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Zmtuva o dodávke, distribúcil elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

uzatvorená v zmysle zákona é.25112012Z. z. o energetike a o zmene niektoných zákonov a
zákona Č. 513/í99í Z. z. Obchodného zákonnika v znení neskoršich predpisov (d'aIej len

,,zmluVa")

oDBERATEť

Názov: Materskáškola,Suvorovova2797l2O,Žilina
Sidlo: Suvorovova 2797120, o1o 01 Žilina
V zastúpení: PhDr. Renáta Migátová, Riaditel'ka
lCO: 37905112
lBAN:
SWlFT:
d'alej len,,Odberatel"'

DODÁVATEE

Názov:
Sidlo:

SK70 5600 0000 0003 3037 1031
KoMASK2X

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

tčo:
Dlč:
lč opn:
Zápis:
lBAN:
SWlFT:

V zastúpení: Mgr. Peter Palkech, Regionálny manažér pre B2B zákazníkov,
na základe splnomocnenia č. 10212019

51 865 467
2120814575
sK2120814575
Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č,: 1O956/L
SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SUBASKBX

d'alej len,,Dodávatel"'

preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s ciel'om zabezpečenia plynulých a spol'ahlivých dodávok a distribúcie
elektriny pre Odberatel'a, priěom obidve zmluvné strany chápu závázky vyplývajúce z tejto zmluvy tak, že
tieto majú zabezpečit' implementáciu postupov a vzájomných vzt'ahov pre odvetvie eíektroeneřgetiky v
rozsahu vYPlývajúcom zliberalizácie trhu s elektrinou. Táto zmluva sa uzatvára na základe rámcovefzmtúvy
uzatvorenej dňa 26.08.2020 medzi Dodávatel'om a verejným obstarávatel'om Mesío Žilina (d'alei len-Verejný
obstarávatel') na základe verejného obstarávania v rámci zákazky Dodávka elektrickej energie (d'alej ieň
Rámcová zmluva), ktorá bola zverejnená v publikačnom vestníku EÚ
Pod ČÍslom 233611,2020-SK zo dňa 20.05,2020 a vo vestníku verejného obstarávania číslo 109/2020 pod
ČÍslom 20619-MST zo dňa 21.05.2020 a po vzájomnej dohode zmluvných strán v zmysle § 269 ods, 2
zákona č.513l1991zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len obóhz), v súlade so
zákonom č. 25112012 Z.z. o energetike (d'alej len ZOE), vyhláškou úRso č. 24l2o13 Z,z,, ktorou sa
ustanovujú Pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s
PlYnom (d'alej len Vyhláška), zákonom č.25O/2O12 Z.z. o regulácii v siet'ových odúetviach (d'alej len ZoR) a
d'alŠÍmi vŠeobecne záváznými právnymi predpismi vzt'ahujúcimi sa na oblast'elektroenergetiky.
Uvedené verejné obstarávanie Verejný obstarávate!' organizoval ako centralizované vereJné obstarávania
za ÚČelom zabezpečenia dodávky a distribrjcie elektriny pre seba, ako aj pre d'alšie sŮolekty, ktorými sú
Odberatel'ove rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti. Zoznam tyóntosubjeÍ<tov je
uvedený v Prílohe č, 1 tejto zmluvy a Odberatel' vyhlasuje, že je oprávnený túto rámcovú zmluvu s
Dodávatel'om v ich mene uzatvoriť, Táto zmluva zahřňa distribučnú zmluvu a zmluvu o dodávke elektriny v
reŽime Prenesenej zodpovednosti za odchýlku, pričom zodpovednost'za odchýlku preberá Dodávatel,. Táto
zmluva nezahřňa zmluvu o pripojení k distribučnej sústave. Vzhl'adom na to, že distribricia elektriny je služba
Podliehajúca regulácii, ustanovenia v tejto zmluve, týkajrjce sa distribúcie elektriny, sa riadia piavidlami
schválenými Úradom pre reguláciu siet'ovýcn odvetví Sn iO'alej len URSO) pre prevádzkovatel'a distribučnej
sústavY (d'alej len ,,PDS'), ku ktorej sú odberné miesta Odberatel'a, špecifikované v tejto zmluve pripojené.
V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy z dóvodu zmeny Dodávatel'a elektriny odberate|,om, Óooeiate|,je
povinný zabezpečiť uzatvorenie distribučnej zmluvy s príslušným PDS.
PojmY a definície používané v tejto zmluve vychádzajú zo zákona č.251l2O12 Z, z. o energetike a o zmene
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niektoných zákonov ( ,,zákon o energetike"), príslušných vyhlášok Ministerstva hospodárstva SR, výnosov a
rozhodnutí URSO, Pre,rádzkového poriadku PDS vrátane príloh a ostatných všeobecne závázných právnych
predpisov pre odvetvie elektroenergetiky, ktoré vyplývajú zliberalizácie trhu s elektrinou.

l.
Predmet zmIuvy

1.1 Distribúcia elektriny
Predmetom plnenia tejto zmluvy je závázok Dodávatel'a zabezpečiť Odberatel'ovi distribúciu
elektriny v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky
odberné miesta uvedené v Prílohe č, 1 tejto zmluvy za nasledujúcich podmienok:

1.1.1. Odberatel'plní povinnosti, ktoré mu ukladá zákon o energetike a príslušné vykonávacie predpisy
zákona.

1.1,2. Odberatel' má s príslušným PDS uzatvorenú zmluvu o pripojení k distribučnej sústave, okrem
prípadov, kedy Odberatel'už bol pripojený na distribučnú sústavu príslušného PDS,

1.1.3. Odberatel'spÍňa podmienky stanovené,,Prevádzkovým poriadkom PDS".
1.1.4. Distribrjcia elektriny sa riadi aktuálne platným Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS a

Technickými podmienkami príslušného PDS, ktoré sú platné pre distribučnú sústavu, do ktorej sú
odberné miesta, uvedené v Prílohe č. 1, pripojené.

