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Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatelh
do distribučnej sústavy
(uzatvorenávsú|ades§3]ods.2pism,h)zákonač.251l)0122.z.oener9etikeaOzmeneadopIneníniektorýchzákonov,d'aIejIen,,Zmluva")

Zmluvné

l. Predmet a účel Zmluvy

].] Predmetom ZmIuvy je:

i) závázokPrevádzkovate|'anazákladežiadoýiŽiadatel'aoprlpojenledodistribučnejsústavyPrevádzkovate|'a(d'alejlen,,DS")zOdňa10,9.2015

zabezpečit maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožnlť pripojenie Žiadate|'a do DS po splnenípovinnostíŽiadate|'a

uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (vid odsek 3.3 tejto ZmIuvy), v Technických podmienkach prevádzkovatel'a distribučnej sústavy

a v Technických podmienkach pripojenia (Prí|oha č. 1 telto Zmluvy),

ii) závázokŽiadate|'auhradlťPrevádzkovate|bvicenuzapripojenievovýškeaspósobomuvedenýmvtejtoZmIuveaObchodnýchpodmienkach

pr| p0]en la.

1.2 ÚčeIom tejto Zmluvy 1e.

t) vytvoreniemateriá|no{echnickýchpodmienokapredpokladovnabudúcudistribúciuadodávkue|ektrinydoodbernéhomieýauvedeného

v č|ánku Il. tejto ZmIuvy, v ktorom bude po spIneníObchodných podmienok pripojenia pripojené do D5 odberné elektrické zariadenie Žiadate|'a,

il) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripo;enia odberného elektrického zariadenia Žiadatel'a do DS.

l3 PredmetomtejtoZmIuvyniejef,7zicképripojenieodbernéhoe|ektrickéhozariadeniaŽiadate|'adoDS.Na|izicképripojenlejepotrebnéspIniť

podmienky vyp|ývajúce z tejto ZmIuvy a uzatvorenie zmIuvy o združenej dodávke elektriny a|ebo samostatnejzmIuvy o prktupe do distribučnej

sústavy a diýribúcii eIektriny a samostatnejzmIuvy o dodávke elektrlny.

prevádzkovateIl

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 +l Bratis|ava

|č0: 36 361 51B

Dlč: 20221B9O4B

tč lptl: 5K20221B9O4B

Zapísaný v OR 0S BA |, oddte| Sa, vložka číslo: 3B79lB

Držite|'povolenia na distribúciu elektriny vydanétro ÚnSO

č. 2007E 025B.

DaIe1 ren,,Prevádzkovatel"

Zastúpený osobamt oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Zmluvy:

I ng. Robert Vida

vedúci správy energetických zariadení

Ottó Le|kes

špecialista správy ener zariadení

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Črto rittu/kOO banky: 26281 781 02/1 1 00

|BAN: SKB4 l10000000026 )B1l 8102

B|t (SWlFT): TATRSKBX

Žiadate|: I Zastúpený osobami oprávnenýml konaťa podpisovať

Vodárenská spoločnosťS|ádkovičovo, spo|. s r,o. I vo veciach Zm|uvy:

FUčíKOVA 460,92521 SLÁDKOV|čOVo I rnenttšrr nuuetl

lč0:

D|č:

|( DPH:

36)r151
)ů0191651

SK20201 91 65/

Zapsaný v 0R, 0S Trnava oddieI Sro v|ožka čk|o 115rll Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

tils|o účtu/kód banky 1331B14951/0200

IBAN:

B|C (SW|FT): SUBASKBXĎalej Ien,,Žiadatel"
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:pecifi kácia pripojenia

).1 Špecifikácia odberného mtesta

KOŠÚTSKA 648, 648,925 2l SLÁDKOV|ČOVO NE2lVN 126 (kW)

a) Adresa 0dberného miesta

)) (ena za pripojenie (spIatnosťl4kaIendárnych dní)

b) Napáť úroveň c) Max. rez. kapacita

0,00

d) Typ merania e) Výroba na 0M

1)14BB121

VariabiIný symbol

0,00 0,00

Bez DPl (EUR) DPH (EUR) SpoIu k úhrade (EUR)

2.3 Čas nlnenia etu ZmIu 30 dníod termínu enie a solnenia Tech

ll l. záverečné ustanovenia

3.] ZmIuva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu obldvomi zmIuvnými stranamt.

