstavených odhadom: 11
5.6 Spósob úhrady faktir: PÍevodný príkaz
5.7 L€hota splatnosti| 14 dní
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Za Dodávatel'a

, lkuóalau

vI. osobitnédojednania
VII. Záverečnéustanoyenia' ... 

;]'-illil* uzatváÍa na dobu urěitu, do 0l 07'2012.

7.2' Zmluva nadobúau pr"tno,tino.l"; podpisu obidvoma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom zaěatia

dPismi'
každý s p|atnosťou originálu. KaŽdá zo zmluvných strán

Za Odberatel'a

,/ -? //

Dň.

4. .

140294244
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Zm|uva o zdrlženei dodávke elektriny

Číslo Zmlur'y: 140294243
čísloobchodnéhopaínera: 5roo018672
Číslo miesta sootÍebv| 3105253025

uzatvárajú podl'a vše.obecne záviizných platných plávnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energeticloých odvetviach tuto Zmluvu o združenej dodávke elekhiny (d'alej Ien',zmluYa'.).

Dodávatel':
ZsE En €rgia' a' s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísan.ý v oR, os BA I, oddiel Sa vložka Č.39,18IB
DrŽiLel.povolenia na dodávku elektÍiny vydanej ÚRso
ě.| 200,IE0254

36 617 28r
2022249295
sK 2022249295

DIC:
IC DPH:
Zastúpený: na základe pInomocensfua spoIočnosťou

ZipadosIor.enská energetika a' s.
Čulenova 6, 8l ó. 47 Bratislava
ICO:35 823 551
Zapísaná v oR os BA I, oddiel Sa, vloŽka ě' 2852/8

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluly:
Ing' Juraj BeIianslcý
vedúci Account Managers 2

Klara uoro ayova
Account manag€r

Bankové spojenie; č' úětúkód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'I /1100
VÚB banka, a. s. 2,? -2|o7o|2lo2oo
Slovenská sporitel'ňa, a. s. 0110800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/l I I I

Ďalej len',DodáYatel' ' '

(Dodávatel' a odbeÍate|' spoločne ako ,,zmluvné strany..)

Odberatel':
obec Marianka obecnÝ úrad
Školská :z, 9oo :: varianka

IČoi

IČ DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JLlDr. RADOVAN ruRIKA

Zastúpený osobami opÍávnenými konať a podpiSovat'
vo veciach Zmluvy:

JUDT. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. účt.r,'toa b-ty: 552|||2lo2o0

Ďalej len,,odberate|' ' '

113
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I. Predmet Zmluvy

1'l PÍedmetom tejto zmluw je záyázokDodávatel'a v zmluvnom období:
a) dodávať elektťinu do odberného miesta odberalel'a uvedeného v čl. II Zmlury podl'a podmienok taÍiftého

produktu dodávky elektriny dohodnutého V Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v č|' II Zmluly

voči zúčtovatel,ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odbelat€l'a do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl. II Zmluly distÍibúciu elektriny a

ostatné distribučné sIužby (d'alej len ,,Distribučné služby..) od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústa\ry, ku ktorej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'a|ej len ,,PDS..) v rozsahu a podl'a podmienok
tejto Zmluly a Prevádzkového poriadku PDS'

l.2 Predmetom tejto Zmluly je d'alej záviizok odbelatel'a v zmluvnom obdobi odoberať od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifného produktu dodávky e|ektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
€lektriny a Za Dishibučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberate|'ov so zmluvou o zdÍuženej dodávke elektriny
ZsE Energia, a. s. (d'alej len ''všeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodrŽiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifuého produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve.

1.3' Neoddelitelhou súčasťou Zmlulry sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého taÍifného produktu dodávky elektriny podl'a Zm|ur,ry (d'al€j len ''obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné pláva a povinnosti zmIuvných strán'
V prípade zrnien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného pÍoduktu sa
vzájomné vďahy zmluvných strán riadia ich akfuálnym platným a účinným znením.