1.1.5. Závázok Dodávatel'a zabezpečiť Odberatelovi distribúciu elektriny v zmysle tejto zmluvy a
čiastkových zmlúv uzatvorených ne jej základe sa zo strany Dodávatel'a považuje za splnenú
uzatvorením rámcovej distribučnej zmluvy s PDS do ktorého distribučnej sústavy je konkrétne
odberné miesto pripojené a udržiavaním takejto rámcovej distribučnej zmluvy v platnosti po dobu
trvania tejto zmluvy.
Táto časť zmluvy je uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
zákonao energetike. Technická špecifikácia odberného(ných) miesta(miest), ktorá poskytuje všetky
informácie pqtrebné pre distribúciu elektriny, je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy,

1.2 Dodávka elektriny

Predmetom plnenia tejto zmluvy )e závázok Dodávatel'a opakovane dodávať Odberate|'ovi
dohodnuté množstvo elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo
všetkých odberných miestach uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy za nasledujúcich podmienok:

1.2.1, Technický a právny stav predmetných odberných miest umožňuje distribúciu elektriny,
1.2,2. odberatel' má dohodnuté množstvo elektriny, na ktoré sa vzt'ahuje dodávka elektriny.
1.2.3. Odberatel' a Dodávatel' majú dohodnutú cenu za dodávku elektriny.
1,2.4. Odberatel'dodržiava platobné podmienky uvedené v tejto zmluve.
1.2.5, Odberatel'si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a Dodávatel preberá touto zmluvou

za Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku spósobenri Odberatel'om v zmysle všeobecne platného
právneho predpisu upravujúceho pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Prenesená
zodpovednosť za odchýlku platí v prípade, že Odberatel' bude mať počas trvania tejto zmluvy
dodávku elektriny do všetkých odberných miest urěených v tejto zmluve len od Dodávatel'a.

1,2.6. Pre odberné miesta pre ktoré je tak určené v Prílohe ě. ,1, bude uskutočňovaná dodávka
elektriny vyrobenej výlučne z obnovitel'ných zdrojov energie (d'alej len EE-OZE). Póvod
elektriny dodanej Odberatel'ovi a vyrobenej z obnovitel'ných zdrojov energie bude preukázatel'ný
zárukou póvodu vystavenej OKTE,a.s. podl'a Zákona č. 309/2018 Z, z. o podpore obnovitel'ných
zdrojov energie a vysoko tičinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektoqých zákonov,
Elektrina dodaná koncovému odberatel'ovi, ktorá bude vyrobená z obnovitel'ných zdrojov energie (t. j.

vo vzťahu ku ktorej bude vystavená záruka póvodu elektriny), v množstve dodanom v jednotlivom

kalendárnom mesiaci, je podl'a § 7 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona č. 609/2007 Z. z, o spotrebnej dani
z elektriny, uhlia a zemného plynu oslobodená od spotrebnej dane z elektriny a pre účely fakturácie

, ceny za dodávku bude zaťažená nulovou sadzbou spotrebnej dane z elektriny.
Dodávatel' je oprávnený poěas doby dodávky jednostranne zmeniť z časti alebo v celom rozsahu
podiel elektriny vyrobenej z obnovitel'ných zdrojov energie, ktorá bude dodaná Odberatel'ovi z
celkového dohodnutého objemu dodávky a objemu dodávky v jednotlivých kalendárnych mesiacoch
pre Odberatel'a, výhradne z dóvodov (i) vzniku akýchkol'vek objektívnych skutočností, nezávislých od
vóle Dodávatel'a a výrobcu tejto elektriny, ktoré nie je možné rozumne predvídať s prihliadnutím na
spósob výroby elektriny z obnovitel'ných zdrojov energie (napríklad nedostatočný prietok vody pri
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Výrobe elektriny vo vodnej elektrárni výrobcu) a ktoré znemožnialobmedzia možnosti výroby elektriny
z obnovitel'ných zdrojov energií a tým jej dodávku výrobcom Dodávatel'ovi, (ii) akýchkol'vek
legislatívnych zmien právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, ktoré zmenia
Podmienky vystavovania záruk póvodu elektriny vyrobených z obnovitel'ných zdrojov energie, výroby
elektriny z obnovitel'ných zdrojov energie, daňového oslobodenia takto vyrobene; etét<triny oá
sPotrebnej dane z elektriny a iných legislatívnych riprav, dósledkom ktoných nastane
nemoŽnost7obmedzenie plnenia dodávky elektriny vyrobenej z obnovitel'ných zdrojov energie na
strane Dodávatel'a. odberatel' túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s ňou. Dodávatel,
bezodkladne pÍsomne oznámi Odberatel'ovi zmenu podielu elektriny vyrobenej z obnovitel'ných
zdrojov dodanej Odberatel'ovi v príslušnom kalendárnom mesiaci dodávky na celkovom objeme
dodávkY v danom kalendárnom mesiaci, ak nastane niektorá skutočnost'podl'a predchádzajúcej vety.
Odberatel' berie na vedomie a súhlasí stým, že dodaná elektrina, ktorej póvod výroby nebude z
obnovitel'ných zdrojov energie, bude predmetom spotrebnej dane z elektriny a cena takto dodanej
elektriny bude zaťažená sadzbou spotrebnej dane z elektriny platnou v čase dodávky.

