
STREDOSLOVENSKÁ 
ENERGETIKA 

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01 O 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 J IČO: 51 865 467 1 DIČ: 2120814575 J IČ DPH: SK2120814575 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/
L. 
IBAN: 1 SWIFT-BIC: SUBASKBX 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
(ďalej len „Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ODBERATEĽ 
Obchodné meno/Názov*: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 

IČO* 37812271 I DIČ: 0037812271

Zapísaný v (OR, ŽR, iný) 

Kontaktná osoba: 

Telefón 0414382159 

E-mail: annajar@centrum.sk 

J IČDPH 

1 Zastúpený: 

1 Funkcia: 

I-S,K NACE:  - - - - - - - - - - - · · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · · - ·
ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA 
Ulica: Oščadnica 

Obec: Oščadnica 
1 Súpisné číslo: 1374 1 Orientačné č.: - - - - - - -

1 PSČ OI 2 1 3 1 O 1 1 1 Číslo bytu: 

ADRESA NA ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE* totožná s adresou sídla/miesta podnikania 
Ulica: Oščadnica číslo: 1374 Orientačné č.: 

Obec: Oščadnica 1 PSČ: O 1 2 ! 3 i O 1 1 1 Číslo bytu - - - · - - - · · - - - - - - - - - - - - - · · - - - - · · - · - - .. · - - - - - · - - - - - - - - · - · · · - - - - · · - · · · · - .. -·, .. · - · · · - - · - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - · - -

SÚHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTÚROU 1l - - - - - - · - - - - - - - - -
1 n  úhlasím so zasielaním elektronickej faktúry na e-mailovú adresu: \....'.:::::'.. ___  . __  ... - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·  

SPÔSOB ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB A FAKTÚR 
(8J Súhlas k inkasu2> O Prevodný príkaz'' O Peňažný poukaz „U" 

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA 

·   

CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY 
Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie - viazanosť zmluvy: 12 mesiacov - - - · - - - - · · - - - - - - - - - - -
[8J Cenník: VIP W1 22-24 ______________ _ Viazanosť od: O 1 / O 1 / 2 O 2 2 Viazanosť do: 3 1 / 1 2 / 2 O 2 4
Pole „Cenník" a „Viazanosť od" sa vyplní len pre prípad predÍženia viazanosti Zmluvy podľa bodu 4.2. Zmluvy, a to v prípade, 
ak si zmluvné strany dohodli iný cenník ako Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie - jednoročný na príslušný 
kalendárny rok. Pre informácie ohľadom ceny dodávky elektriny kontaktujte, prosím, Dodávateľa. 

PODPIS 
DODÁVATEĽ: 
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar 

Funkcia: 

P o d p i s :  
Dátum platnosti: 

riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom 

08.10.2021

*povinný údaj 

·   -   

ODBERATEĽ: 
Meno a priezvisk°i.  N 
Funkcia: 

Podpis a pečiatka•: 

Dátum podpisu Odberateľa: 



SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

rSúhlasim 

so spracúvaním svojich osobnýcli údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s„ so sídlom Pri Rajči nk  8591/48. 010 47 Zilina, IČO: 51 865 467. zapisanei v OR Okr ·;. 
ného súdu Zil na, oddiel Sa. vložka č. 10956/L (ďalej len: ,prevádzkovateľ") na účely poradenstva. informovania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spoluprac júc;ch tretích 
stran, a_ to pastou. telefonicky ale_bo elektronrcky_. Suhl_as1m. aby prevadzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácii o mnou využivanych produktoch. službách a mojich pre-
ferenc,ach a zasielal n;1 personal1zovane marketmgove ponuky, ktoré budú zodpovedať rnojim záujmom a potrebám. Súhlas. ktorý udei'ujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa 
ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovatelom, sa vzťahuje na identif,kačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovaterom. Tento súhlas je slobodne 
danym, _konkretnym, ,nformovanym a jednoznačným prejavo 1 mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a informovanýí-á o podmienkach spracúvania mojich osobných úda-

1 
Jov a pravach ootknuteJ osoby a tieto podm,enky su doswpne na www.sse.sk v časti Oclirana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

L. ....... ·-·-···-···· ............. - ... - - ........... _. _ _ _  , .......................... ---- .. ····-··-···-- .......... ·-----·-········-··-·-···"··-----···- ..... Podpis: .......................... _ .. _. .... , .. , .. , .......................... _____ ....... J 
Viac informácii nájdete v zá aznickych centrach Dodávateľa alebo na www.sse.sk. 