II. Udaje_o mieste spotreby a odbernom mieste
2.1 Cislo miesta spotreby;
2.2 AdÍesa miesta spotreby:

2.3 číslo odbemého miesta distribúcie:
2.4 EIC odberného miesta distÍibúcie:
2.5 Napáťová úroveň:
2.6 Čislo odbemého miesta dodávky:

III. Údaje pre distribúciu elektriny
J.l Sadzba za distribuČné s|uŽby;
3'2 Dohodnuý učinník cos rp:
3.3 MaximáIna rezervovaná kapacita:

Iv' Údaje pr€ dodávku elektriny
4.l Tarifný produkt dodávky elektriny:

V' Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.1 Císlo zmluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktúr _ platitel'I

3105253025
ŠrÚnove ss, qoo :3 MARIANKA

4525302500
2422552530250000
NN
4525302501

c2-x3 DPC
0,95
3x63A

standaÍdPoweÍLight lT DPc

6s00016699
obec Marianka obecný úÍad, ŠKoLsKÁ 32' 9oo 33
MARIANKA

5.3 Číslo bankového účtu,&ód banky platitel'a: 552|||2/o2oo
5.4 obdobie rystavovania faktúr za spotrebu elektriny: ročne
5.5 Počet fakfur \Ystavených odhadom: 1l
5.6 spósob úhÍady faktúr| Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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vI. osobitné dojednania
VII' Záverečné ustanovenia

7.7 zm|\ya sa lzatyára na dobu uÍčitú. do 0|'07.20|2.
7 '2' Zm|uva nadobttda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávky elekt[iny.
7'3. Doručovacia adresa Dodávatel'aje; ZSE Energia, a.s.,P. o. Box325' 81000Blatis|ava l.
7'4. odberatel' lyhlasuj e a svojím podpisom ZmIu\ry pofuÍdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifuého produktu platnýmiv čase podpisu Zm|ulry,
tieto obdržal pri podpise Zmlulry, ich obsahu porozumel, súh|así s nimi a zaviizuje sa ich dodržiavat'.

7.5. ostatné vá'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami talifuého produktu' všeobecne záváznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými
príslušnými všeobecrc záyiiznými pŘlynymi predpismi'

' 1'6. Zmluvaje \Thotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou oÍiginálu. Každá zo anluvných strrín
v. obďží po j€dnom roYnopiso.

7.7. Neoddelitelnou súčasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a, k1orého súčasťou sú aj obchodné podmienk7 tarifirého produktu'

7.8' Nadobudnutím účinnosti tejto ZmluYy stÍáca p|atnosť prcdchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uYedené v t€jto Zmluve uzatvorená medzi odberatel'om a DodáYatel'om.

7.9' Zmluvné strany lryhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne preěitali, jej ustanoveniam porozumeli,
Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u, zaviizujú saju dobrovol'ne plniť a na znak súhlasu s ňou
oprávneni zístupcovia filluvných stran pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

za Dodáyate|,a Za Odberatel'a

/ /  , 4 . . /  , . 1  ' < /  -  n

, ,k ú\,z - /! .?!', ť,,;*0' 12. (/
Ív||ésto Dňi Mie5to Dňá

Ing. Juraj Belianshý
' vedúci Account Managers 2
Meno. p.iedi*o a fun k<ia

,rupr.RApovANruRrKA -&-
M€no Driéaisko ! fuň k.ia/7

\,4Klára Ďord'ayová
, Account manager -__::____
Mé|lo, pt|.4|sko á fuí kda Podpi.

J I J 140294243

M.ňo, Priéaisko . fun k.iá
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Zm|uva o zdruŽenei dodávke e|ektriny

Čislo Zmluly: |40294242
ČísloobchodnéhopartneIa: 5100018672
Číslo miesta spotreby | 310522022|

uzawárajú podl'a všeobecne záviizných platných pÍávnych pÍedpisov a p|atných právnych predpisov pre podnikanie
v energetichých odvefuiach túto zmluYu o združenej dodávke elektriny (d'alej len ''Zmluva'.)'
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o

o

. * - . t
UúSlo  I 1 -n7 - 1 1

' , l i i

Dodávatel';
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, os BA I, oddiel Sa vložka Č'ýtan
DrŽilel. povolenia na dodávku elektriny lrydanej ÚRso
č.:200,7E0254

IČo:

IC DPH:

36 6',17 281
2022249295
sK 2022249295

zastúpený: na základe plnomocenswa spoločnosťou
Západoslovenská energetika a. s.
Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
ICO: 35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, v|ožka ě.2852/8

Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlu\y:
Ing. Juraj Belianslcý
vedúci Account Managers 2

Klára Ďorďayová
Account manageÍ

Bankové spojenie: Č. účh,!,kód banky:
Tatra banka, a. s. 2649000047/1100
VÚB banka, a. s. 27-2|o7o|2/o2oo
slovenská spoÍitel'ňa, a. s. 0l l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank s|ovakia, a. s' 6ó17993003/1111

Dalej len,,Dodávate|' ' '

(Dodávatel' a odberatel' spoločne ako ,,zmluvné strany..)