Táto Čast'zmluvy, pokial' nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, sa riadi ustanoveniami § 409 a
nasl, Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona

Predmetom tejto zmluvy je závázok Odberatel'a odobrat' dohodnuté množstvo elektriny a platiť
Dodávatel'oviza plnenia uvedené v čl. lbod 1.1. a bod 1,2. cenu podl'a tejto zmluvy. Pokia|vzmluve
(vrátane jej príloh) nie je dohodnuté inak, považuje sa za dohodnuté množstvo eíektriny, množstvo
elektrinY, ktoré je obojstranne písomne potvrdené obidvoma zmluvnými stranami pre obdobie platnosti
zmluvy.

PodPisom tejto zmluvy Odberatel' poveruje Dodávatel'a na konanie v oblasti distribrlcie elektriny v
distribučnej sústave PDS.

V PríPade poruŠenia bodov 1 .2.2., 1,2,3., 1.2.4., 1,2,5, sa má za to, že Odberatel' odoberá elektrinu
v rozpore s touto zmluvou.

Dodávka silovej elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné
miesto Odberatel'a pripojené (d'alej len ,,PDS") do odberného miesta Odberatel'a, t.j. prechodom
elektrinY cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastnickych práv k
dodanej silovej elektrine a nebezpečenstvo škody.

ll.
Platnost' a účinnost' zmluvy, doba plnenia zmIuvy

2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' (t.j. dodávka
elektriny bude uskutočňovaná) dňom 01 .01.2021 od 00,00 hod,, nie však skór, áko dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia v sr]lade s ustanoveniami § 47a ods, 1 Občianskeho zákonníka a
súvisiacich právnych predpisov a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2o2g do 24.00 hod,

2.2.Táto zmluva platí pre všetky odberné miesta Odberatel'a uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,

lV.
Cena za predmet plnenia

Cena za Poskytnutie distribúcie elektriny, prenosu elektriny, za poskytovanie systémových služieb a
nákladov na prevádzkovanie systému a ostatné poplatky schválené URSO (predmet plnenia podl'a
Čl. l bod 1,1. tejto zmluvy) sú určené podl'a platných cenových rozhodnutí URSÓ. V prípade zavedenia
nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajrj plnenia podl,a
tejto zmluvy, má Dodávatel'právo požadovat'od Odberatel'a ich zaplatenie a Odberátel sa zavázuje
tieto poplatky zaplatiť. Dodávatel' má právo požadovat' od Odberatel'a q zaplatenie zvýšenýóh
nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu, a ktoré budú zavedené tJRSO-m alebo rozhodnutiami
ŠtátnYch orgánov SR, a ktoré Dodávatel'nebude móct'ovplyvniť, pokial'tak stanoví zákon alebo iný
všeobecne závázný predpis.

Ceny dodávky elektriny (predmet plnenia podl'a čl. l bod 1,2. tejto zmluvy) sr] dohodnuté zmluvnými
stranami ako ceny dohodou podl'a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

CenY dodávky elektriny sú uvedené pre jednotkové množstvo MWh a to EUR/MWh v režime prevzatej
zodpovednosti za odchýlku.

VŠetkY ceny podl'a bodu 3.1 ,,3.2. a 3,9 sr] bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane z
elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu, DPH, spotrebná daň z elektriny a odvod do
NJF budú fakturované podl'a platných právnych predpisov.

1.5.

1,6.

3.1

3.2

11

3,4
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Odberatel' sazavázuje odoberať elektrinu od Dodávatel'a od 01 ,01.2021 do 31.12.2023 (d'alej len

,,Zmluvné obdobie") pre všetky odberné miesta Odberatel'a uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Celkovým zmluvne dohodnutým množstvom elektriny, pre všetky odberné miesta podl'a tejto zmluvy,
pre ktoré sú platné ceny uvedené v bode 3.9, je:

17 MWh /od 01 ,0'1,2021 do 31,12.202'|

17 MWh / od 01.01.2022 do 31.12,2022

17 MWh / od 01.01 .2023 do 31.'12.2023

3.7 V prípade vzniku nového odberného miesta Odberatel'a (alebo pričIenení iného odberného miesta k
jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia, Dodávatel' stanoví cenu dodávky elektriny pre predmetné
odberné miesto podl'a charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou, Toto sa nevzt'ahuje
na odberné miesto(a) s predpokladanou celkovou ročnou spotrebou do 500 MWh na príslušné
zmluvné obdobie,

3.8 Dodávatel' je oprávnený vykonat' vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za zmluvné obdobie
uvedené v bode 3.5. tejto zmluvy. Toto vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky
odberné miesta uvedené v Prílohe č.1, vrátane aktualizácie podl'a bodu 3.7. tejto zmluvy k
poslednému dňu zmluvného obdobia, Vyhodnotenie vykoná dodávatel' najneskór do 30 dní po

ukončení zmluvného obdobia. Ak odberatel'neposkytne konečné stavy uvedeným spósobom, móže
dodávatel' vykonat' klasifikovaný odhad spotreby. V takom prípade dodávatel' nie je povinný
akceptovat' reklamáciu k výške odhadu spotreby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.9 Tarifné ceny

1 T Normál
jednotarifná cena: 76,15 EUR/MWh

Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane.

3.1 0 Špecifikácia tarifných cien:

1 T Normál - produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t.j. pondelok až
nedel'a, 24 hodín
- spósob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu

3.1 1 Cena za distribuovanú a dodanú elektrinu je stanovená v EUR.

raxtu racilVá platen ie.

