
,, sLovAKĺA
EbÚERGY

zMtUVA o zDRt0ŽEľţlEJ DoDÁVKE
ttEEffiRlNY ALEBo zEľvtNÉHo PLYNU
pre odberatel'ov Mimo Đomácnosť

Císlo
zmluvy

uzatvorená podlä ustanoveniaZákona č' 251 /2012 Z, z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (dä|ej ako 

'Zmluva") 
medzi

iS D A 50099474

Predajca SEJK-HEVERY

stovAKtA ENËRGY s. ľ. o. (d'alej ako 
''DoDÁVATEÍ,.,)so sídIom Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava, zapŕsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,, oddie| Sro, vloŽka č,47040/8

lČo:36807702 l DlČ: 2022427077 l lČ DPH| iR2O22427O77 l TeleÍón: +421 259 2o9 ooo l E-mail:kontakt@slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka, a s, l lBAN: sK521'l000000002627178899 l SWlFT-BIC: TATRSKBX

Spoločnosť l^łąţlgglą-şoolal{ç!rłoý-9é'şx9l!ła?'
lČo i:1piĺ:4ď -- -'" ' lČ DPH śx ' DlČ |2ý'ź:assłis
ZastÚ pená prĺgr. M |o91ay ľrĺl3cł, 1iää-itel'qţo'u

Telefón E-mail j miroslav. mach@Szs,sk

i Dátová schr. I

Ulica

Obec

c. o.

ocň
ĹďiŢ_oj" -:"*- -'l

Adresát

tJlica

Obec

cp č. o.

PSČ

2,00

Touto Zmluvou sa Dodávate|'zavázu1e dodávat Zâkaznkovi do jeho odberných miest (d'alej len 'oM") elektrinu alebo zemný plyn (dälej len ,,komodita")
a zabezpečit vo vlastnom mene a na vlastný účet prepravu a distribúciu komodity, ako aj dä|šie s tým sÚvisiace sluŽby a Zékaznk sa zaväzuje takto
dodanú komodjtu odobrat a zaplatit Dodávate|bvl cenu pod|ä aktuálneho Cenníka pre daný produktoţ rad (dalej len ,,Cenník"), pokiaľsi zmluvné
strany nedohodnú individuálnu cenu dodávky komodity, Zmluvný vzlah zaloŹený touto ZmIuvou sa riadi najmä obchodnými podmienkami poskytovania
univerzálnej služby (dälej len ,,oP.), Produktovými podmlenkami a CennĹkom, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy.

Produktový

Produktový rad plyn

Distribučná sadzba Cena platná od Cena platná do Cena VT / plyn (EUR/MWh) Cena NT (EUR/MWh) Fixná platba (EUR/mesiac)

rad eĺektrina ĺcănńiŘ vp üĚ

1.1.2022 isi".Ąi.zsi,zź l iĹeńńll, üp

Platnosť Zmluvy

Zvláštne ustanovenia

Poznámka

[-l*"dobuneurčitú ĺ iĺ.ĺo , lzroky- i7;Nudobuurčitúdo

l Fakturácia mesačne bez záloh.(. ...-. .-.

31.12.2022

- Dodávatel'garantuje najniŽšiu cenu na trhu, vid'Základné Ustanovenia, Článok 1.' ods. 1 ,6

Odberné miésto 1 Komodita ĺrl-l rl"łtl.inu i - , ay. ElClPoD kód 24ZV S0000082104F

Ulica

Obec

c. o.

PSČ 071 01

mes.

Distribučná sadzba* x3-c2 lstič j160 1A odhad ročnejspotreby loó ] vw,
Frekvenciazáloh i-'l n"en" l_i Štu.t.rn. i,{lMesačne Výškazálohy irun
S ú čas ný d o d ávate l' ;výclg.!qşĺovánśLâ é ńě ŕg"ti l<a á. s.

SÚčasný zmluvný závazok L-"] ,l" dobu neurčitú ill N" dobu určitÚ do l3o.9.2o21 ; vypoveoná lehota

Poznámka
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Odbeľné miesto 2 Komodita i ; Elektrina
!_ -

Plyn ElC/PoD kód i

SÚčasný dodávatel' , l

SÚčasnýzmluvnýzáväzok i.]N"dobuneurčitÚ iiN"dobuurčitúdoi v17povednálehota['.'-----'] '"'

Odbeľné miosto 3 Komodita

Distribučná sadzba*

Frekvencia záloh

Elektrina I r Plyn C./POD kód l

l lstič i ł odhad ročnej spotreby l MWh
'' l

l. iRočne : Stvrtročne i lMesačne Výškazálohy' iEun
ISL1časný dodávatel' i 

. -'.-.._..'.. j

ĺ'
ĺlúčasný zmluvný záväzok i i Na dobu neurčitÚ Na dobu určitú do Výpovedná lehota i j mes.