Odberatel':
obec Marianka obecný úrad
SkoIská 32. 900 33 Marianka

tČo:

IC DPH:

00304930
2020643680

v zasttrpení:

JUDI. RADOVAN ruRIKA

zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:

JLrDr. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s'
c. účtu,4(ód banlry| 552|11210200

Dalej len,,Odberatel"'
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I. Předmet zmluYy

1.l Predmetom tejto zm|lw je záviazokDodávatel'a v zm|uvnom období:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odbeÍateťa uvedeného v čl. II ZmIury podl'a podmienok tariÍilého

plodukfu dodávlÍy elektriny dohodnutého Y Zmluve,
b) prevziať za odbelatel'a zodpovednost' za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v čl. II Zmluw

voči zúčtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odbeÍatel'a uvedeného Y č|. II Zm|uvy distribúciu e|ektriny a

ostatné distÍibučné služby (d'alej len ,,DistÍibučné služby..) od prislušného prevádzkovatel,a distribučnej
sústaq, ku ktorej je odbemé miesto odbelatel'a pripojené (d'a|ej len ,,PDS..) v rozsahu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy a Prevádzkového poriadku PDS.

l'2 PÍedmetom tejto Zm lulry je d'alej závázok odberatel'a v zmluvnom obdobi odoberať od Dodávatel'a elektrinu
pod|'a podmienok dohodnutého tarifrrého produktu dodávky e|ektriny' a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektriny a za DistÍibučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odbeÍate|'ov so zmluvou o združenej dodávke elektÍiny
ZSE Energia, a. s. (d'alej len ,,Všeobecné obchodDé podmienky..) a v sú|ade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodržiaYať svoje povinnosti v súlade so Zm|uvou,
a obchodnými podmienkami tarifného produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve.

1'3. Neoddelite|'nou súčasťou Zmlulry sú pliložené platné Všeobecné obchodné podmienlcy a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného produktu dodávlq/ elektÍiny podl'a Zmlula (ďalej Ien ,,obchodné
podmienky tarifného produktul.), ktolé upravujú ďa|šie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán'
V prípade anien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
yzájoÍnÍé ýďahy zmluvných stÍán riadia ich aktuálnym platným a účinným znenim'

II. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
2'1 cís|o miesta spotreby: 3|0522022|
2'2 Adresa miesta spotÍeby: NAM 4.APRILA lJ,9oo 33 MARIANKA

2'3 císlo odbemého miesta distribúcie: 4522o22|oo
2.4 EIC odbemého miesta distÍibúcie: 24Zzs5220221000K
2'5 Napáťová úroveň: NN
2'6 Císlo odbemého miesta dodávky: 4522022|0|

II|' Údaje pre distribúciu e|ektriny
3'l Sadzba za distribučné služby: c2-x3 DPc
3'2 Dohodnuý učinník cos rp: 0'95
3.3 Maximálna Íezervovaná kapacita: 3x63A

IV. Údaje pre dodávku elektriny
4.l Tarifuý produkt dodávl] elektIiny: standardPowerlight DPc

v. Fakturačné a platobné úd8je a podmi€[ky
5.1 Císlo zmluvného účtu: 6500016699
5.2 Adresa zasielania faktúr p|atitel.: obec Marianka obecný úrad. ŠKoLsKÁ ]2,9oo 33

MARIANKA

5.3 číslo bankového úěfu/kód banky platitel'a| 552|1l2/o2oo
5.4 obdobie rystavovania faktul Za spotrebu elektriny| ročne
5.5 Počet faktur vystavených odhadom| ll
5.6 spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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Člen skupiny

é.on

lng. Juraj Belianský
' vedúci Account Managers 2
Meno. DÍién|.ko á fÚnki.

K|ára Ďord'ayová
Account manager

Meno, pdewlskodtunkd.

3 i3

vI. osobitnédojednania
vII. závefečnéustanovenia

7.7 zm|uyasa\zatyára na dobu určitú' do 0|,0,7.2012.
7.2' Zm|uvanadoblÍtda platnosť dňom joj podpisu obidvoma zm|uvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávky e|ektriny'
7.3. Doručovacia adresa Dodávatel'aje: ZSE Energia, a.s',P. o' BoX 325, 810 0o BÍatislava l.
7.4' odbelatel' }yhlasuje a svojím podpisom Zm|ulT potvrdzuje, že sa riadne oboznámi| vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifirého produktu pIatnými v čas€ podpisu Zmluw,
tieto obdržal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaviizuje sa iah dodÍžiavať'

7.5. ostatné vďahy touto zmluvou neupÍavené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami talifuého produkfu, všeobecne Záviiznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostamyml
pÍíslušnými všeobecrÉ záýaznýmí wayrLymi predPismi.

7.6. Zmluvaje \Thotovená v dvoch (2) rovnopisocb, každý s platnosťou originálu' Každá zo znluvných stran
obďží po jednom lovnopise.