Faktúry za odobratrj elektrickri energiu budú vystavované na každé odberné miesto samostatne alebo
budti vystavené súhrnné faktúry zaviac odberných miest.

Odberatel'a Dodávatet sa dohodli, že na faktúre za odberné miesto bude vyúčtovanie za predmet
plnenia podl'a čl. l bod 1.3., pričom smerodajný pre výšku faktúry je celkový súčet jejvšetkých položiek.

Vytičtovanie dodanej a distribuovanej elektriny a zaplatených preddavkových platieb za dodanú a
distribuovanú elektrinu bude uskutočňované formou faktúry, ktorú Dodávatel'vystaví do 15
pracovných dní po dni zdanitel'ného plnenia na základe príslušného odpočtu stavov fakturaěného
merania. Dňom zdanitel'ného plnenia pre vyúčtovanie dodávok je v prípade mesačného odpočtu
posledný kalendárny deň v mesiaci, za ktorý sa vyúčtovanie vykonáva, v prípade roěného odpočtu
posledný kalendárny deň ,l2-teho mesiaca roka, za ktoný sa vyričtovanie vykonáva. Vo vyúčtovacích
faktrj rach bud ti .odpočítané zaplatené preddavky.

Vystavovanie vyúčtovacích faktúr bude realizované:
a) V prípade mesačného odpočtu stavov meradla mesačne.
b) V prípade roěného odpočtu stavov meradla roóne.

Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Odberatel' a Dodávatel' sa dohodli, že Odberatel' bude platiť preddavky.

4.2,

4,3,

4.5.
4.6.

4.4.
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4.7. Ce|ková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 85% predpokladanej spotreby elektriny na
príslušnom odbernom mieste.
a) V prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby stanovené mesačne, a to k 15.

kalendárnemu dňu v mesiaci, ak v článkoch 3.1, až 3.,1,1. tejto zmluvy, alebo v doklade ,,Dohoda o
Platbách za odobratú, ale zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra (d'alej len ,,Dohoda"), nie je
uvedené inak. Vystavená Dohoda má právne náležitosti daňového dokladu podl'a platného zákona
o DPH.

b) V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby rozložené do jedenástich splátok (jedenkrát
mesaČne), a to do 15, kalendárneho dňa v mesiaci, ak v článkoch3.1. až 3.11. tejto zmluvy alebo
v Dohode nie je uvedené inak,

c) Preddavkové platby budrj platené Odberatel'om na základe vystavenej ,,Dohody o platbách za
odobratÚ, ale zatial'nevyfakturovanrj elektrinu" (d'alej len ,,Dohoda"), vystavenej pre každé odberné
miesto samostatne. Vystavená Dohoda je pre účely DPH riadnym daňovým dokladom, vystaveným
v súlade s platným zákonom o DPH,

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je Dodávatel' akýmkol'vek spósobom informovaná o
zmene Dodávatel'a na dodávku elektriny do odberných miest podl'a tejto zmluvy, bude Odberatel'platiť
zálohové platby vo výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie platnosti zmluvy.

4.9. Preddavkové platby budtl platené Odberatel'om na základe vystavenej Dohody, ktorú je oprávnený
Dodávatel'vystavit' na každé odberné miesto samostatne. Vystavenie Dohody ako dokladu k úhrade
Preddavkových platieb nepodlieha schváleniu Odberatel'om. Dohoda sa stáva nedelitel'nou súčast'ou
Zmluvy okamihom jej vystavenia a doručenia Odberatel'ovi. Dohoda sa považuje za doručenú (okrem
sPÓsobu doručenia podl'a čl. 14,1, zmluvy) tiež okamihom, ak Odberatel'začne uhrádzat'preddavkové
platby podl'a vystavenej Dohody,

4.1 0. Dodávatel' je oprávnený obmedzit' a prerušiť dodávku elektriny a distribučné služby do odberných miest
Odberatel'a, a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie a prerušenie
distribučných služieb, ak je Odberatel' v omeškaní s úhradu faktúry alebo jej časti podl'a zmluvy, a ak
si Odberatel' nesplnil povinnosť uhradit'platbu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytol Dodávatel'
v PÍsomne výzve s upozornením, že dodávka elektriny a distribučné služby budrj obmedzené a
PreruŠené, PÍsomná výzva Dodávatel'a podl'a predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú
Odberatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej
uloŽenia na pošte, aj ked' sa ojej uložení Odberatel' nedozvedel. Dodávatel' v takomto prípade
nezodpovedá za vzniknutrl škodu ani za ušlý zisk Odberatel'a. Dodávatel' je v takomto prípade
oprávnený ÚČtovať Odberatel'ovi poplatok za znovupripojenie odberného miesta podl'a platného
cenníka služieb distribúcie príslušného PDS, ktoný sa Odberatel' zavězuje zaplatit'. Dodávatel' je
taktiež oprávnený účtovat' Odberatel'ovi náklady spojené s odoslaním písomnej výzvy podl'a prvej
vety,

4,11, V PríPade, že Odberatel' nezaplatí faktúru v plnej výške, čiastková úhrada sa rozráta na jednotlivé
položky vo faktúre v percentuálnom pomere ich fakturovanej výšky.