Clánok 1. Predmet zmluvy 
t 1. Zmluvou sa zaväzuje Dodk1ateľ dodavat O<loo-ateľov1 eleil1rinu vymedzenu množstvom a taSQ'/ým pneb!:hom výl<onu, 

zabezpečil dis:ribuQu elektriny do všetkých oooerných iest Oiloeralela uvedenych v pnlohe Zoznam odbernych m.est 
Odberateľa vrálane suvi acich  užieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosf za odchylku íďaiei len ,Oodav,a e!ek-
trm/). Poo'Tlienkou p1e dodrlanie tem11nu zatatia Dodavky elóktnny je splnerne toctmickych a ot,chodnýcn pod'Tlienok 
pripojenia a obci,odných podmien<Jk Dodava:eľa. Dodávku eleiltnny nemožno začal sl:ôr, a,o d/ide k montáži určeneho 
meradla zo strany prevadzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len .PDS'). Odberater elektnny sa zaväzuje zapla\ť Oo-
dmte!OVJ cenu za Oodavku elektnny. 

1 2. Dod lka elektriny bude usku\očňo'lana podla zakona č. 25112012 Z. L o energefike a o zmene a doplnen1 nie\torých 
zá\onov (ď ej len .Zaton o energeľke') a pla!nych ,Obchodných podm-enok dodavl<y elektnny pre zakazmkov s cel<o-
,ou roénou spotrebou elektriny do 500 MWh' (ďalej len ,OP'). Tieto OP O<lberatel oodržat pn podpise Zmluvy, obozna-
m4 sa s th obsahom, ktoremu porozumel a zavazuJe sa dl  dodr avat. 

1.3. Dodavka elektriny Je splnena prechodom elektriny z distnbučnej susta:,y pristušneho PDS, ku ktorej je odberné m,esto 
Odberateľa pripojene do odoerneho miesta Oaoorateľa, l j. prechodom elektriny cez ooovzdávacie miesto v ktorom sa 
zaroveň uskutočňuje prechod vlastníckych prav k dodanei etektnne a nebezpečenstvo škody. 

1 4 Pok ar v tejto Zml ,e nie Je uvedené inak. d,stnbúelu elektnny zabezpeéi Dodaiateľ pre O<lberatefa v rozsahu a za 
podm.enok uvedenych v pla'J1om a učinnom pr ;adzkovom po11aď<u PDS (ďaleJ len ,Prevadzkovy poriadol<'), kl()()' 
bil sciwalený Uradom pre regulaciu  eťovych odvetvi Slovens\ej republiky (ďalej len ,ÚRSO'). Prevádzkovy ponadol( 
v platnom a účnnorn zneni je spravidla zvereineny na *ebo,cm s1dfePDS. 

1.5. Spôsob oznamen,a terminu vymeny urooného meradla a informáciu o dÔ'iodoch výmeny určeneho meradla ustanovu1e 
§ 4-0 odsek 8 Zatmna o energebke, L J. pri plánovanej výmeneurčenehomeradla buoa tenmn oznámeny p somne aspoň 
15 oni vopred, to neplatí ak O<lberateľ súhlas1 s nesl<ors1m term inom oznámenia vymeny u1éeného meradla, pri r,eplá· 
novaneJ výmene uréeneho re..i1a bude term,n oznameny t-ezodklaéne. Dôvody vynieny uréenel'.i me1adla, nahradny 
spôsob uréen,a množstva dodanei elektnny v prípade pon,ct,y určeného meradla alebo mimo uréeného termínu odpoč-
tu sú upravene v Prevádzk<11om poriadku pr1slušného PDS. 