7.7. Neoddelitelhou súěasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'a, ktolého súěasťou sú aj obchodné podmienky tarifného produktu.

7.8. Nadobudnutím účinnostiteito zmlu\T stráca platnosť predchádzajúca zm|uva o dodávke eIektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto Zmluve uzatvorená medzi odberatelbm a Dodávatel'om.

7.9. Zmluvné strany ryhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli,
zm|uva vyjadruje ich s|obodnú a vážnu vól'u, zaviizujú saju dobrovol'ne plniť a na znak súhlasu s ňou
oplávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy'

za Dodávate|'a Za Odberatel'a

,rupr.RApovANruRrKA -1'/r-*
PodpisM.no lliéť|sko á fuík.i.

Méno' priéPBko. fiJík.i.

'140294242
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Zm|uva o združenej dodávke elektriny

Číslo Zmlulry: |4029424|
Čísloobchodnéhopartnera: 5100018672
Číslo miesta sDotrebY 3|o522o22o

uzatvárajú podl'a všeobecne závázných platných PÍávnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
V energeticlgých odvetviach tuto Zmluvu o združenej dodávke elekEiny (d'alej len '.Zmluva'').
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Dodáyate|';
ZSE Energia, a. s.
cu|enova 6, 8l6 47 BÍatislava

Zapísaný v oR, os BA I, oddiel Sa vložka Č.3978lB
DrŽite|. povolenia na dodávku e|ektriny vydanej ÚRso
č,':2007E0254

Ičo:
DIC:
IČ DPH:

36 677 281,
2022249295
sK 2022249295

zastúp€ný: na zá&lade plnomocenstva spoločnostbu
Západos|ovenská eneÍgetika a' s.
Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
IČo:  35 823 55 l
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, vložka č. 2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmluvy:
Ing' Juraj Belianský
vedúci Account Managers 2

r,tara uoro ayova
Á. . r t 'n f  ň 'ňáoe ř

Bankové spojenie: Č. účh!4(ód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'I /1100
VÚB banka, a. s. 27.2|o7o|2lo2oo
s|ovenská sporite|'ňa, a. s' 01l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/l I I I

Ďalej len,,DodávateI' ',

(Dodávatef a odbelatel' spoločne ako ,,zm|uvné stratry..)

Odberatel';
obec Marianka obecný úrad
skolská 32, 900 33 Marianka

IČo:

IC DPH:

00304930
2020643680

v zastupení:
Jl,rDr. RADOVAN JURIKA

Zastupený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlury;

JUDT, RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a' s.
C' účtu,&ód banky: 552|||2/0200

Ďalej len,,odberatel' ' '
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L Predmet Zmluyy

l'1 Predmetom tejto Zm|uw je z^ydzok Dodávatel'a v zm|uvnom období:
a) dodávat' elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl' II Zmluly podl,a podmienok tarifuého

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) pÍevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v čl' II Zmlu!ry

voči zú čtovatel'ovi odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta Odberatel'a uvedeného v čl. II Zmlur,ry distribúciu elektriny a

ostatné distlibučné služby (ďalej len ,,Distribučné služby..) od príslušného plevádzkovate|'a distribučnej
sústa\T, ku ktorej je odberné miesto odberate|'a pripojené (ďalej len ,,PDs..) v rozsahu a podl,a podmienok
tejto Zmlu\ry a PÍevádzkového poriadku PDs.

1.2 Predmetom tejto zm|uw je d'a|ej záyiizok odbe[ate|'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a €|ektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifuého produktu dodávlry elektriny, a riadne a včas zaplatit'za dodávku
elektriny a za Distribučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a Všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou o združenej dodávke elektriny
ZSE Energia, a. s. (ďalej len ,'všeob€cné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia regu|ovaného pÍístupu k distribučnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifného produktu dodáVky elektriny dohodnutého v Zm|uve'

1'3. Neoddelitelhou súčasťou Zmlu\T sú priložené platné Všeobecné obchodné podmienk] a obchodné
podmienky dohodnutého tarifného produktu dodávky elektÍiny podl'a Zmluvy (d'alej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
V prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
vzájomné vzťahy zmluYných stráLn riadia ich aktuáInym platným a účinným znením.