4.12. V PríPade, že Odberatel' opakovane nedodržiava termíny splatnosti peňažných závázkov podl'a tejto
zmluvy alebo opakovane neuhrádza preddavky v zmysle Dohody, Dodávatel' je oprávnený požadovat'
od Odberatel'a poskytnutie peňažnej zábezpeky (kaucie) vo výške až do trojnásobku oěakávaných
priemerných mesačných platieb za elektrinu, pokial' nie je dohodnutý ipý spósob poskytnutia
zábezpeky. Odberatel' je povinný bez zbytočného odkladu takejto požiadavke Dodávatel'a vyhovieť,
PriČom poruŠenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.13, Dojednanie o výške a počte preddavkových platieb, ako aj o dobe splatnosti faktúr v zmysle vyššie
uvedených ustanovenítohto článku vychádzalo v čase uzatvorenia tejto zmluvy z predpokladu plnenia
si Peňažných závázkov zo strany Odberatel'a voči Dodávatel'ovi riadne a včas. Zmluvné strany berú
a vedomie a súhlasia so skutočnost'ou, že Dodávatel' je oprávnený jednostranne (oznámením
Odberatel'ovi) upravit' dohodnuté platobné podmienky (výška a počet preddavkových platieb, doba
sPlatnosti faktúr) v prípade neuhradenia preddavku alebo faktúry zo strany Odberatel'a včas alebo v
PríPade neuhradenia preddavku alebo faktúry v celej stanovenej výške. Odberatel' súhlasí s
uvedeným oprávnením Dodávatel'a.

4.14. V prípade, že Odberatel' je v omeškaní s úhradou peňažných závázkov podl'a Zmluvy, Dodávatel' má
Právo Odberatel'om uhradené platby započítat' najskór na splatné uroky z omeškania, sankčné
PoPlatky, zmluvné pokuty, poplatky a potom na splatnú istinu a|ebo jej čast', a to bez ohl'adu nato, že
Odberatel'určí, ktorlý peňažný závázok si plní. Za písomné oznámenie započítania sa považuje aj
oznámenie o započítaní vzájomných peňažných pohl'adávok vo vytičtujricej faktúre.
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5,2,

V.
Meranie

Typ meracej sútpravy určenej pre meranie elektrickej energie je určené v Prílohe č. 2 Technická
špecifikácia odberného miesta. Overovanie meradiel sa riadi vyhláškou č, 21012000 Z. z, v znení
neskorších predpisov. Zásady merania elektrickej energie stanovuje ,,Prevádzkový poriadok PDS".
Spósob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dóvodoch výmeny určeného
meradla, ako aj informáciu o náhradnom spósobe určenia množstva dodanej elektriny v prípade
poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú stanovené v ,,Prevádzkovom
poriadku PDS", v ktorom zásobovacom území sa určené meradlo nachádza.
PDS písomne oznámi termín a dóvody výmeny určeného meradla za účelorn jeho preskúšania v
metrologickom laboratóriu. V prípade iného druhu výmeny je zákaznik o uvedenom informovaný
ústne, v prípade reklamácie je informovaný písomne.
Spósob určenia náhradných hodnót určeného meradla bude stanovený v zmysle platného

,,Prevádzkového poriadku PDS".

5.3.

6.2.

Vl.
úrok z omeškania

Pre prípad omeškania Odberatel'a s úhradou svojho peňažného závázku podl'a tejto zmluvy je
Dodávatel' oprávnený požadovat' úrok z omeškania vo výške 0,01 oÁ z dlžnel sumy za každý deň
omeškania. Odberatel' je povinný uhradit' vyúčtovaný úrok z omeškania do dátumu splatnosti
uvedenom na faktúre.
Úrokz omeškania bude vyúčtovaný spravidla vo faktúre nasledujúcej po termíne úhrady peňažného
závázku.

Vll.
Vylúčenie zodpoved nosti

Pre účely zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také mimoriadne a
neodvrátitel'né udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu
ktorejkol'vek zmluvnej strany, a ktoré zmluvnej strane zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne
a úplné plnenie zmluvných povinností, vyplývajúcich zozmluvy, Týmito udalost'ami móžu byt'najmá
živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké
právne následky, ako sú uvedené prípady vyššej moci, móže mat'zmena zákonov SR, alebo iných
právnych predpisov, pokial' zásadným spósobom ovplyvní kontraktačný systém Dodávatel'a s
dósledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súóasnej nemožnosti hospodársky únosnej alternatívy.

Vlll.
Riešenie sporov

V prípade vzniku sporov z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavězujú prijat'všetky dostupné opatrenia
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa zavázulú zmluvné strany
vysporiadat' prednostne vzájomnou dohodu a v prípade, že k dohode alebo zmieru nedójde, bude
takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnost'ktorého bude stanovená v zmysle Civilného
sporového poriadku.

5.4.

6,1,

7 .1.

8.1 .

9.1 .

lx.
Ukoněenie Zmluvy

V prípade zmeny odberatel'a (právneho subjektu) na ktoromkol'vek odbernom mieste podl'a tejto
Zmluvy má Odberatel' právo požiadať Dodávatel'a o ukončenie dodávky a distribúcie elektriny na
niektorom z odberných miest, pričom takáto zmena bude predmetom dohody o zmene zmluvy a
príslušných príloh zmluvy. Dodávatel' bezdóvodne neodoprie požiadavku Odberatel'a na ukoněenie
dodávky a distribúcie elektriny do niektorého odberného miesta, pričom Dodávatel je oprávnený
požadovať pred ukončením dodávky a distribúcie elektriny vysporiadanie všetkých závázkov
Odberatel'a na odbernom mieste, v ktorom bude dodávka a distribúcia elektriny dohodou zmluvných
strán ukončená.

Zmluvné strany sr] oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch určených obchodným zákonníkom.9,2,
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9.3.

9.4,

oÁ

9,6.