$dbeľné miesto 4 Komodita i Elełtrina r PIyn EIC/POD kód I

tJlica

Obec

č.p'i č, o,

PSČ

Distribučná sadzba* . 
_ 

lstič 1 A odhad ročnej spotreby : MWh

Ërel<vencia záloh

SÚčasný dodávatel

i i Ročne
)

l Štvrtroĺne j Mesačne Výška zálohy ] run

*n Uvedenie distribučnej sadzby je len informatívny Údaj, ktorý nemávp|yv na distribučnÚ sadzbu tak, ako ju eviduje Prevádzkovatel'disiribučnej sústavy
(d'alej len 

'PDS.). 
UvedenĹm odlišnej distribučnej sadzby nedochádza automaticky k jej zmene ani nezakladá pokyn pre dodávatelä, aby takú zmenu

realizoval. Distribučné pásmo (d'alej len ,'DP'') u komodity zemný plyn bude stanoven é nazáklade predpokladanej ročnej spotreby na odbernom mieste,
V prlpade nevyplnenia bude DP stanovené automaticky na základe údajov, ktoré o spotrebe na odbernom mieste eviduje PDS.

ĺlfrfrE|Effillfr ffi|
Úhrada zálohy, faktúry bankovým prevodom.

Vrátenie preplatkovbankovým prevodom naúčet: ..ţ(Ĺţ 
'íoo 

Ůl(fr ffiqQ î"Ýtł ltţrl .
Čĺsloúčtu

ĺipôsob doručovania faktú ry iłiE-mailom i stanislav chovan@Szs.sk

üffiEnffiG ffilHffi
V prlpade predčasného ukončenia Zmluvy (a teda nedodĺžania doby je1 trvania)' vzniká Dodávatelbvi nárok na úhradu zmluvne'j pokuty a to vo výške
700 EU R' zakaźdé 1edno oclberné miesto Zákazníka zvlášt, Prehiäd zľlluvných pokút a pop|atkov nájdete na webových stránkach Dodávatelä v Cenníku
poplatkov a sluŽieb.

Počet Príloh k Zmluve :1

Dřla i23'o4.2021

Poštou

Miesto podpisu Iltłicnalovce

SLOVAKIA ENERGY s
oddiel sro' Vložka č 47l

7' ĐlQ:20224
iaenergy sk zo4



sLovAKüA
tr$SERGY

PríIoha ě. 1

PodmieľrĘ Zľnluvy o zdľuženej dodávke eleĺ<triny alebo zemného plynu
pľe odheľatel'ov Mimo Doľnácnost'

clánok ĺ. Základné Ustanoveĺl!a

1.1 Dodávka elektriny a/alebo zemného plynu bude uskutoč-
ňovaná podlä Zákona ć. 251/2012 Z' z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,Zákon o energetike")
a platných obchodných podmienok dodávky elektriny pre odbe-
ratelbv elektriny Mimo Domácnosti a./alebo obchodných podmi-
enok dodávky zemného plynu pre odberate|'ov zemného plynu
Mimo Domácnosti (dalej len ,,oP"), ak Zákaznik spĺňa technické
podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sÚstavy, Tieto oP
Zákazník obdržal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsalrom,
ktorému porozumel azaväzu1e sa ich dodržiavat.

1 .2 Dodávka elektriny a/alebo zemného plynu je splnená precho-
dom elektriny a/alebo zemného plynu z distribučnej sústavy prĹ
slušného prevádzkova|el'a distribučnej sristavy (dalej len,,PDS"),
ku ktorej je odberné miesto Zákazníka pripojené, do odberného
rniesta Zákazníka, tj. prechodom elektriny a/alebo zemného plynu
cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň'uskutočňuje pre-
chod vlastníckych práv k dodanej elektrine a/alebo zemného plynu
a nebezpečenstvo škody.

1'3 Pokial'v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny
a/ aleb o zenl n éh o plyn u zabezpečĺ' Dod ávate l pr e Zák:aznka v r oz-
sahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom pori-
adku PDS (dâlej len ,,Prevádzkový poriadok"), ktorý boi schválený
LJradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (dalej
ien ,,ÚRSo'), Prevádzkový poriadok v platnom znenĹ je spravidla
zverejnený na webovom sídle PDS.

1'4 Zákazník splnomocňuje Dodávate|ä na všetky Úkony po-
trebné k ukončeniu zmluvného vzťahu s doterajším dodávate|bm
Z'ákazníka, najmä (avšak nie výlučne) na výpoved' zmluvy alebo
oostúpenie od nej, a dälej na zabezpečenie pripojenia Zákazníka
k distribučnej sústave, vrátane uzavretia zmluvy o pripojenĹ pre prĹ
s l ušné od be rné m i esto/a, p oklal' Zákazník n ebol dopos ial' pri poj ený
alebo nemal doposial'uzavretú zmluvu o pripojenĺ's PDS.