II' Udaje o miest€ spotreby a odbernom mieste
2.1 Číslo miesta spotreby:
2.2 Adresa miesta spotreby:

2.3 ČísIo odbemého miesta distribúcieI
2'4 EIc odbemého miesta distlibúcie;
2'5 Napáťová úroveň:
2'6 Císlo odbemého miesta dodávkf:

I ' Údaje pr€ distribúciu €l €ktriny
3.l Sadzba za distribučné služby:
3.2 Dohodnut'ý učinník cos Q:
3'3 Maximálna rezervovaná kapacita:

IV. Údaje pre dodáYku elektriny
4.l Tarifný pÍodukt dodávky elektriny:

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.l cislo anluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktúr _ p|atitel':

3r05220220
ŠrÚnovl. ss, soo :3 MARIANKA

4522022000
242255220220000P
NN
4s22022001

C2-X3 DPC
0,95
3x404

StandardPower DPC

6500016699
obec Marianka obecný úrad, ŠKoLsKÁ 32, 9oo 33
MARIANKA

5.3 Čislo bankového účtu/kód banky platitel'a: 552l||2lo2o0
5.4 obdobie lrystavovania faktúr za spotÍebu elektriny: ročne
5.5 Počet faktúr \ystavených odhadom; 1l
5.6 spósob úhÍady faktúr: Plevodný pÍíkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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vI. osobitné dojednania
vII. záyerečné ustatrovetria

7.7 zm]uya sa uzatyiíra nadobu určitu, do 0| '07.2012'
7.2' Zm|uyanadobida platnosť dňomjej podpisu obidvoma zm|uvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávlry elektriny.
7.3. Doručovacia adresa Dodávatel,aje: ZSE Energia, a.s.,P. o. BoX325,8lo o0 Brctislava l.
7.4. odberateť ryhlasuje a svojím Podpisom zmlu\y potvrdzuje, že sa riadne oboanámil vo všeobocnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami talifirého ploduktu platnými v čase podpisu Zmruvy,
tieto ob&žal pri podpise Zmluvy, ich obsahu porozumel' súhlasi s nimi a zavlizuje sa ich doáržiávať'

7.5' ostatné Vďahy touto Zmluvou neupÍavené sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tarifného produktu,.všeobecne záv.áznými pÍáynymi prcdpis;i v oblasti energetiky a ostainými
príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

7.6, zm|uva je whotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu' Každá zo anluvných strán
obďží po jednom rovnopise.

7.7. Neoddeliternou súěasťou Zmlury sÚ:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatel'4 ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienLf taÍifuého produktu'

7.8. Nadobudnutím účinnostitejto Zmluly síáca platnosť predchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odberné miesto uvedené v tejto Zmluve uzafuorená medzi odberatelbm a DodáYatel'om.

7.9' zmluvné stÍany lyhlasujú, že si Zmluvu predjej podpisom riadne prečítali,jej ustanoveniam porozumelr,
zmluva }'adruje ich slobodnú a vráŽtu vóťu, zavázujú saju dobrovoťne plniť a na znak súhlasu s ňou
opÍávneni zástuPcovia zmluvných stIán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

za Dodáya.e|'a

Ing. Juraj Be|ianslcý
' vedúci Account Manaeers 2
Ménq pdc8iiko e fun k.ia

Klára Ďord'ayová
' Account manaeeÍ !

éno| !riéžY|!ko . funk.i.

za odberat€|'a

, JUDr. RADOVAN JtlRlKA

u-/tLL, (ť.4a, kanuL,, ,(7./r

Meno, prieaiiko a Ílln k.i.

P"dpt" 
--

140294241
1 t ?

Méío, Pr|qkko. Í!nki.
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Zm|uvao zdÍUženeidodávke elektriny

cÍslo Zmlu}Y: 140294238
ČísloobchodnéhopaÍtnera: 5l00018672
císlo miesta sDotrebYi 31052202|8

uzatvárajú podl'a všeobecne závázn.ých p|atných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny (d'alej len ''Zmluva'').

l 13

: ř

- *

ó
o

DodáYatel':
ZSE Energia, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

Zapísaný v oR, os BA I, oddie| sa vloŽka Č' 3978,ts
DrŽiteI. povolen ia na dodávku eIektriny r,7danej URSo
č.:2007E0254

IČo:

IČ DPH:

36 677 281
2022249295
sK2022249295

Zastúpený: na zák]ade plnomooenstva spoločnosťou
Západoslovenská energetika a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava
IČo:  35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I, oddiel Sa, Vložka č. 2852lB

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlury:
Ing. Juraj BeIiansloý
vedúci Account Managers 2

l(||aÍa Uoro ayova
Account manager

Bankové spojenie: Č. účtu/kód banky:
Tatra banka, a. s. 264900004'1/1100
VÚB banka, a. s. 27-2lo7o|2lo2oo
SloYenská sporitel'ňa, a' s. 01l0800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 20002ó0100/8130
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003/l I I I

Dalej len',Dodávatel' ',

(Dodávate|'a odberatel' spoločne ako ,pm|uyné strany..)