Číslo zmluvy: 37 9051 12t 1 l21

Podstatné porušenie povinnosti podl'a tejto zmluvy zo strany Odberatel'a sa považuje najmá:
c) opakované omeŠkanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podl'a tejto

zmluvy,
d) omeŠkania sozaplatením akýchkol'vek platieb podl'a tejto zmluvy (napr. pokút, zálohových platieb,

Úrokov z omeškania a náhrad) v stanovených termínoch, a to po výzve Dodávatel,a,
e) nedodrŽanie plnenia akýchkol'vek peňažných závázkov vyplývajúcich z iných dohód z ktorých

vyplýva závázok Odberatel'a uhradiť Dodávatel'ovi peňažnú sumu ( napr. Dohoda o pristrJpeňí k
dlhu, Dohoda o uznaní závázku a splátkach dlhu a pod. )f) neumoŽnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby
alebo výmeny, a to ani po výzve Dodávatel'a,

g) poškodenie meracieho zariadenia zo strany odberatel'a alebo neoznámenie skutočnosti, že
meracie zariadenie bolo poškodené treťou osobou (pokial'o tom preukázatel'ne vedel), alebo
odcudzené. Odberatel' je povinný poškodenie meracieho zariadenia alebo odcudzenie meracieho
zariadenie oznámiť Dodávatel'ovi bez zbytoěného odkladu

h) v prípade ak nedójde k začatiu dodávky elektriny podl'a tejto zmluvy z dóvodu nečinnosti trvajrjcej
viac ako '14 dníod rjčinnostitejto zmluvy alebo zmarenia zo strany odberatel'a,i) zaČatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok Odberatel'a v zmysle zákona
ě.712005 Z. z.

odberatel' je oprávnený túto zmluvy vypovedat'v nasledujúcich prípadoch :

a) opakované bezdóvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny,
b) opakované bezdóvodné neposkytovanie distribúcie elektriny,
c) oPakované nedodržanie kvality dodávanej elektriny v rozsahu medzných hodnót podl,a

technických noriem.
d) zaČatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok Dodávatel'a v zmysle zákona

č.712005 Z, z.
O_dstúPenie od zmluvy musí byť odóvodnené a vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej strane,
OdstúPenie od zmluvy je ričinné okamihom jeho doručenia. S odstúpením od zmluúy nezaniká nárok
Dodávatel'a na vymáhanie všetkých závázkov Odberatel'a vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh, vrátane
Platieb za neodobratrl elektrinu a cenových prirážok za elektrinu odobratrl nad- iamec závázne
objednaného množstva elektriny,

V PrÍPade odstúpenia od tejto zmluvy je Odberatel' povinný v zmysle platných právnych predpisov
uzatvorit' samostatnú zmluvu o distribúcií. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
Odberatel'a je Dodávatel'oprávnený ajbezvyzvania prerušiť alebo obmedziť disiribúciu eíektriny beŽ
nároku Odberatel'a na náhradu škody.

VýPoved'musí byt'vykonaná písomne, pričom v nej bude špecifikovaný dóvod výpovede. Výpovedná
doba je 3 mesiace a začína plynriť nasledujúcim mesiacom po mesiaci doručenia vypovede
Dodávatel'ovi.

nerl*racle

10.1. Ak vzniknú chyby pri íakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej konštanty,
PouŽitÍm nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majri Odberatel' a Dodávatel' nárok na
vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok,

10.2. Reklamácia neoprávňuje poškodenrj §tranu k nezaplateniu faktúry.
10.3, Strana, na ktorrJ bola reklamácia smerovaná, oznámivýsledok šetrenia druhejstrane v lehote 30 dní

odo dňa, kedy reklamáciu obdržala.
10.4. V PríPade, že výsledkom šetrenia reklamácie je dobropis, resp, ťarchopis, povinná zmluvná strana

zrealizuje Úhradu v lehote splatnosti aká je dohodnutá pre vyúčtovacie faktúry.
10.5. VŠetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia platnými zákonnými ustanoveniami.
10,6, Odberatel' móže uplatnit' reklamáciu:

' PÍsomne prostrednÍctvom e-mailu zaslaného kontaktnej osobe uvedenej v tejto zmluve
písomne využitím poštových služieb na adresu Dodávatel'a.

xl.
Neoprávnený odber

11 ,1 . NeoPrávnený odber je, v súlade s § 46 zákona o energetike, odber elektriny:
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a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o :

1. pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
2. dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3. zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo,
4, prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dósledku neoprávneného
zásahu Odberatel'a nezaznamenáva, alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii, a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo určeným
meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovatel'om sústavy
d) ak odberatel'elektriny zabránil prerušeniu distribúcie eiektriny alebo ak po predchádzajúcejvýzve
prevádzkovatel'a distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe
žiadosti dodávatel'a, s ktorým má uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa
považuje za neoprávnený odo dňa , ked' odberatel' elektriny zabránil prerušeniú distribúcie alebo
neumožnil prerušenie distribúcie elektriny,

xll.
lnformácie o cenách a spósoby informovania

12.1. lnformácie o cenách elektriny, podmienkach dodávky, distribúcie elektriny, ako aj informácie o cenníku
služieb móže Odberatel' získat' na internetovej stránke Dodávatel'a alebo u kontaktných osób
Dodávatel'a. Ďalšie informácie o aktuálnych cenách za distribuovanú a dodanú elektrinu si móže
Odberatel' overiť na webových stránkach www.urso.qov.sk.

12.2. odberatel' móže získat' informácie o póvode elektriny a podiele jednotlivých druhov primárnych
energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku a informácie o vplyve primárnych
zdrojov elektriny na životné prostredie alebo verejné zdroje takýchto informácií na internetovej stránke
Dodávatel'a.