1 6. Dodava!eľ posloonej 111štanóe je povinny dodávať elei<tnnu odberateľom elektnny k ton 5lJ pripojen · k sústave a kto1ých 
dodavateľ str a  spôsobilosť dod ,ai elektrinu poor a§ 18 odsek 6 Zákona o enetget,ke alebo al< dô;de k zastaven,u pro-
cew zme1y dodavatefa ete,tnry a zároveri ku dnu prerušenia dooaiok elektnny newaJu zabeljiečenú dodav J 1rrjll1 
spôsobom. Dt)jáva:ef po ednej ,nš1anc,e Je povinny dodavaf elektrinu nar,iac počas tro::h me acov. Dodávka posled-
nej 1nš!ane<e začína dň()'ll nasledujuc.m po dni, v ktorom pôvodny dodm!ef stra-,1 spósobilost dodavai eleo(tnnu. Sku-
točnosť. íe dodávate! elektriny straul spôsobilost dodávať elektrinu podľa§ 18 oosek 6 Zákona o energetike alebo ak 
d de k za aven1u procew zmeny dodávateľa elektriny a zároveri odberateľ elektnny ku dnu prerušenia dodávolt elek-
tnny nemá zabezpečenú dodávku inym spôsobom, oznáni odberatelovi bezod adne prevadzlrovateľ sústavy, do ktorE,j 
je odber alef elektriny p!ipojeny, a lov rozsanu podľa Vy ášky ÚRSO č. 24/20132. z .• k,orou sa ustanovuju pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s etektnnou a pravidla p1e fungovarne vnutorneho trhu s plyľlO'ľl v platnom a uéirmom znem 
(ďalej len Pravidlá trhu'). lnfoonaaa konoovym odberatefom etef,,triny o začiatku dodávtq poslednej if1štancie obsahu· 
Je poočen1e o dôvodoch vzorku dodavky poslednej mstanoo dobe Jel tr,ania a moínosalch Jlll u<0nčen1a. Dod 1ate/om 
poslednej inštancie je drii!er povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodiNa elektrinu koncovym odberatefom elektriny, 
ktorého IOZllOdnut1m urči Urad pre regulaau sielC1'-ých od,e:,i. ReŽ!l11 dodá1ty posledn0J inš1ancie je upraveny , § 18 
Za\ona o energetike a v§ 36 Pravidiel trhu. 

Clánok 2. Doba platnosti zmluvy 
2.1 Zmtuva nilituda plan-iost dňcm jEj podo,su oocma zmluvnymi str111ami a uzatvára sa na dobu urtitu, ktora Je dohodnutá 

v časti Zmluvy Viazanosť zmlu\j'. aplat1 pre vsetky odbeme mesta Odberateľa !Nedene v Pril  č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva 
nadobúda ut,noost odo dňa začata Dodavlr/ elektriny. Zmluvné strany sa v sulaóe s§ 47aodsek 2 ()!Jčaisl<eho zál<oml\a 
dohodli, že pc11111ne z-et€jliov<11á Zmt1Na nadobúda úolYlOSl po Jej ri« neni, a to dňom začatia Dodáv,y elektriny. Zmluva 
sa predtž\Jje o dobu dals'Ch 12 mesiacov, a Io  opa1ovane. pd<iaf nlel<taa zmluvná strana n neskéir 2 mesiace p1ed uijy-
nu1,m dooy trvan a ZmkJvy druhej zntlvnfj strane pisomne noozniJlli. ie s p1edi/en,m doby trvaNa Zmilvy nesuhlasl Usla· 
novenia tohto bodu Zmluvy sa wztah<Jjú pre p11pad uvedený v bode 2.2. t to Zml.Jvy. 