Odberatel':
obec Marianka ob€cnÝ úrad
Školská 32. 9oo 33 MaÍianka

IČo:
DIČ:
IČ DPH;

00304930
2020643680

V zastúpeni:

JUDr. RÁDoVAN JURIKA

Zashrpený osobami oprávnenými konat' a podpisovať
vo veciach Zmluryl

JUDT. RADOVAN JURIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úveÍová banka, a. s.
Č' účtu,4(ód banky: 552|||210200

Da|ej len,,odb €ratel' ' '
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I. Predmet Zmluvy

1.l Predmetom tejto zÍn|uw je záyázokDodávatel'a v zmluvnom období;
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl. II Zmluq podl'a podmienok tarifného

produktu dodávlry elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odberatel'a uvedené v ěl. II Zm|ur,y

voči zučtovate|,ovi odchýlok;
c) zabezpečit'pre odberatelb do odberného miesta odberatel'a uvedeného v čl. II zmlu\), distribúciu €lektliny a

ostatné distÍibuěné služby (d'alej len ,,Distribučné služby'.) od príslušného prevádzkovate|'a dislribučnej
sústary, ku ktorej je odberné miesto odberate|'a pripojené (d'alej len ,,PDS..) v rozsahu a pod|'a podmienok
tejto Zmlu\T a Prevádzkového poriadku PDS.

l '2 Predmetom tejto Zm|wy je d,a|ej závázok odberate|'a v zmluvnom období odobeÍať od Dodávatel'a elektrinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifuého produktu dodávky elektriny, a riadne a věas zapIatiť za dodávku
elektriny a za Distribuěné sluŽby ceny dohodnuté pod|'a podmienok uvedených v tejto ZmluYe a všeobecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou o združenej dodávke eIekt.iny
ZsE Enelgia, a. s. (d'alej len ''Všeobecné obchodné podmienky..) a v súlade s predpismi na základe
uplatnenia regulovaného prístupu k disttibučnej sústave a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifuého produktu dodávky e|ektriny dohodnutého v ZmIuve'

l '3. Neoddelitel'nou súčasťou zmluly sú priložené pIatné Všeobecné obchodné podmienlry a obchodné
podmienky dohodnutého tarifuého produktu dodávky elektliny podl'a zmlu}T (ďalej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
V prípade zmien všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifuého produktu sa
vzájornné yďaW zmluvných strán riadia ich alrŤuálnym platným a účinným znenírr''

II' Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
2'l císlo miesta spotÍeby: 3|052202|8
2.2 Ad[esa miesta spoheby| ŠrÚnove 53, 900 33 MAzuANKA

2.3 čislo odbemého miesta distribúcie: 4522o2|8oo
2.4 EIC odberného miesta distribúcie: 24zzs52202|8000s
2.5 Napáťová úroveň: NN
2.6 Číslo odbemého miesta dodávky: 4522o2I8oI

III' Údaje pre distribúciu eIektriny
3.1 Sadzba za distribučné služby: c2-X3 DPc
3'2 Dohodnuý učinník cos q: 0'95
3.3 Maximálna rezervovaná kaDacita: 3x63A

IV. Údaje pre dodávku elektriny
4.l Tarifirý produkt dodávLf elektriny; standardPowerlight DPc

v. Fakturačné a platobné údaje a podmienky
5.1 Číslo zmluvného účtu: 6500016699
5.2 Adresa zasie|ania faktúr _ p|atitel ': obec Marianka obecný úrad, ŠKoLsKÁ32,9oo33

MARIANKA

5.3 Číslo bankoYého účtu,&ód banky platitel'a: 552|||2lo2oo
5.4 obdobie \rystavovania faktúr za spoftebu elektriny: ročne
5'5 Počet fakfur lystavených odhadom: 11
5'6 spósob úhlady faktúr: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti: 14 dní
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Č|en skupiny

é.on

za Dodávate|'a

. t  r .  I
.. //l! t-h:,/ f v

[ng. Juraj Belianský
' vedúci Account Managers 2
MeIo, pli.ťi.ko . fun kci.

l\'tara uoroayova
' Account manaqeÍ
M€no' pÍ|.rvisko a fun kcia

3 i3

VI' osobitnédojednania
VII. Záyerečné ustanovenia

,l .| ZmluŇa sa uzaťýára na dobu určitu, do 01'0,I '20|2'
7.2. Zm|wa nad'obítda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zm]uvnými stranami a účinnosť dňom začatia

dodávlry elektliny'
7.3. Doručovacia adresa Dodávatel'aje: zsE Energia, a.s., P. o. Box325' 810 00 Bratis|ava l'
7.4. odberatel' lyhlasuje a svojím podpisom Zmluly potvrdzuje, že sa riadne oboznámil vo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifirého produktu platnými v čase podpisu Zmlur,y,
tieto obdžal pri podpise zmlury, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zavázuje sa ich dodrŽiavať'

,7.5. ostatné vďahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami taIifného produktu, všeobecne záváztými právnymi predpismi v oblasti eneÍgetiky a ostatnými
príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

7.6. Zm|wa je vyhotovená v dvoch (2) Iovnopisoch, každý s platnosťou originálu. KaŽdá zo anluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.

