ilZSE
Zmluua o združenej dodáuke elektriny
Čislo lmluvy: 9410066499

Číslomieýa spotreby: )10142601125

Čhlo obchodného partnera; 5100000]]0
Dodáualel'(d'ahl len,,Dodáuatel');

l}oručouacia adtesa: P.O.Box ]25,810 00 Bratislava

Z§E lnetgia, a,s,, Čulenoua 6, 816 47 Brathlaua 1

lČu)6

67t 281,

1

l(ontakt: 0850 111 555, lvww.zse.sk, kontakt@ne.sk

Dlí: 2a222tl9295, lÍ DPH| sK2022249295

Zaplsaný v 0R 0S BA1, odd. Sa, vložka č. ]978/8

Bankoué spoPnie: Iatra banka, a. s., čklo účtu:26490000411100

Držitetpovolenia na dodávku elektriny rrydaného tJRs0 č,: 2001E0254

IBAN: SK72 110000000026

š'

0dberatel'(dirleilen,,0dhralel"'):

V zastúpení:

N

0bthodné meno, právna torma odberate[a: 0bec Dolné Semerovce 0becný útad

cc
c

8
o

ol
N

Semerovce
DPH:

4900 0047, BlC (SWlFT);TATRSKBX

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach ZmluvY:

ň
aI
o
óoo

Sídlo: Dolné Semerovce 16j,91585Dolné

=
=
=
=
=

Tď;fón:;421]67491025,

il

=

Dodávatel'a 0dberatel'spoločne ako ,lmluuné súany" a každý z nich samostatne ako

).6

Počet preddavkových platieb: 00

predpisov
,,zmluuná stmna" uzatváiajú v zmysle všeobecne závázných platných právnych
pre podnikanie venergetických odvetviach túto lmluvu ozdruženej dodávke elektriny,

},1

Spósob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

].8
j,9

Lehota splatnosti faktúr:14 dní odo dňa vystaveniafaktúry

=

o
N
o
F

r

lČ0: 00 306 908, DlČ: 20210206]9 lČ

0bec Dolné Semerovce 0becný úrad

Zapísaný v štatistickom registri SR ŠtatistickY úrad 5lovenskej republtky,
E-mail:

, -

obec@dolne-semerovce,sk

Povinnosťsprístupniť informácie podl,a zákona č.211|2000 Z.z. (vyplní iba verejná

(v

ánol

správa)

l. Prcdmet

lBAN:

SK8256000000007556]8]002

BlC(SWlFI):KOMASK2)(

nie

texie ,,Zmluua"):

R

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Zmluvy

Predpokladaná ročná spotreba elektriny: 27 076,00 kii/h/rok

lU. 0sobitné dojednania

dohodnutom nevyhnutnúsúčinnoitvzňryslbprislušneíprávnejriprarryaprevádzkového
jo1.fiafumnal,ahy_u odldňziciňhslrinturirripaďne olpjňa
sstary-a ,po'dlá'obctmdnýČh, poffll{-dohodnurétm tďíifíÉho-Produkttr-Tryéio nioznoŇbi*in, u
piútuinyctr ŇÓneine iávazných
špecifikovanéhó odbemého mieýa 0dberatel'a (d'alei

hn ,0M") v

distribuČne1
rhnožstve, čase.a v kvalite 8,arantovanej technickými
,podmienkami

_
E

^lot,

distribučnéslužby (dbhl len ,dhttibučnéďužby") od PDS a iii) prevztať za
0dberatelb zodpovednosťza odchýlku za 0M voči zúčtovate|,ovi odchýlok a

závázok

iii

oňtňnriióthiú'j;i;dr;É';;yft; pokutu
,"bki,r,
pólriirrtiiň spobrnosti zsr'rnergla, ,. 4
,
;,6b,ňňv,ň
,',,ó*vih
ň|rr;;
ňňj*iirór,
Dodávatelbvi za dodávku

[ói,iiinutn,isriiiávó

a

ll.Špecifikfuia odbeného

21

22
23
2,4

Dffiiiil;ťsvrÉpóiř,r,iiiiri]iiile

oprávnenývyúčtovaťaOdberatel'povinný uhradiťDodávatelbvizmluvnú

s"o

zmluvou.

'

miesta

Adresaodbernéhomieýa;DOL111ÉSEMEROV6I154,9]585DOLNÉ5EMEROVCE

porušenie zm|.uv}l.

4.] Ak

t104260425
ElCodbernéhomiesta:24ZZS4260425000z
NN

Tarifný produkt dodávky elektriny:
zmluvného

obecDolnéSemerovceObecnýúrad,DOLNESEMEROVCE16],9]584DOLNÉsrmrRovcr
Bankovéspojenie platitel,a

7556383002/5600

SK8256000000007556]8]002
BlC(SWIFI):KOMASK2X
mesačne
].5
0bdobie vystavovania faktúrza spotrebu elektriny:

MOP_

Zmlilú_o /lífulPnei_Odólke_elektiny_sY!