2 2. V !Jipaóe že Odbrta!e/ obdrža zo str111y Dodávateľa podpisMu Zrrduvu (môže byt zo str111y Dodávate-
ra podpisaná aj mechanickymi prostriedkamij, zmluvné strany sa dchod11, že Zmluva nadobuda platnosť za súčas-
net,o Slllneraa dvoch podmienok. a to že ZmkMJ podpíše 3J Oaberatel, čim Zmluw p,irna a V' il:lruje s oou suraas 
a Odberateľ obojstr111ne podpiS111u Zmluvu doručl DooävatelC1"i na aoresu Dod ;ateľa 1Nedenú v záhlavi teito Zmlu-
vy. V pr!)ale, že sa Zmluva stare platnou v zmysle 11edchoozajúcej vet/. uzatvára sa na dobu urbtú, kfora ,a dc/lodnu1á 
v časti Zmluvy Viaz.msf zmluvy, a piati pre vše;,:y odbemé miesia Odbetateía uvedené v Pritohe č. 2 te;to Zmlu-
vy. Zmilva nadobúda ÚČlľlnost odo dňa začatia Dodávky tiektriny. Zmluva sa p1edtž\Jje o dttu ďalšicn 12 mesia-
a,;, a to   qiakovn;. pooar riektorá zmluvná strana n<l'18Skôr 2 mesiil'.:8 pred urit/ľlutrn doby tr1alia Znir;y 
druhej zmluvnej strn pisomne neoznami, ie s predÍíenim doby trvania Zmluvy nesuhlas1. Zmluvné str111y sa 
v sutaóe s§ 47a od\Et 2 Občianskeho zákoonika d<rolí, že po- nne Z'l6fWJOV111á Zmluva nadooilda účinnost po jej zve. 
rejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. 

2 3 Zmluvnestr111y sa dohodli, že Odberateľ Je povinný poskytnut Dodavateíovi po podpise ZmJuvyvše!ku potrebnú súoonosľ 
pripadne realizoval úkony v zmysle prl ušneJ právnej úpra1y a Prevadzkového ponad ku na to, af1/ sa Dodávateľ stal do-
dävate!om elettnny do odberného miesta Odberateľa 1j'kon111im úspešnej zmeny dodiNateía elektriny v súlade so Zmlu· 
vou (ďalej ako zmena dodavateľa) a/a!ebopo podpise Zmluvy je Odberaieľ povinný zdržaf sa al(ýci1kdvek úkonov, ktore 
by uspešnej zmene dodávate/a mohli zabránif, L j. najma ale nielen ukončenie Zmluvy p1ed vykonanim zmeny dodáva-
tefa (pok1ar Odberateľovi tal<eto p1avo nevypl/va zo z ,IW/ alebo prillušnych pravnych predpisov). vypovedanie alebo 
iné ukonéen1e splnomocnenia udeleného Dodávatefovi na účely zmeny dodava:eľa a/alebo na účely ukončenia zmluvy 

o zdruleoej dodávke elektnny s póvodnym dodavateľom elekt11ny, odvolánie vyp<11ede alebo iného ukoncerna zmluvy 
o združene dodavke elelitnny s póvodnym dooávalefom elef.fnny (ďalei s.."IJIJ a\o ,poviMost poskytnut a sučinnost '). 
Ak Odberateľ poruší svoju povinnocť poskytnutia súč,nnosti, taketo porušenie sa považuje za podstaíne porušenie Zmlu-
vy a DodiNatef je c,ir ;nený požadoval od Odbe'ateľa zaplatenie zmltrmej pokuty vo vy .e 150 eur za každé odberné 
miesto a Odberateľ je pov,nny takúto zmluvnu pokutu zaplatil. Povinnosl poskytnuba wďnnosti poor a tohto boou Zmlu-
vy nadobúda ličJnnosr dňom podprsu Zrnil/V'/ obomô zmluvnýrri stranam1. Dodavatef je opravneny okrem zmluv1!0J po-
kuty podla tohto bodu Zmluv/ po.iadovat od Odbera!e!a a; nahradu škody p1esahUJUC1J zrrluvnu poi<utu, ktocá porušen1m 
povinoosn poskytnutJa súčmnosu zo strany Odbe<ateľa Dodavateľovi vzniija_ 

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta 
pre distribúciu elektriny 

3 t Všetky ,nlormaoo potrebne p1e d1stnbuciu elektriny, ako aj technický pop,s meracei súpravy pre jednohé odberné 
miesta su wedene v pri  Technická špecilikáoa odberného lllleSta, ktorá Je neoddel,te!noJ súčasťou tejto ZmlJvy. 