'l'5 Zźĺkazník je odo dňa podpisu Zmluvy povĺnný poskytnút
Dodávatelbvi súčinnost smerujúcu k vykonaniu zmeny dodáva|elâ
aje povinný zdrŽat sa právnych a iných Úkonov, ktorých Účelom ale-
bo nás|edkom bude nemožnosť vykonat zmenu dodávatelä aiebo
zmarenie procesU zmeny dodávatelä, napr, vo forme dodatočného
odvolávania, rušenia výpovede alebo inej formy ukončenia zmlu'ĺy
s doterajšĹm dodávatelbm alebo vo forme stornovania požiadav-
ky na zmenu dodávatelä. Zákazník berie na vedomie, že v prípa-
cie porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradit Dodávatełbvi
škodu, ktorá mu v stjvislosti s takým konanĺm Zâkazníka vznikne
a Dodávatel'má právo na úhradu zmluvnej pokuty tak, ako je deÍi-
nované v Clánku 5' tejto Zmluvy.

1,6 Ak je Zmluva uzatvorená na 2 roky, Dodávatel' garantuje
7ákaznft<ovi najniŽšie ceny elektriny alebo zemného plynu na slo-
venskom trhu, V prlpade, akZákaznfl< predloŽí Dodávatelbvi ponu-
ku od iného dodávatel'a, ktorá je zainak porovnatel'ných podmłe-

nok pre 'Zákazníka cenovo výhodnejšia a Dodávatel' Zákazníkovi
cenu komodity podl'a tejto ponuky neuprav( má Zákazník právo
od Zmluvy odstÚpiť k najbližšiemu možnému termínu a to bez
akýchkolVek sankciĹzo strany Dodávatelä' Garancia najnižšej ceny
na trhu sa nevztahuje na produtkový rad lNDlVlDUÁL,

clánolĺ 2. Ukončenie Zmluvného Vzťahu

2,1 Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môźu Zâkazník alebo
Dodávatel'vypovedat bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je
1 (ieden) mesiac, pričom začína plynút prvým dňom mesiaca na-
sledu1úceho po mesiaci, v ktorom bola doručená pĹsomná výpoved'
druhej zmluvnej strane.

2'2 Y prípadą ak sa zmluva uzavrie na dobu určitú, táto sa skon-
čí uplynutím dohodnutej doby, ktorá začne plynÚt dňom Účinnosti
zmluvy.

2'3 Pokial'Zákazník najneskôr 3 mesiace pred uplynutím dohod-
nutej doby trvania Zmluvy nedoručí Dodávatelbvi písomne svoj
nesúhlas s dalším predžením trvania 7-mluvy, potom sa zmluvný
vztah automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola Zmluva uzatvo-
rená pôvodne, najmenej však o 12 mesiacov a to i opakovane,

článox 3. Cena

3'1 Zákaznik sa zaväzuje elektrinu a/alebo zemný plyn odoberať
a zaplatiť Dodávatelbvi za jej dodávku cenu určenú platným a rjčin-
ným Cenníkom pre príslušný produktový rad (dhlej len ,,Cenník").
Ceny uvedené v Cenníku obsahujú cenu silovej elektriny a/alebo
zernného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku, ktoré stano-
vuje Dodávatel'v sÚlade s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Táto zloźka ceny môže byť dohodnutá aj individuálne,
pokial' sa tak Dodávatel' so Zákazníkom v Zmluve dohodnÚ' Tato
cena je potom uvedená bez DPH. Ceny regulovaných poplatkov
za distribúciu' prenos' systémové služby, náklady systému a ostat-
né poplatky sa zaväzuje Zákaznk uhradit vo výške stanovenej plat-
nými a účinnými rozhodnutiami ÚRSo. Regulované poplatky budú
Íakturované vjednej Íaktúre, spolu s cenou silovej elektriny a/ale-
bo zemného plynu' V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo
zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátny-
mi orgánmi Slovenskej republiky' ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má
D o d ávate l' p rávo požad o v aI od Zákazníka i ch za p late nl e a Zákaznk
sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť' Dodávatel' má právo
požadovat od Zákazníka aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré
budú mať vplyv na cenu a ktoré budr] uloŽené rozhodnutiami štát-
nych orgánov Slovenskej republiky a ktoré Dodávatel'nebude môct
ovplyvnit' Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektri-
nu a/alebo zemný plyn sa zavázuje Zákazník uhradit spôsobom
podlä Zmluvy. Zmenu vykoná Dodávatel'spôsobom podlä oP