3.2 ZmIuva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3 3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzizmluvnými ýranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia

do distribučnej sústavy, ktoré tvorra súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovate|'a (v tejto Zmluve Ien ,,Obchodné podmienky pripojenia"). Právne

vzt'ahy založené touto ZmIuvou sa spravujú právnym poriadkom SIovenskej repub|iky. Spory zmIuvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešlť vý učne

pr's|ušný súd SIovenskej repub|iky

3.4 Všďky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadate|'a pod|'a Prvej h|avy Druhelčastizákona č.lDl20132. z. o ochrane osobných údajov a 0 zmene

a dopInení nlektorých zákonov (d'aIej |en ,,zákon o ochrane osobných údajov") vrátane poučenta o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podl'a

§ 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmlenkach pripojenia.

3.5 Adresa Prevádzkovate|'a na doručovanie písomností:Západoslovenská distribučná, a.s.

P.0. Box 292,810 00 Bratislava 1

3 6 Zmluva sa vyhotovule vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmIuvných strán dostane pojednom vyhotovení.

37 UzatvorenímtejtoZmIuvystrácap|atnosťpredchádzajúcazmIuvaoprlpojenístotožnýmidentiflkátoromOdbernéhomiestauvedenýmvods.2.1tejto

ZmIuvy.

3.B NeoddeIite|hou súčastbu tejto ZmIuvy je Pri|oha č. 1 - Technické podmlenky pripojenia.

3.9 LehotanaprijatieapodpísanienávrhutejtoZmIuvyŽiadate|bmlei5kaIendárnychdníododňajehopodpísanlaPrevádzkovate|bm.Návrhtejto

ZmIuvy podpísaný Žiadatelbm musí byťv uvedenej Iehote doručený Prevádzkovate|bvi. Uplynutím tejto Iehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká

a Prevádzkovate|'ním nie je viazaný. V pripade akýchko|Vek zmien, pripadne dop|není návrhu tejto ZmIuvy Žiadate|bm sa takto upravený návrh bude

považovaťza nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovate|' nebude viazaný,

3.']0 Zladatel'čestne vyhIasuje, že;e výlučným vIastníkom/váčšlnovým spoIuvlaýníkom nehnuteInosti/stavby, v ktorej 1e/ bude odberné eIektrické/

eIektroenergetické zariadenie (d'aIej Ien ,,zariadenie") zriadené resp. má súhlas výlučného vIastníka/váčšinových spoluvIastníkov nehnutelhostiÁtavby,

v ktorej jelbude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojenim zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnutel'nostiÁtavbe.

3.11 Zmluvnéstrany vyhIasujú, že sa stextom tejto ZmIuvy a jej Prí|ohy č. ] riadne oboznámlIi, sjej obsahom bez výhrad súhIasia, ZmIuva nebola uzatvorená

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dókaz čoho ju obe zmIuvné strany potvrdzujú svojimí podpismi.

Za Prevádzkovatel'a: ZápadosIovenská distribučná, a.s

Ing. Robeft Vida, vedúci správy energetických zariadení

Ottó Le| kes, špecla | ísta správy ener.zariaden i

Za žiadatel'a:

VodÁre.ttalá *pcil#rla:,sf Sládkovičovo

<::::

)l3

Pod pis

C's|o zmluvy: DI4BB1)1
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] - Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovatel'a:

Táto Zmluva sa uzatvára z dóvodu zmeny odberatel'a elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho odberného

elektrického zariadenia. Iechnické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovatel'a nieje potrebné splniťžiadne d'alšie

technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovatel'a dodržiavaťtechniďé podmienky prevádzkovatel'a distri bučnej sústavy, ktoré sú

záuázné pre všetkých účastníkovtrhu s elektrinou.