Zmluvy, je Dodávatel' oprávnený vyúčtovaťa 0dberatel' povinný uhradiť

|jÍlxl|,lli,,fili,iii,ffÍii,;,j,iJý,*ilii,ÍÍlxTlfii.;fik'*:ill

Zmeny dodávatel,a elektriny do konca doby, na ktorú bod hhva
orvr u,tJnej ako pnememá
,iuiuó,rna, p,i,r*nó lrnňriipoii ňtr

denná sPotreba Podl'a Pmledného fakturovaného obdobia
za dodávku elektriny uplatňovanej na danom

a

cenY

0M v zmysle ustanovení

Zmluvy ku dňu vykonania zmeny dodávatel'a elektriny v prípade, ak je

ZmluvauzatvorenánadobuurČitÚ,
Posledným fakturovaným obdobím sa na ÚČely uýanovenia ods,4,j

i'ilH|,!ť:ÍT|!|/f;'ťfriif,l]§i# 3lt0,|§Jf;i;Tlffllr,1xn:

IBAN:

20l9]00I_1r

".

0dberatel poruší woju povinnosť podl'a,.ods. 4.2 tohio článku

*

FirmaVykurovanie
účtu:6500001509
].2 čísl.
].] Adresazasielaniafaktúr-platitell ,,, 4,4
l)JUlUvLllLJltlh
].4

E

a 0P. Nedodržanie tohto závázku 0dberatelbm sa považuje za podstatné

lll.údajepredodávkuelektrinyaplatobnépodmienky

jJ

E

vo výške 200; €,

_
_
-

elektriny pred rladnym ánikom Zm|uvy s Dodávatelbm v zmysle Zmluvy

čísl'miestaspotreby;
NaPáťová úroveň:

--_
-

elektrinY u PDS z PÓvodného dodávatel'a elektrinY na Dodávatel'a Pre

za skutočn1 spotrebu elektriny.

4.5

Dodávatel'jedprávnenýokremzmlwnejpokutypodl'aods,4.'1a4.]tohto
gdberateía aj náhradu škody za porušenie
dánku Zmíuvý požadovatod

:

O:d:
>-

tsO ii_

š-:{*;:=
'--(\v_

cť-

F--

U:

o:
^112

porrinnOsti,na

do distrlbučnej sústavy PDS, ak pri priradení do bilančnei skupiny Dodávatel'a

ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta,presahu]úca dohodnutú zmluvnú

nebolo 0M pripojené do distribučnej sústavy PDS.

pokutu,
5.1

U.

r4

k informáciám v platnom znení (d'ale1 len,,zákon") osobou povinnou sprístupňovať

Záuereiné ustanouenia Zmluuy

].l Neoddelitelhou súčastbuZmluvy

informácie,v tomto prípade je podmienkou nadobudnutia účinnostilmluvy podl'a

sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1: 0P resp. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní

ods,5,5 tohto článku Zmluvy

univerzálnej služby pre malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (d'alej len

o
o
o
-l
9,

č. 2:

5.8

Cenník tarifných produktov dodávky ehktriny pre íirmy, podnikatelbv

a)

b)

(d'ahj len ,,Cenník pre malé podniky" d'alej spolu len ,,ptílohy"),

je

0dberatel' povinný predložiťDodávatel'ovi

k nahliadnutiu Zmluvu o pripojení,ak o to dodávatel'požiada);

boli zo strany 0dberatel'a riadne splnené všetky technické a obchodné
podmienky vyžadovanéPDS definované v zmluve o pripojení odberného

(0PMP a Cenník pre malé podniky iba v prípade, ak Odberatel'v súlade s ods. 5.]

ol

má uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučne1 sústavy s PDS (pred
uzatvorením Zmlwy

resp. Cenník pre tarifné produkty (sadáy) dodávky elektriny pre malé podniky

8
o

predchádzajúce zverejnenie sp0sobom podl'a § 5a

0dberatel' podpisom tejto lmluvy čestne vyhlasuje, že:

a organizácie, ktorého súčastou sú a1 obchodné podmienky tarifného produkiu

N

1e1

zákona.

,,0PMPJ,
Príloha

Ak je 0dberatel'v zmysle zákona č, 211|2000 Z. z. o slobodnom prístupe

§

tohto článku lmluvy preukáže splnenie podmienok na pridelenie sadzby a ceny

miesta 0dberatel'a do distribučne| sú$avy, do ktorého má byť dodávka

-l
o

za dodávku elektriny malému podniku už pri uzatvorení tejto Zmluvy).

elektriny na základe Zmluvy zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia),

8
o

5.2

c)

0dberatel'vyhlasuje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prllohy pri podpise

lmluvy obdržal, s prílohami, ktoré sú platné a účinnév čase podpisu Zmluvy
sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí s nimi a zavázuje sa

5.9

V prípade nepravdivosti čestnéhovyhlásenia podl'a ods.5.8 tohto článku Zmluvy je
od telto Zmlwy odstúpiťvsúlade s

Dodávatel'oprávnený

ich

dodržiavať.V prípade zmeny príloh postupom uvedeným vo 0P sa takto zmenené

5,]

nemá 0dberatel'voči Dodávatelbvineuhradené žiadne peňažnézávázky.