Clánok 4. Cena a spôsob platby 
4.1 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodi na 111cm cenni\u Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberal a zaplatit Oodavateľovi 

za j Dodavku cenu uréenú plaínym a učinrym C!:<1ľl om dodavky elektnoy prB podn laterov a organizacie • JedľlOfoč-
ny na pnstušny kalendárny rok {ďaleJ aj .Cenník'). Odberateľ sa zavázuie elektnnu odooerat a zaplabt Ood ;ateľOVI za 
e1 Dodávku cenu uréenú platným a uč,nnym Cenníkom poófa prvei vety. Ceny  ,edenév Cenn ,u obsahuju cenu s lovei 
eleltnny v1atane prevzaba zodpovednosti za odch ku. ktoré stanovuje Dodavateľ v s ade s pravnym poriadkom Slo-
venS llJ republiky (daíej len .SR'). Ceny regulovanych poplatkov za distribuciu, p1enos, systémove  Jíby p1evádzkova-
 ,e systamu a ostatné popla:J<y sa zavázuje O<lberate' uhradil vo vyške stanoveoe1 platnym1 a úémnym. rozhodnUtiami 
URSO. Regulovane popla1ky budu fakturované v jednej fakrure spolu s cenou silovei etelitnny. V p·ipade zmeny regulo-
vanych poplatkov ale!>, zavellen1a novych popla:kov alebo !10\ ch dam l)lisluŠllymi šta:nymi ocgánml SR, ktore sa tyka-
jú plnenia podla lej!O Zmluvy, ma Oodavateľ právo požadoval od O<lberatefa  h zaplatenie a O<lberaieľ sa zaväzuje t,eto 
poplatky alebo dane zaplaht. Dodávateľ ma p1ávo požadoval od Odt ratefa   zaplatenť zvýšenych náijadcv, 1::ore bu-
dú mat vplyv na cenu a ktoré budu uložene rozhodnu'Jam1 statnych organov SR a k!ore Dodavatef nebude móc! ovplyv-
n t  Cenu regJ!ovanych poolatkov a cenu za dodanu Eiektr1nu sa zaväzuje Odb€ra1er ohradiť spósobom podľa Zmluvy. 

4.2 V pripaaepredlženia  atnost Zn:4uvy podla č l 2. bod 2. t. aello2.2. Zmluvy sa Odbera!eízaväzuje elektnnu odooeraf a za-
plabt Dodw,atefovi za jej Dodali<ucenu určenúplatnym a UČilnýmCenn om dodavky elekui'ly pre podílkatelov a agan,zá-
de na p1ISIJšny kiiendamy lok, poi<laí sa zmluvne stiany nedohodí inak. 

4.3 Dod ;ater ,a povinný 001ržiavaf štandardy kvality dodavlry elek.triny vrátane d1 vyhodnooo;111ia podfa osooitného IJÍIIOO-
ho predp,su - \/)Íllalky URSO é. 2351.'016 Z. t ,  ktaou sa ustwlovliú štanoaroy kval ty p1enosu elektriny. disbitooe elel(. 
tnny a dodávky elektr y. 

4.4 Odberateľ poop,sctn t o Znirvy potvrdzuje, že sa n<ilne pred jeJ podpisom oboznárril s Cenrnkom. 

Clánok 5. Záverečné ustanovenia 
5.1. Neoddel,telnou silčasľou teito Zrrluvy sú: 

a} Zoznam odberných miest Odberatefa 
b) Cenn1k dodavky etektnny. 
c} OP 
d) Tecimdá špec,fikácia bemeho miesta 
e) Dohoria o pla',bach za odooratú. ale zatiaf nevyfalturovanú  ektrinu-laktura. 