Vybavuje: Ottó Lelkes, Západoslovenská diýribučná, a.s., Tím správa energetických zariadení Juh.

Konta kt tel.: +42 1 - (0) 31 557 3126, otto.|el kes@zsd is.sk

Zákaznkka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

2. Deliace miesto

prúdové svorky plá n ova néh o úsekového vypínača

3.Zo strany Žiadatel'a:

Táto Zmluva sa uzatvára z dóvodu zmeny odberatel'a elektriny na odbernom mieste bez zmeny technických parametrov existujúceho odberného

elektrického zariadenia. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadatel'a nie je potrebné splniťžiadne d'alšie technické

podmienky;týmniejedotknutápovinnosťŽiadatel'a dodržiavaťtechnicképodmienkyprevádzkovatelbdistribučnejsústavy,ktorésúzáváznépre

všetkých účastníkov trhu s elektrinou,

313 Číslo zml uvy: 121 488121
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Kód predajcu

Dodatok Ponuka E.Benefit
klmluveozdruženejdodávkee|ektrlny,resp lmluveododávkee|ektrinyoprávnenémuodberatelbvialeboZmIuveododávkeelektrinyvrátaneprevzatiazodpovednosti

za odchýlku so zabezpečením distr búcie elektrlny a súvisiacich sietbvých služieb oprávnenému odberatelbvi (d'aIej len,,Zmluva")

V oonuke od: 15.3 2015 Čís|o obchodného partnera. , 5'10003'1234

0dberateii

0bchodné meno Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, právna fotrna

|č0 36232751 91( 2020191657 [ lpri SK2020,191657

5ídlo

u]ica Fučíková č súpis /orientač 4601254

gbec Sládkovičovo p5č 92521
lastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovaťvo veciach Zmluvy:

N4eno, priezvisko a funkc]a Meno, priezvisko a funkcia

Bankové spojenie Číslo úitu l
IBAN BIC(SW|FT)

-klefón 0903 654854 E_mail

PovinnosťsprístuOnjt informácie podl'a zákona (,)1112000l.z. (vyplniibaverejná správa) l.- áno í""' nie

Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie všetkých Zmlúv uzatvorených

medzi Dodávatelbm a 0dberatelbm, ktoré sú platné a účinné ku dňu uzatvorenia

tohto Dodatku, a ktorých predmetom je dodávka e|ektriny do odberných míest

uvedených v Prílohe č.2 tohto Dodaku.

Na záiláde vzájomnej dohodyzmluvných strán sa lmluva menia doplňa nasledovne:

].1 Určenie ceny za dodávku elektrlny Dodávate|bm Odberate|bvi na zóktade

ZmIuvy bude pre oeiberné miesta 0dberate|b defrrlované v ZmIuve v období

pod|a odseku 1.3 tohto článku Dodaku podliehať Ponuke E.Beneit Dodávatel'a

(ďalej len,,obdobie úcinnosti Ponuky E.Benefit") a priloženým platným

a účinnýr-n Obchodným podmienkam Ponuky E,Benefrt Dodávate|h (d'alej len

,0P Ponuky E"Benefit"), ktoré sú neoddelitelhou súčastbu lmluvy odo dňa

uzaivorenia tohto Dodatku, pričom Odberatel vyhlasuje a svo]im podpisom

Dodatku potvi,dzule, že tieto dostal prí podpse Dodaiku, nadne sa s nirni

oboznámíl, jch obsahu Dorczurnel, súhfasí s nimt a zavázuje sa ich dodržiavať.

i2 0dberatelpočasobdoblaúčlnnostiPonukyE.Benefitzi'skavsúladesOPPonuky

E Benefrt zl'avu z ceny za dodávku elektriny z p|atného a účinného Cenníka

iar}íných produktov dodávky elektrJny pre írmy, podnikatelbv a orqanizácie

(resp. Cenníka pre tarifné produkty (sadzby) dodávky eIektriny pre malé

pcdniky v oríoade, akle dodávka elektriny Odberatel'ovi v sútade s prislušným

právnymi predpsrni regu|ovaná) dohodnutej v Zmluve, pričom pre vzntk nároku

0dberate|b na poskytnutie z|'avy z ceny za dodávku elektriny Odberate|bvl plaia

v plnom rozsahu ustanovenia 0P Ponuky t Benefit"
'] 3 Ustanovenia odobetrvania Zmluvysa nahrádzajú týmtoznením.