12.3. Všetky písomnosti budú Odberatel'ovi doručované prednostne poštou, po vzájomnej dohode
elektronicky formou e-mailu na dohodnutú e-mailovú adresu. Faktúry móžu byt' zasielané aj

elektronicky e-mailom overené zaručeným elektronickým podpisom.

lnformovanie o Dodávatel'ovi poslednej inštancie:
12.4. Dodávatel' poslednej inštancie je povinný dodávat'elektrinu odberatel'om elektriny, ktorí sú pripojení k

sústave, a ktorých dodávatel'stratil spósobilost'dodávat'elektrinu podl'a § 18 odsek 6 zákona o

energetike alebo ak dójde k zastaveniu procesu zmeny dodávatel'a elektriny a zároveň ku dňu
prerušenia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spósobom, Dodávatel' poslednej
inštancie .1e povinný dodávat' elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie
zaóina dňom nasledujúcim po dni, v ktorom póvodný dodávatel'stratil spósobilost'dodávat'elektrinu.
Skutočnost', že dodávatel'elektriny stratil spósobilost'dodávat'elektrinu podl'a § 18 odsek 6 zákona o

energetike alebo ak dójde k zastaveniu procesu zmeny dodávatel'a elektriny a zároveň odberatel'
elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemázabezpečenú dodávku iným spósobom, oznámi
odberatel'ovi bezodkladne prevádzkovatel' sústavy, do ktorej je odberatel' elektriny pripojený, a to v
rozsahu podl'a vyhlášky Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č,2412013Z.z,, ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s
plynom (d'alej len ,,Pravidlá trhu"). lnformácia koncovým odberatel'om elektriny o začiatku dodávky
poslednej inštancie obsahuje poučenie o dóvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej

trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodávatel'om poslednej inštancie je držitel' povolenia na dodávku
elektriny, ktoný dodáva elektrinu koncovým odberatel'om elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre
reguláciu siet'ových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 zákona o

energetike a v § 36 Pravidlá trhu.

lnformovanie o štandardoch kvality:
12.5. Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny stanovuje vyhláška č.

236t2o16 Z. z, Detailné informácie za predchádzajúci rok sú zverejnené na webovej stránke
Dodávatel'a.

12.6. Dodávatel' má vypracované štandardy kvality v zmysle vyhlášky č. 23612016 Z. z. v znení neskorších
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predpisov, Štandardy kvality sú vyhodnocované pravidelne. V prípade zistenia porušenia týchto
Štandardov kvality dodávky elektriny Dodávatel' odosiela kompenzačnri platbu a oznámenie o
kompenzačnej platbe Odberatel'ovi u ktorého došlo k porušeniu,

Prerušenie distribúcie a/alebo dodávky elektriny:
12,7. Prevádzkovatel' distribuěnej srJstavy má právo prerušiť alebo obmedziť distribúciu elektriny do

odberných miest Odberatel'a v prípadoch uvedených v § 31 ods. 1 písm. e) zákona o energětike,
Dodávatel' je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu, a tým aj dodávku elektriny do odběrných
miest Odberatel'a, ak Odberatel'podstatne porušuje trjto zmluvu. Pred obmedzením alóbo prerušeňím
dodávky elektriny odošle Dodávatel'Odberatel'ovi upozornenie o neplnení si povinnosti.

12.8. Prevádzkovatel'distribučnej sústavy ani Dodávatel'nezodpovedajú za šŘody vzniknuté z titulu
prerušenia alebo obmedzenia dodávky a/alebo distribúcie elektriny,

Sú h las k zabezpečeřjl.|'o'ru'oocie elektri ny
13,1 . Odberatel' týmto poveruje Dodávatel'a, aby v jeho mene zabezpečil distribriciu elektriny do odberných

miest Podl'a tejto zmluvy od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy na častivymedzeného
Územia, atoza podmienok uvedených v príslušných rozhodnutiach tJRSO, Prevádzkového poriadku
PDS a Podmienok poskytovania distribúcie PDS. Odberatel' sa zavázuje poskytnúť Dodávate|,ovi
PoŽadovanÚ súČinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie distribrJcie elektriny od pDS. V prípade, že
Odberatel' Dodávatel'ovi požadovanú sr]činnost' na zabezpeéenie distribŮcie elektriny neposkytne,
Dodávatel' nie je povinný distribúciu elektriny podl'a tejto zmluvy Odberatel'ovi zabezpečit,

zau" r"e n J.lYia n ove n ia

'14.'l. VŠetkY tJkony vyplývajúce zo zmluvy musia byť vykonané písomne v listinnej podobe, pokial'zmluvné
stranY nedohodnú prÍpustnosť inejformy. Písomnosti sa považujú za doručené, v momente, kedy boli
adresátom Prevzaté alebo boli vrátené odosielatel'ovi ako nedoručitel'né a adresát svojím konáním,
alebo oPomenutím zmaril doručenie písomnosti. Účinky doručenia nastanú aj vtedý, ak adresái
doručenie písomnosti odmietol.

14,2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktor,ých obe zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení zmluvy.
14.3. ZmenY a doplnky tejto zmluvy móžu byť vykonané len písomnou formou očíslovaných dodatkov,

podpísaných oboma zmluvnými stranami.
14.4. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú prílohy :

' Príloha Č. 1 - Zoznam odberných miest s uvedením odberných miest pre dodávku elektriny
vYrobenej výluČne z obnovitel'ných zdrojov energie s vystavenou zárukou póvodu. Príloha č. 2 - Technická špecifikácia odberného miesta

14.5. PrávnY vzt'ah zaloŽený touto zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o
energetike, PrísluŠnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, výnosmi a rozhodnutiami Uradu
Pre reguláciu siet'ových odvetví SR, Prevádzkovým poriadkom Dodávatel'a a ostatnými všeobecne
závaznými právnymi predpismi,

14.6. tJdaje PoskYtnuté Odberatel'om v súvislosti so zmluvou, Dodávatel' uloži zaúčelom spracovania dát, s
čím Odberatel'podpisom zmluvy vyjadruje svoj súhlas.