Priohy d) a e} budu Odbera:eľovi zaslané bezodktaone po dni nadobudnutia ličJnnosb Zmluvy. Č190 Zmluvy a dá· 
tum nadobudnutia účmnosti Zmluvy bude uvedený v prlohe Dohoda o platoách za odob!atú.  e zatiaf nevyfakturo-
vanu elektrinu- faktúra 

5.2. Táto Zirnuva Je vyhotovena v ó'IOcil vyhotoveniach s platnosf ou originálu. z ktorýci1 každá zmluvna strana dostala po 
J{!Ónom vyhotoven1. Vše y zmeny a do nky Zmlu,1 Je možné l)'konat len písomne. 

5.3. Zmluvné strany lýmto vyfiasuJú, že túto Zmklvu uzat1araju po JeJ dôkladnom preč1tan:,  obodne na za\lade vlastnei 
vóle. vážne a nie v tlesni, ani za z1avne nevyhodnych podmieoolc, oboznarnii sa s pr,loham1 ktore tvoria neoddeliteľnu 
sučasr Zmluvy. a na znak suhlasu s jei znením a so znením p1 loh JU podp1Slljú. 

5.4. Nadobudnu1ím účinnosa i to Zmluvy straca platnosť predcnadz úca zmluva na dodávku e!P.ktnny pre odberne miesto 
u,edené v tejto Zrrluve, s t/m ie tie neoddetitefné súčaSb predchádzaiuceJ zmluvy. ktoré neboli ku dňu podp,su Zmluvy 
zmenené, zostav u v platnosti ako neoddetite!na sučasľ Zmluvy. 

5.5. Dodávateľ oznarrn Odbelatelovi návrfl zmeny ceny na,neskór 15 dni pred zaoatkom plynutia ľýpovednej leholy, ktorei 
dlžka Je v pnpade zmluvy na dobu neurčitú jeden mesiac. Vypovedna lehota zaéina p nut od prvého dňa mesiaca na-
 edu1uceho po doručem plsomr!eJ vypovede zmk.,vy o združenej dorlavke elektriny uzatvorenej na dobu neurčitú a skon-
č, sa upt/ľlut1111 posledného dňa prlslušného mesiaca K oznamen1u navmu zmeny ceny vo vyššie uveden  leho:e dOjde 
vždy, ak plSDmflú výpoveď podá Dodá,a:ef. V p1,pade, ak plsomnú výpoveď zmluvy o združenei dodavke elektnny uza. 
tvorenej na dobu neurčitú poda Odberateľ, Dodavi.ef oznán11 Odberateľovi návrh zmet1y oeny v p1ipade, ak Odberatef 
doručí Dodávater · p1somnú výpoveď do času, ked Je možné zo strany Dodava:efa odoslať oznámenie navrhu zmeny 
ceny vo vyšsie uvedef',ej lehote (obvylde, alt je výpoveď doručena do 10. dňa kalendarneho mesiaca). 

5.6. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravene sa riadia Zákonom o enei-gebke, OP a všeobecnými ustanoveniami 0 ::hod· 
neho zakonn,;a. Zmlu-;a sa nadi p•wlll)'m poriadkom SR. 

Ciánok 6. Zvláštne dojednania 
6. t Zmluvne strany dohodfi zvláštne dojednan•a te;to Zmluvy v rozsahu, alto je uvedené v pnlohe teito Zmluvy. 

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza  s a  z á s t u p c a  Dodáva te ľa  o p r á v n e n ý  d o j e d n a ť  z m l u v n ý  vzťah) :  

1) Podla zákona o DPH elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom Odberatela. V prípade súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry vám odporúčame iný spôsob úhrady 
faktúr ako je ,peňažný poukaz U". 

2) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviff!ť bankové spojenie Odberatela a doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA. 
3) Pri uvedenbm spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spo1enie Odberatela. 