l. Fredrnet Dodatku (definícia zmeny} Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá konči uplynutím obdobia účinnostj

Ponuky E,Benefit poskytovanej na základe predchádzajúceho Dodatku k Zrnluve

s Ponukou E Benefit tlzatvoreného pre iné odberné miesto/odberné miesta

Odberatel'a v súlade s 0P Ponuky F.Benefrt.

ťl. !l. Záverečné ustanovenia
2,1 Všetkyostatnéustanovenialm|uvyajejpríloh,ktoréneboIidotknutéDodatkom,

zostárlajú nezmenené a platia v plnom rozsahu"

22 Dodaok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma

zmluvnými strailami a účinnosťPonuky E Benefit dňa

2,3 Ustanovenie odseku 2, tOhto článkrl sa neaplikuje v prípade, ak;e 0dberatel

v zmyste § 2 zákona č 21l2000lz. o slobodnom prístupe k informáciám

v platnom znení (ďalej len,,zákon") o:obou povtnnou spístupňovaťíníormácie.

V tomto prípade p|atí, že DOdatOk nadobúda platnosť dňom jeho podpísania

oprávnenými zástupcami oboch zmIuvných strén a účinnoťdňom nasledujúcim

po dni, v ktorom bol Dodatok zverejnený ipósobom podl'a § 5a zákona.

2,4 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou origlnálu, pre každú

zm|uvnú stranu po jednom VyhOtOVení

2,5 Zm]uvné s{rany vyhlasujú, že si Dodatok prečftali, s jeho obsahom bez výhrad

súh|asia, na dókazťoho ho obe zmluvné stranysvojím podpisom potvrdzujú,

2,6 Neoddelite|hou súčastbu tOhto Dodatku je:

Píloha č. 1: 0P Ponuky E Benefrt

Pilloha č 2: loznam Odberných miest

Za Dodávatelh:

X/iesto

|/eno a pliezvisko

ileno a priezvisko

Dunajská Streda

lng.Katarína Vargová

Renáta Tánczosová

Za 0dberatelh:

i /- Miesto Dunajská StredaDátum ,' í.l
Podpis ,,,1,

Pod pis

Vliesto UunaJSKa §tre0a Dátum A /- \t N4,no a priezvisko'Tv,^-L s-.[ ?tr,rct{ Podpis 
fl 
il"irraa.

l' M.no a priezvisko Podpis

Vodárenská sp*:li <lě;,l tllť §J ;idktlviřovo

o,;r,,,,' , ' O
ťtr|j".r; ,,li :i]i, , 

j 1

iČO; i,1" ,,_;)l

'*,ilTi }}h,;;,ár!Éíď,Ďi,|!ióli,.,,}os

Dodávateli
ZSE Energia, a.s., ťulenova 6,8'16 47 Bratislava '|

lČo| 36 67 1 28 ], Dl Č: )n)24n95, lČ DP H : 5 K2022249295

lapísanývOR 05 BA1, odd 5a, vložka č. 39i8lB
Držite|oovolenia na dodávku eIektrinv wdaného UR50 ť : 200/E0254

Doručovacia adresa: P0 Box 325, B'l 0 00 Bratis|ava 1

Kontakt: 0850 111 555, www.zse.sk, kontakt@zse.sk

Bankové spojenie: Tatta banka, a, s , číslo účtu: 2649000047/1 i C0

lBAN: 5K72 1 100 0000 0026 4900 0C47, Bit (5WltT):TATRSKBX

::_i,icP_!.lil.I E Búe':_n,\ť :1,1_K]!1_150]l 5

a
1)



0behodné podmienky Pomuky E.Benefit spoločnostiZsE Energia, a.s.
Tieto 0bchodné podmienky Ponuky E Benefit (d'aIe1 len,,0P Ponuky E.Benefit') Dodávate'a