7.7. Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný Cennik Dodávatel'a, ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienky tarifirého produktu'

7.8' Nadobudnutím účinnosti teito Zmlu\T stÍáca platnosť pledchádzajúca zmluva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedené v tejto zmluve uzatvorená medzi odberateťom a Dodávatel'om'

7.9' Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam polozumeli,
Zmluva lryjadruje ich slobodnú a vážnu vólfu, zavázujú saju dobrovol'ne plniť a na znak súh|asu s ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú sYoje vlastnoruěné podpisy'

Za Odberatel'a

-  Dňa

c)#, / ay // //..
, / JUDr. RADovAN JURIKA '/ //'4u-

', t/,nr,a, €,', 'lZ//

M.no. ! Cai3ko.íunk.i.

Méno, pli.zvi'to a ÍÚn k.|d

't40294238
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Zm|uva o združenejdodávke elektriny

Číslo Zmluvy: 140294240
Císloobchodnéhopartnera: 5100018672
Číslo miesta spotreby: 3|05220219

uzatvárajú podl'a všeobecne záviizných p|atných plávnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie
v eneÍgetichých odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny (d'a|ej |en '.zmluva'').

l l 3

Dodávatel':
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava

Zapísaný v oR, os BA I, oddiel sa vložka Č' 3978,ts
Džiteť povolenia na dodávku elektriny vydanej ÚRSo
ě'.' 200'7E0254

IČo:
DIČ:
IČ DPH:

36 6',77 Z8l
2022249295
sK2022249295

zastúpený: na základe plnomocenstva spoločnosťou
Západoslovenská enelgetika a' s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČo: 35 823 551
Zapísaná v oR oS BA I' oddie| S4 vložka č. 2852lB

zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať
vo veciach Zmlurry:
lng. Juraj Belianslcý
vedúci Account Managers 2
. . , ,  : .  -l(!|íua uoro ayova
Account manager

Bankové spojenie: č. účtrrlkód banlry:
Tatra banka, a. s. 264900004'7 lll00
VÚB banka, a. s. 2,|-2|o7o|2lo2oo
slovenská sporitel'ň4 a' s. 0l10800463/0900
Citibank (Slovakia), a. s. 2000260100/8130
Unicredit Bank Slovakia, a. s. 6617993003i 1 1 1 1

Ďalej l€n,,Dodávate|''.

(Dodávatel' a odberate|' spoločne ako,,zmluvné strany,.)

odberat€l':
obec Marianka obecný úrad
Školská 32' 9oo 33 Marianka

lČo:
DIČ:
IČ DPH:

00304930
2020643680

V zastupení:

JUDT. RADOVAN JURIKA

zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisoval'
vo veciach Zmluly;

JUDÍ' RADoVAN ruRIKA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. úětu/kód banky: 552|1|2/0200

Ďalej len',odberatel''.
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I. Predmet Zmluyy

1.1 Predmetom tejto Zm\vry 1e záv.iizokDodávatel'a v zmluvnom obdobi:
a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v č|' II Zmluvy podl'a podmienok tarifného

produktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve,
b) prevziať za odberate|'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto odbeťatel,a uvedené v ěl' II Zm|ur,ry

voči zúětovatel'ovi odchýIok;
c) zabezpečit' pre odberalel'a do odberného miesta odbeÍatel'a uvedeného v čl. II Zmlu!ry distribúciu e|ektriny a

ostatné distribuěné s|užby (d'a|ej len,,Distribučné služby..) od prísIušného prevádzkovatet,a distribučnej
sústaq/, ku ktolej je odbemé miesto odberatel'a pripojené (d'a|ej len ,,PDs..) v rozsahu a podl'a podmienok
tejto zm|uly a Plevádzkového poriadku PDS.

l '2 Predmetom tejto Zm|uvy 1e d,a|ej záviizok odberate|'a v zmluvnom období odoberať od Dodávatel'a elektÍinu
podl'a podmienok dohodnutého tarifirého produktu dodávky €lektriny, a riadne a včas zaplatiť za dodávku
elektÍiny a za Distribučné služby ceny dohodnuté podl'a podmienok uvedených v tejto Zmluve a vš€obecných
obchodných podmienkach pre oprávnených odberatelbv so zmluvou o združenej dodávke e|ektriny
ZSE Energia, a' s. (d'alej Ien ,,Yšeobecné obchodné podmienky.() a v súlade s predpismi na zák|ade
uplalnenia Íegulovaného prístupu k distribučnej sústave a dodrŽiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou,
a obchodnými podmienkami tarifného ploduktu dodávky elektriny dohodnutého v Zmluve.