' 
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STREDOSLOVENSKA 
ENERGETIKA 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY VIP W1 22-24 

Ceny v tomto cenníku sú platné pre zákazníkov. ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú platnú a účinnú zmluvu 
o združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. -' 

štruktúra produktov dodávky elektriny 
Názov produktu 

Aktiv 
Klasik 

Charakteristika produktu* 
Jednotarifný produkt 
Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín a nabíjacia stanica 

Aku Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) a nabíjacia 
stanica 

Komfort Priamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkef tarify 20 hodín) 
Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) 
Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia 

*počet hodín nízkej tarify piati pre územie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná. a. s. 

Ceny za dodávku elektriny 2022 
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a sú platné pre zákazníkov. ktorí majú so $tredoslovenskou energetikou. a. s. uzavretú 
platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dpbu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 

Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH 
Aktiv (EUR/MWh) 97,90 117,48 

Klasik VT (EUR/MWh) 102,26 122,71 
NT (EUR/MWh) 77,64 93,17 

Aku VT (EUR/MWh) 102,26 122,71 
NT (EUR/MWh) 77,64 93,17 

Komfort VT (EUR/MWh) 132,49 158,99 
NT (EUR/MWh) 93,50 112,20 

Panoramik /EUR/MWh) 87,14 104,57 
Element EUR/mesiac/10 wattov/OM) 0,95 1.14 

Ceny za dodávku elektriny 2023 
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou. a. s. uzavretú 
platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektrinv /prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. 

Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH 
Aktiv (EUR/ MWh) 97,90 117,48 

Klasik VT /EUR/MWh) 102,26 122,71 
NT (EUR/MWh) 77,64 93,17 

Aku VT (EUR/ MWh) 102,26 122.71 
NT (EUR/ MWh) 77,64 93,17 

Komfort VT /EUR/ MWh) 132,49 158,99 
NT (EUR/ MWh) 93,50 112,20 

Panoramík (EUR/MWh) 87,14 104,57 
Element /EUR/mesiac/10 wattoy/QM) 0,95 1,14 

Ceny za dodávku elektriny 2024 
Tieto ceny majú platnosť od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú 
platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1. 2022 do 31.12.2024. 

Názov Produktu Cena bez DPH Cena s DPH 
Aktiv /EUR/MWh) 97,90 117,48 

Klasik VT (EUR/MWh) 102,26 122,71 
NT (EUR/MWh) 77,64 93,17 

Aku VT /EUR/MWh) 102,26 122,71 
NT (EUR/MWh) 77,64 93,17 

Komfort VT (EUR/MWh) 132,49 158,99 
NT (EUR/MWh) 93,50 112.20 

Panoramik /EUR/MWh) 87,14 104,57 
Element EUR/mesiac/10 wattov/OM) 0,95 1, 14 

V prípade uzatvorenia nových zmlúv o združenej dodávke elektriny (prípadne zmlúv o dodávke elektriny), ktoré budú uzatvárané po 1. 1. 2022, 
si SSE, a. s. vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za 
distribúciu a prenos elektriny. ostatné regulované poplatky a spotrebnú daň. 

DODÁVATEĽ 
Meno a funkcia: Ing. Michal Jaloviar 

riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom 

Dátum: 

Podpis: 

ODBERATEĽ 
Meno a funkcia: 

Dátum: 

Podpis: 

 Mgr. Anna Jarabicová 
riaditeľka školy



Príloha Zmluvy: Zoznam odberných miest Oderateľa 

EIC kód Číslo Termín začatia Adresa odberného miesta Produkt Spotreba Hl. istič Počet fáz Distribučná Periodicita úhrady 
zmluvy dodávky dodávky (A) sadzba predd. platieb 

24ZSS72132200005 1.1.2022 Oščadnica 1137/., Oščadnica 023 01 AKTIV 3FAZ C2 
24ZSS72132210000 1.1.2022 Oščadnica 1137/., Oščadnica 023 01 KLASIK 120,00 3FAZ es 

• 