-5p0|oanOst'15Ftnergia,a.s,,sos'oIo-(-|enova6,8]647BratisIava,6.]Í-SlllS^,
zapisanej v o'cchodncm registri OkesnÉho súdu Bratisava |, oddie|:5a, yožkač 39]813
(d'aIej en,,Oodávatel] pre oprávnených odberate ov eIektriny (d'alej Ien,,0dberatel')
50 zm uvou o združenej dodávke elektriny, resp zmIuvou o dodávke e ektriny oprávnenému

odberateibviaIebozr'iuvouododávkeelektrinyvrátaneprevzaiazodpovednostizaodchýku

so za.|lezpečenim di5tribúcie e|ektrlny a súvisiacich sietbvých služieb cpravnenému

oolerate|bvi s dohodnutým tarifným prodlktom dodávky elektriny (d'a|ej len,Zmluva")
upravujú vzájomné práva a povinnost medzi Dodávate|bm a 0dberatebm pri poskytnutí

zavy z ceny za dodávku elektriny v Ponuke E,BeneílSpoločný názov pre Dodávatel'a

a 0dberate'a je,zmluvné strany" a jednot ivo,,zmluvná strana'l 0P Ponuky E Benefit

5ú neOdd€lite|hOrl súčast'ou lmluvy odo dňa uzatvorenia Dodatku k Zm uve obsahujúceho

Ponuku E Beneft (o'aIej spoIu aj,Dodatok k Zmluve s Ponukott E.Benefit").
Ponuka E Beneft sa nevzt'ahuje na i) odberatelbv elekrriny v domácnosti a ii) odberate bv

e ekti,iny, ktorí rnalú s Dodávatelbm uzatvorenú lm]uvu s dohodnutým tarifným produktom

dodátrky eie,firirty Dodávate'a 5tandardPowerMini (nemerané odbery) aIebo StandardPower

skúšobná prevádzka a ich nahradeným produktom Firma,]ednotarií Na Ponuku E Beneit
poskytovanú DOdávatebm 0dberatebvi počas obdobla, v ktorom bude dodávka eIektriny

0dberate]bvi podliehať cenove1 regu|ácii v zmys|e prís|ušných právnych predpisov (d'ate1 ten

,,cenováregulácia")savzťahujúvýnimkyzPonukyE.Beneftuvedenévod5 ]0.týchto0P
Ponuky E Beneft

Ponuka E&eneit sa uzatvára na obdoble 12 po sebe idúcich ka|endárnyrh meslacov

a nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho meslaca nasJedujúceho po meslaci,

vktoi,ombo uzatvorenýDodatokkZm]uvesPonukouEBeneítalebovktoromnadobud]a
účinnosť ZmIuva, p11 uzatvorení ktore1 si 0dberate|'zvoIi Ponlku E Benefit (ak účinnost'

lmluvy nastane v prvý deň kaIendárneho í]eslaca, je takýto deň súčasne aj prvým dňom

účnnosti Ponuky EBenefrt), avšak nikdy nie skór; ako prvý deň nas|edljúci po upiynuti
prvých 

-l2 
kaIendórcych mesiacov obdobia účinnosti predchódzalúceho Dodatku k Zm uve

s Ponukou E.Beneít uzatvoreného medzi 0dberatejbm a Dodávate|bm pre rovnaké odbemé

miesto/odberné mlesta 0dbente|'a uvedené v Zm]uve, ak je v čase uzatvorenla Dodaku
k Zm|uve s Ponukou EBeneít užOdberatebvi Ponuka [.BeneÍt poslrytovanó na zákade
predchádzajúceho Dodaku k Zm uve s Ponukou E Beneít pre rovnaké odberné miesto/

odberné míesta 0dberatel'a (d'alel Ien,,obdobie r!řinnosti Ponuky E.Benefit") Odsek 9

týchto 0P Ponuky E Benefit tým nie ie d0tknUtý

Ak žiadna zo zm|uvných strán nalneskór v ehote troch mesiarov pted up|ynutím obdobia