3'2 Zmenu cenníka zverejní dodávatel' elektriny a/alebo zen-
ného plynu najmenej 30 (tridsat) dnĹ pred nadobudnutím jeho

oddiel sÍo' vlożka č 47040/9 l Zákaznlcła linka: 02 59 20 90 00 l kontakt@slovakiâenergýsk i Www slovâkiaenergy.sk Slrana 3 zo 4



účinnosti na webovom sÍdle (internetovej stránke) dodávatel'a
elektriny a/alebo zemného plynu prípadne vo webovej kancelárii,
ktorá je pre odberatel'ov elektriny/zemného plynu i (ale nielen)
za týmto účelom zriadená.

3.3 Ak dôjde k automatickej prolongácii Zmluvy podlä odseku 2.3
Zmlwy v ktorejsizmluvné strany dohodlidodávku komodity podlâ
podmienok produktového radu lNDlVlDUÁL' po skončení platnos-
ti individuálnej ceny bude cenaza dodávku určená v súlade s cen-
níkom STANDARD (platnom pre pri'slušnó obdobie v prĹpade od-
berného m iesta elektrickej energ ie) a Základného produktovóho
radu (platnom pre príslušné obdobie v prípade odberného miesta
s dodávkou zemného plynu), pokial sa zmluvné strany nedohodnÚ
inak. Aktuálne platné cennĹky stÍ zverejnené na webovom sĹdle do-
dávatel'a, www,slovakiaenergy,sk

na vedomie, že tieto dokumenty môŽe nájst na webovom sídle
spoločnosti na stránkach www.slovakiaenergy,sk;

- uzavrel Zmluvu s Dodávatel'om slobodne avážne, bez akého-
kolVek nátlaku a za plného vedomia.

- je oprávneným Zâkazníkom pre odberné miesto uvedené
v Zmluve alebo je splnomocnený konat V mene takéhoto
oprávn e n ého Zákazníka.

5.3 Začatĺm Dodávky elektriny a/alebo zemného plynu podlä tejto
Zmluvy stráca platnost predchádzajúcaZmluva pre odberná mies-
ta uvedené v tejto Zmluve.

5.4 ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom
o energetike, oP a všeobecnými ustanoveniami občianskeho zá-
konníka, Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

článox 4. sankcie

4.'l Ak Zmluva zanikne pre také porušenie zmluvných ustanovení
Zákaznikom, ktoré má za následok ukončenie dodávky komodity
ĺjo odberného miesta Zákazníka, alebo nemožnost zahájit dodáv-
ku komodity do odberného miesta Zákazníka,je Dodávatel'opráv_
nený požadovat odZákaznka Úhradu zmluvnej pokuty' ktorej výš-
ka je definovaná v odseku 4.2 tejto Zmluvy a rovnako v CenníkLl
poplatkov a sluŽieb zverejnenom na webovom'sídle Dodávate|â,
wwws lovakiae nergy.s k.

4'2 Zákazníkje povĺnný zaplatit Dodávatelbvi zmluvnú pokutu a to
vo výške stanovenej Cenníkom poplatkov a služieb Dodávatelä

a) zakaźd,j písomnú upomienku jednotlivého porušenia povinnosti;

b) vo rnyške 700,00 EUR za nezdržanie sa takých právnych úkolrov,
majúcich za následok nemožnosť dokončenia procesu zmeny dodá-
vatela, či predčasné ukončenie zmluvného vzťahu pred koncom jej
platnosti V rozpore s oP a to zakaždé odberné miesto zvlášť,

c) V prpade omeškania s Úhradou akéhoko|Vek splatného závăzku
zo strany Zákazníka, si zmluvné strany dohodli úrok z omeškania Vo
výške 0,050/o denne z aktuálne dlžnej čiastky ato až do úplného
uhradenia tohto záväzku'

Cenník poplatkov a služieb Dodávatelä je zverejnený taktiež
na web ovom s íd l e Dodávatelä, www.s lovaki aen ergy,sk.

4'3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávatelä
od Zmluvy odstúpit a tak isto požadovat náhradu škody, ktorá mu
takým konan ím Zákazníka vzn ikla'

clánok 5' Záveľečné Ustanovenia

5.'l Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnos-
tou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom
vyhotovení.

{>'2 Zákaznk podpisom Zmlwy potvrdzuje, že
- osobne prevzal jeden rovnopis Zmluvy a obchodné podmien-

ky Dodávatela platné a účinné k dátumu podpisu Zmluvy;
_ sa zoznámil s obsahom týchto dokumentov, porozumel im

a nemá proti ním námietky ani výhrady. Zâkaznk berie pritom
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