1'3. Neoddelitel'nou súěasťou Zm|uvy sú priložené platÍlé Všeobecné obchodné podmienky a obchodné
podmienky dohodnutého tarifirého produktu dodávky elektriny podl'a Zmlury (d'alej len ,,obchodné
podmienky tarifného produktu..), ktoré upravujú d'alšie vzájomné práYa a povinnosti zmIuvných strán'
V prípade zmien Všeobecných obchodných podmienok a obchodných podmienok tarifného produktu sa
vzájomné vďahy zmluvných strán riadia ich aktuálnym p|atným a účinným znením'

II. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste
Z' I Lls|o mlestít spotreby:
2.2 Adresa miesta spotreby:

2.3 Číslo odbemého miesta distribúcieI
2.4 Elc odbemého miesta distribúcie:
2.5 Napáťová úÍoveň:
2.6 číslo odbemého miesta dodávky:

III' Údaje pre distribúciu elektriny
3'1 Sadzba za distribučné služby:
3'2 Dohodnuý učinník cos rp:
3 '3 Maximálna rezervovaná kapacita:

Iv' Údaje pre dodávku elektriny
4'I Tari|ný produkt dodávky elektriny:

v. Fakturačtré a platobné údaj€ a podmienky
5.1 císlo anluvného účtu:
5.2 Adresa zasielania faktfu platitel':

3r052202t9
ŠKoLsKÁ 32, 900 33 MARIANKA

4522021900
242255220219000N
NN
4522021901

c2-x3 DPC
0,95
3x634

standardPoweÍLi ght DPc

6500016699
obec Marianka obecný úrad, ŠKoLsKÁ 32,9oo 33
MAzuANKA

5'3 Císlo bankového účtrr,/kód banky platitel'a: 55211|2lo2oo
5.4 obdobie \'rystavovania faktúÍ za spotrebu e|ektÍiny: ročne
5'5 Počet faktur D,stavených odhadom: 11
5.6 spósob úhrady faktur: Prevodný príkaz
5.7 Lehota splatnosti| 14 dní
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vI. osobitné dojednatria
V|I. Záverečnéustanovenia

7.| Zm|uya sa lzawríra na dobu určitú, do 01,o7 '2o|2.,I.2. Zmlruya naÁobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a úěinnost' dňom začatia
dodávlry elektriny.

7.3. Doručovacia adresa Dodávatel'aje: ZsE Energi4 a.s.,P' o' Box 325, 8l o oo Bratislava l.
7'4' od beratel' ryhIasuje a svojím podpisom Zmluly potvrdzuje, že sa riadne obozniámilvo Všeobecnými

obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami tarifného produktu platnýmiv ěase podpisu Zmruvy,
tieto obdržal pri podpise Zmlwry, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zavrizuje sa ich doáržiávať'

7.5. ostatné vá'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, obchodnými
podmienkami tarifuého produktu'-všeobecne záv.iáIými práynymi predpismi v oblasti energetilcy a ostatnými
príslušnými všeobecne áváznými právnymi predpismi.'7 '6' zm|Wa je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo anluvných stran
obďží po jednom rovnopise.

7.7. Neoddelite|nou súčasťou Zmluvy sú:
a) Všeobecné obchodné podmienky
b) Platný cenník Dodávatelb ktorého súčasťou sú aj obchodné podmienlry tarifuého produktu.

7.8. Nadobudnutím účinnoýi teito Zmluly stráca pIatnosť pÍedchádzajúca zmíuva o dodávke elektriny pre
odbemé miesto uvedoné v tejto zmiuve uzatvoÍená medzi odberate|'om a Dodávatel' m.

7'9. Zmluvné strany lryhlasujú, že si Zmluvu predjej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli'
Zm|uva lyjadruje ich slobodnú a vlZnu vól'u, zaviizujú saju dobrovol'ne plnii a na znak súhlásu s ňou
oprávnení zástupcovia zmluvných st.án pripájajú svoje vlastnoruěné podiisy'

za Dodáva.e|,a Za Odberatel'a

, furh| /r-

140294240
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