účinnosti Ponuky E.Beneft pisomne neoznámi druhej zrnIuvnej strarte, že nemá záujem

na pokmčovani obdobia účinnosti Ponuky E,Benefrt, obdobie účinnosti Ponuky E,B.eneft

sa predlžuje o d'a]ších 1 2 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane (d'alej aj ,,predižené
obdobie účinnosti Ponuky E.Benefiť), Up|ynutim obdobia účinnosti Ponuky E,Benellt
(resp, pred ženého obdobia účinnosti Ponuky E.Benefit) sa ZmIuva meni na zm uvu uzavietú

na dobu neurčitú

Počas obdobia účinnon Ponuky EBenefit bUde Dodávatel'Odberdtel0v] účtovať cenu

za dcdávku eektriny podl'a tariíného produktu dodávky elektriny dohodnutého v ZmIuve
v sú|ade s obchodnými

a dodávku e|ektriny cre
dodávky eIektriny (d'alej

percentuá)nej z|'avy z ceny

Benelit (d'aIej Ien,,zlava z
V ponuke E.Beneft blde DOdáVatelOm Odberate ov pocas pIVy rnych meslacov

oboobia účinnostj Ponuky E, Benefit poskytnuta z'ava zo Sta nnika vo výške

8, 13 a|ebo 18 % podl'a ods, 7 týchto 0P Ponuky E Benefrt a v lženom obdobi
účinnosti Ponuky E Benefit (tj po up|ynutí prvých 12 ka|endárnych mesiacov účinnost]
ponuky E, Be Odberatelbvi automiticky gůrant0vaná a poskytnutá

zl'ava zo Stan ke 5 7o, pre všetky pásma ročne] spotreby e ektriny

na odbernýrh

Výška z|'avy a pre prvých 12 ka|endórnych mes]acov obdobia
účinnosti Ponuky E Beneít sa určí podla nas|edujúcich objemových pósiem ročnej spotreby

eIektriny, pričor zaradenle 0dberatela do prís ušného odberového pásma ročne.j spotreby

elektiny pri uzatvo{etrí DOdatku k lm|uve s Ponukou E.Benefrt sa vykoná v sú ade s ods, 8,

týchto 0P POnUky E Benefit:

Sootieba e|ektriny v MWh: Výška zlavv:

)

]

4.

5

7,

od 31 do l00 MWh vrátane ]3 %
od ]0l do 250 N/Wh vrátane 18a/o

meslacov: podl'a vzorca - (spotreba e|ektriny za fakturačné obdobie / počet dní
fakturovaného obdob]a) x 365;

iii) pri odbernom mieste, na ktorom sa nedá určiť5potreba elekniny pod|'a predchádzajúcich

Viet tOhto bodU 0P Ponuky I Benefrt, má Dodávatet'právo odhadnúť spotrebu e|ektriny

na nasledujúclch 1 2 ka endárnych mesiacov,

9 V prípade uzatvoi,enia Dodatku k Zmluve s Ponukou E Benefrt pre nové odberné miesto/

odberné miesta 0dberatei'a počas obdobta účinnosti Ponuky E Benefit poskytovane1

0dberate'ovi na základe predchádzajúceho Dodatku k Zmluve s Ponukou E,Benefrt

uzatvoreného pre iné odberné miesto/odberné m]esta 0dberate a (d'atej ten,,Dodatok pre
nové 0M"), Dodávatelposkytne 0dberate bvi zhvu zceny za dodávku e ektriny pre toto nOvé

odberné miesto/odbetné miesta 0dberate]'a v percentuálnej výške zhodne.j 5 percerltuálnOu

výškou z'avy poskytovane.j Dodávate]om 0dberatel'ov pre odbemé miesta 0dbemte b pod'a

predchádzajúceho Dodatku k Zm luve s PoI ukOu E. Benefrt tl ča5e uzatvorenia Dodatku pre nové

OM a zaradenie 0dberatel'a do objemového pásma spotreby eektriny zostáva nezmenené