14.7, Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, zmluvné strany sa
zavázujÚ nahradit' dotknuté ustanovenia v tejto zmluve ustanoveniami novými, určenými práúnou
úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný ričel tejto zmluvy.

14.8, Zmluvné strany sa zavázujú, Že budt] chrániť pred tretími osobami všetky informácie týkajúce sa tejto
zmluvY. Žiadna zo zmluvných strán neposkytne akékol'vek informácie týkajrjce sa tejto zmluvy tretim
stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhejzmluvnej strany, okrem iňformáciíverelne
Publikovaných, alebo sprístupnenie ktoných ukladá zákon alebo všeobecne závázný právny preopis.

14.9. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýcň zákonov v znení
neskorŠÍch predpisov (d'alej,len ,,Zákon o ochrane osobných údajov") a nariadenia EURópsKEHo
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2O161679 z27. apríla 201Ó o ochranefyzických osób pri spracúvaní
osobných Údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES
(vŠeobecné nariadenie o ochrane údajov, d'alej len ,,nariadenie") Dodávatei (ako prevádzkovatel,)
sPracúva osobné údaje Odberatel'a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy a všetkých vzťahov só
zmluvou stjvisiacich.
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14.10. Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnost' predchádzďlúca zmluva na dodávku elektriny uzatvorená
pre odberné miesta definované v Prílohe č. ,l tejto zmluvy.

14.11 ,Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dókladnom prečítaní slobodne, na
základe vlastnej vóle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok,

14.12. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka že, ich závázkový
vzt'ah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

xV.
Určenie oprávnených osób zmluvných strán na konanie vo veciach tejto zmluvy

,15.,1. Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocnenci uvedení v tejto časti sú oprávnení v rámci tejto
zmluvy viest' spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok
súvisiacich s pinením tejto zmluvy. Pokial' zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu
tejto zmluvy, potom ide len o návrh na zmenu zmluvy.

15.2. Pokial' to nie 1e v zmluve dohodnuté iným spósobom, písomnou formou odovzdania dokumentov
podl'a tejto zmluvy sa rozumie doporučený list. Ked' je správa odovzdaná elektronickou formou (e-

mail, fax) musí byť naineskór nasledujúci pracovný deň po dni odoslania potvrdená doporučeným
listom. Termín doručenia e-mailu alebo faxu sa rozumie deň prijatia e-mailu alebo faxu, v prípade
ked' bola splnená podmienka o ich následnom potvrdení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa
termínom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou poštou alebo deň osobného
doručenia splnomocnencami druhej strany.

,15.3. Splnomocnenci pre zmluvné vzt'ahy

1 5,4. Splnomocnenci pre rokovania

1 5.5. Splnomocnenci pre špecifikácie odberného(-ných) miesta (miest)

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail
Regionálny manažér pre B2B
zákazníkov

Mgr. Peter Palkech 0907 878 590
peter.palkech@sse.sk

Na
Funkcia Meno Telefónlfax E.rnail

Riaditel'ka PhDr. Renáta Migátová 091 ,l 139 200 mshliny8@centrum,sk

tel'a:
Funkcia Meno Telefón/fax E-mail

Regionálny manažér pre 82B
zákazníkov

Mgr. Peter Palkech 0907 878 590
peter.palkech@sse.sk

Manažér pre B2B zákazníkov lng. Jaroslava Lacková 0905 436 173 jaroslava. lackova@sse.sk

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail
Riaditel'ka PhDr. Renáta Migátová

09,1 1 139 200 mshlinv8@centrum.sk

Funkcia Meno Telefónifax E-mail
Manažér pre B2B zákazníkov lng. Jaroslava Lacková 0905 436 173 jaroslava. lackova@sse,sk

Manažér starostlivosti o
zákazníkov

Bc. Andrea Hozdeková 0907 700 29B andrea.hozdekova@sse.sk
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15.6 Komunikácia v prípade poruchy a plánovaných prerušení v distribúcií elektriny

Poruchová linka SSD l oeoo 159 oo0

15.7 SPlnomocnenci pre vybavovanie požiadaviekzákazníka po uzatvorenízmluvy

v Žiline, dňa 09.10.2020

ZA DODÁVATEťA

Funkcia :Regionálny manažér pre B2B zákazníkov
itel'kaPodpis oprávnenej osoby

L.á r.;ergetika, a.s

a priezvisko: Mgr. Peter Palkech

1ó /CI, ?,20,0

zA o DBERATEEAť\i1 Ř í L; i,i ;,i;; !(,r; 5' K§LA
Suvorovova 2797l2O

žtt_lrun

éno a príezvisko: PhDr, Renáta Migátová
Funkcia: Riaditel'ka
Podpis oprávnenej osoby

091 1 139 200

15.8 Zmluvu

Manažér pre B2B zákaznikov 0905 436 173

1 5.9 Podávanie reklamácií
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Funkcia Telefón/fax

Funkcia l rvleno Telefón/fax E-mail
Manažér starostlivosti o
zákazníkov

Bc. Andrea Hozdeková
0907 700 298 andrea. hozdekova@sse.sk