0P

Dodávatel'spracúva osobné údaje, ak je io nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane

5.10

z

pr[lohy stanú záváznými pre d'alšízmluvný vztah a budú neoddelitelhou súčast'ou

predzmluvných vztahov, na splnenie povinností vyplývajúcich mu

Zmluvy v deň,ktorým nadobudnú účinnostl

predpiso4 na účelyoprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so

právnych

Zmlwné strany sa vzájomne dohodli,že v prípade, ak Odberatel'Dodávatelbvi

spracúvanímosobných údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka

o
N
o
N

preukáže splnenie podmienok 0dberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku

len informácií o fyzických mobách. Dodávatel'zodpovedá

osobných údajov, 0dberatel'je povinný poskytnúťDodávatel'ovi údaje potrebné

N

elektriny malému podniku v súlade s príslušným rozhodnutím Uradu pre reguláciu
sieťových odvetví o návrhu ceny za dodávku elektriny malému podniku (d'ale1

na uzatvorenie tejto Zmluvy, inak má Dodávatel'právo Zmluvu s 0dberatel'om

ro

_

,

neuzatvoriť, Ďalšie informácie

za ktorý splnenie podmienok 0dberatel'a na pridelenie sadzby a ceny za dodávku

vrátane práv 0dberatel'a ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia

a tena

uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov priložených

k tejto Zmluve

dodávku elektriny podl'a v tejto Zmlqve dohodnutého tarifného produktu dodávky

a dostupných vždy v aktuá|nom znenína www.ne.sk/gdpr (d'alej

len,,lnfomáďe

elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinnýmv čase uskutočnenia

o othtane

dodávky ehktriny, na ktorú sa priznaná sadzba a tena pre malý podnik vztahuje

0dberatel'wolím podpisom potvrdzu]e:

priznaná sadzba

príslušného [enového rozhodnutia.V takomto kalendárnom roku sa na zmluvný

správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto lmluve, ktoré sa

b)

že mu boli poskytnuté lnformácie o ochrane údajov,

c)

Všetky o$atné vzt'ahy touto Zmluvou neupravené sa riadia 0B obchodnými

údaioť).

a)

podmienkami tarifného produktu,všeobecne záváznÝmi právnvmt predpismi.

ho týkalú,

že v ronahu ustanovenom všeobecne záváznými právnymi predpismi
informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby,ktoných

j'l.0].202],
lmluva sa uzatvára na dobu určittj do

osobné údaP poskytol Dodávatelovi v súvisloýi s uzatvorením teito lmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými ýranamt

(napr. kontaktné osoby).

a rlčinnosťdňom priradenia
lV., ods.4,1

0M

5.11 Zmlwa je vyhotovená

do bilančne1 skupiny Dodávatel'a (s výnimkou čl,

1ej

podphania

oboma zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných ýrán uvedené v

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred iei podpisom riadne prečítali, je1
ustanoveniam porozumeli, Zmluva vyjadruje ich ďobodnú a vážnu vól'u, zavázujú

č1.1V.,

sa ju dobrovolhe

ods,4J lmluvy nadobúdalú účinnosťdňomnadobudnutia platnosti telto Zmluvy.
Povinnosť Dodávatelh dodávať elektrinu do

0M

Za Dodáuatel'a

0M

plniťa na znak súhlasu s ňou oprávnení zá$upcovia zmluvných

strán pripájajú svoje vla$noručnépodpisy.

podl'a tejto Zmluvy vzniká dňom

nadobudnutia účinnoýitejto Zmlwy alebo dňom pripojenia

v dvoch (2) rovnopisoch,každý s plainosťou originálu. Každá

zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

lmluvy).V prípade, ak sa 0M pri podpise tejto lmluvy už v bilančnej

skupine Dodávatel'a nachádza,termínom účinnosti Zmluvy je deň

5.6

Odberatel'a

la 0dberatel'a

/O,J
Mie$o

r

sú

pre

elektriny malému podniku 0dberatel'preukázal,

vzťah založenýtouto Zmluvou aplikujú 0PMP.

5,5

podmienkach spracúvania mobných údajov

len,,[enouó tozhodnutie"), bude Dodávatelbm 0dberatel'ovi za kalendárny rnk,

a Cenníkom pre malé podniky na príslušnýkalendámy rok vydaným v zmysle

5.4

o

za ochranu a spracúvanie

Mlesto

lng. Katarlna Nyúlová

0bec Dolné Semerovce 0becný úrad

vedúti oredaia rezidentom

,

Meno, ptiezuhko, funkcia

ýtlnn 2slac/,

jy'a-ra:r/a,

uúro

**rpr-r,,--

Nikola Tóthová

Qaírc/ <"lnlšía, aóle

r nredaica zs[ centra

,/W/a.t,

Meno, priezviskq funktia

Meno a priezvhko

.Lcz!_