Dodatok pre nové 0ll4 nadobúda účinnosťodo dňa, na klorom sa zmIuvné strany dohodnú

v Dodatku pre nové 0M, do up|ynutia obdobia účinnosti Ponuky E Beneft poskytovanej

na zák|ade predchádzajúceho Dodaku k lmluve s Ponukou E Benelit uzaivoleného pre

iné odbemé mlesto/odberné miesta 0dberate]a Pre vy|účenie pochybnosti, k uzattloreniu

Dodatku pre nové 0M prichádza aj v prípade uzatvorenia Dodatku k Zm uve s Ponukou

E.Benefit pre odbelné m esto/odberné rilesta 0dberatel'a, ku ktorým boIa uzatvorená nová

lmluva z dóvodu požiadavky 0dberatel'a na zmenu zm uvných podmienok, Ustanovenie ods

3 týchto 0P sa na účinnosť Dodatku pre nové 0M neap|ikuje,

10. Akbudekedyko'vekpočasobdobiaúčlnnostiponukyE,BenefitdodávkaelektrlnyOdberatelbvi
podiiehaťcenovej regu|ácii, cena za dodávku elektriny bude Dodávaelom Odberatelbv pOčas

ná v sú ad v zmys|e

o orgánu dodávky

cenník"), e ektrlny

|endárnych E,Benefrt
pre všetky pásma točnej 5potreby e|ektrirly na 0dberných miestach 0dberateb (d'aIej Ien

,zlbva z Regulovaného tenníka"), Z 'ava z Regulovaného cenníka podl'a predthádzajúcej

vety bude D0dáVatelbm 0dbentebvi poskytnutá výlučne počas cenove] regutácie, ktorá

nastane počas prvých 1 2 kaIendárnych mesiacov obdob a účinnosti Ponuky E,Beneft, prlčom

v oýatnoín obdobi úiinnosti Ponuky E,Beneft (tj, v každom predlženom období účinnosti

Ponuky E,Benefit), v ktorom bude dodávka elektriny 0dberate'a podIiehať cenovej tegulócii

sa z||ava z ReguIovaného cenníka 0dberate]bvi neposkytne. UstanOvenú odsekov 5. až 8,

týchto 0P POnuky E.Benefrt sa počas cenovej regulácie neap|ikujú, pričom apIikácia ostatných

lstanovení 0P Ponlky E.Beneft tým níe je dotknutá. Po up|ynutí cenovej regu ácie je

0dberatelbvi Dodávate bm poskytovaná Ponuka E.Benefit bez aplikácle výn miek uvedených

v tomto odseku 0P Ponuky E,&eneft, V pt$ade, ak L;piynie cenová regulácia skór ako uplynie
prvých 12 kaIendárny mesiacov obdobia účinnosti Ponuky E,Benefl zaradenie odberate'a
do objemového pásma ročnej spotreby e|ektriny pre určenie výšky z|'avy zo Štandardného

cennka pre zvyšné obdobie rnych mesiacov obdobi; účinnosti Ponuky
E.Benefit sa vykoná pod'a obj elektriny určeného v súJade s ods. 8 týchto

0P Ponuky E,Beneft ku diru u k Zmluve s Ponukol E.Benefit.

]t (ena za dodávku e|ektriny Dodávate'om 0dberate|bvi bude po uplynutiobdobia účinnosti

Ponuky IBeneft účtovaná bez zl'avy z teny za dodávku elektriny podb Standardneho

cennika platného a účinného v ča§e p0 up|ynutí obdobia účinnosri Ponuky E Beneft resp

Requlovaného cenníka, ak sa bude na 0dberate b vztahovať cenová regutáeia.

]2, 0dberate'sa zavázuje po ce|ú dobu odo dňa uzatvorenia Dodatku kZmluve s Ponukou

EBenefit, ktorým sa mení a dopiňa lm|uva o Ponuku IBenefit do upynutia obdobia
účinno:ti Ponuky E,Benefrt v sútade s odsekom 3, a 4, týchto 0P Ponuky E,Benefrt (d'a ei

Ien,,doba viazanosti") odoberať e|ektrinu do odberného miesta uvedeného v Zm uve

iba od }odávateb. ]( porušeniu tohto závázku mdže dÓjsťzo sřany 0dberatea Zrnenou

O uo',n*''.n
o mi Zm|uv}
a bodu bude
d podstané
p

14. Ponuka E.Beneft nie j so žiadnou predchádzajú

poskytnutoLl 0dberate m ktorej by bola Odberat
Standardného cenníka ho cenníka (v pripade ce

poskytottanle dňom nd stl dodatku k Zmluve s Po,l5, 
DOdátiatel'si vyhradzuje právo poskytovanie ponlky i.Beneftt (t.j. uzatváranie Dodatkov

klmIuves Ponukou E Beneft) bezlvedenia dóvodu kedykofVek pozastavitl

do 30 lVWh vrátane RaÁ

nad 250* MWh 1Bak

"Podn'en ko u u platnenia z|'avy ]e min im á|ne 50 a viac od berných miest Odberate'a

Zandenie 0dberate a do objemového pásma ročne] spotreby elekviny pri uzatVOrení

Dodatku k Zm]uve s Ponukou E,Beneft sa vykoná pod|'a výšky ročnej spotreby eiektriny

0dberatel'a na zákade dostupných údajov o ročne] spotrebe e|ektriny, Ročnou spotrebou
eiektriny 0dberate'a 5a íozumie spctreba e|ektriny za spnvidla posIedných 12 kaJendárnych
mesiacov vyfakturovaných Dodávatelbm pre všoky odberné miesta 0dberate]'a, ktorá sa určí

nas edovne:

i) pi1 odbernom míeste s mesačným al m: na

údajov o spottebe e|ektriny za 12 ka spravid

ka endárnemu meslacu, v ktorom bude lmluve
ii) pri odbernom nieste, na ktorom bolo kratšje íakturačné obdobie ako 12 ka|endárnych 1 6. Tieto 0P Ponuky E Benefi t nadobúdajú ptatnosťa účlnnosťdňa l5 3. 20']5
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ilzsE
Rezervovaná kapacita
1. Odberatel'

, Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo,

Objednávka

obchodné meno, práVna forma

Fučíková 460
ulica, číslo

925 2l Sládkovičovo
PsČ, mesto

3623275l 0903 654854

2. Špecifikácia miesta spotreby

Z5E Energia, a- s-

Čulenova 6
816 47 BratislaVa

lco|36677281
lč DPH: sK2o22249295
Spoločnost je zapísaná
V obchodnom registri
okresného súdu Brátislava l,

oddiel sa,V č 3978/8

Bankové spojenie:
VÚB BratislaVa-mesto
č ú:27-210701210200

Kontakt:
P. O. Box 325
810 00 Bratislava 1

kontakt@zse,sk
www.zse.sk

T +421-(0)850 111 555
pracovné dni: Z00 - 19.00 h

F +421-(0\2-50 61 39 01

Košútska 648
ulica, číslo

925 21 Sládkovičovo
P5L, mesto

3. objednaná hodnota rezervovanej kapacity1)

Mesačne [kW]

ffimffi

26

obdobie Mesačne |kW]

od 01.10,2015
Mesačne [kW] Trojmesačne [kW]

Mesačne [kW]

Mesačne |kW]

Mesačne [kW] Trojmesačne [kW]

Mesačne [kW]

Mesačne [kW]

Mesačne |kW] Trojmesačne [kVy']

Mesačne [kW]

Mesačne [kW]

Mesačne [kW] Trojmesačne [kW] Ročne [kW

PoZnámka

DátUm

Pečiatka

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

5. Potvrdenie za prevádzkovatel'a

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

,Ing.Katadna Vargová

24ZZ340000405520
ElC/POD (komunikačný kód OM)

,3110044253
Číslo miesta spotreby

Císlo zmluvy o distribúcii
elektriny

EE_Objednavka_reZeryoVana kapacita_o1o513_AFR

o
Ňóo
U
U
N

Meno a priezvisko opráVnenej o5oby

Renáta Tánczosová
PodpiSMeno a priezvisko opráVnenej osoby


