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Kód predajcu

Dodatok Ponuka E.Benefit
k ZmIuve o združenej dodávke e|ektriny, resp Zm uve o dodávke elektriny oprávnenému odberatelbvi a ebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti

za odchýlku so zabezpečením drstribúcie elektriny a súvisiacich siďbvých služieb oprávnenému odberatelbvi (d'aIej len,,Zmluva")

V ponuke od, l 5 20l5 číslo obchodného partnera:,51 00031 234

0dberatell

0bchodné meno Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo právna forma s.r o

čo 36232751 91( 2020191657 1(ppp SK2020191657
5ídlo

U|ica Fučíkova č, súpis./orientač. 4621254

0bec Sládkovičovo p5č 92521
lastúpený osobami oprávnenými konaťa podpisovat'vo vectach lmIuvy:

Meno, priezvisko a funkcia lng. Ruman Meno, priezvtsko a funkcia

Bankové spojenie Čisto účtu l
|BAN Blt(sW|FT)

Te|efón 0903654854 E,mail

PovinnosťsprístupniťinformáciepodI'azákonač.21'l2000Z,z.(vypIníibaverejnáspráva) l* áno ř nie

l. Pledmet Dodatku (definícia zmeny)
Predmetom tOhto DOdatku 1e zmena a dopInenre všetkých Zm|úv uzatvorených

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

tohto Dodatku, a ktorých predmetom je dodávka eIektrrny do odberných miest

uvedených v Pri|ohe č 2 tohto Dodaku,

Na zák ade vzájomnej dohody zmI uvných strán sa lml uva menía dopiňa nas|edovne:

] l Určenre ceny za dodávku e|ektriny Dodávate|bm 0dberate|bvi na základe

lmIuvy bude pre odberné miesta 0dberate|'a definované v lmIuve v období

podl'a odseku ] 3 tohto č|ánku Dodatku podIiehať Ponuke E Benefrt Dodávatel'a

(d'aIej |en,,obdobie účinnosti Ponuky E.Benefit') a priloženým p|atným

a účinným 0bchodným podmienkam Ponuky E.Benefit Dodávae'a (dbIej len

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

uzattloIenia tohto Dodatku, pričom 0dberate|'vyhlasuje a svojim podpisom

Dodatku potvrdzuje, že tieto dostal pri podpise Dodatku, riadne sa s nimi

oboznámi|, ich obsahu porozumel, súhlasís nimi a zavázule sa lch dodržiavatl

1 2 Odberate| počas obdobia účinnostl Ponuky E.Benefit získa v sú|ade s 0P Ponuky

E.Benefit z|hvu z ceny za dodávku eektriny z pIatného a úč]nného [ennika

tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikatelbv a organtzácie

(resp Cenníka pre tarifné produkty (sadzby) dodávky eIektriny pre ma|é

podniky v prípade, ak je dodávka e|ektriny 0dberate|bvi v sú|ade s prslušnými

právnymi predpsmi regu|ovaná) dohodnutej v ZmIuve, pričom pre vznik nároku

0dberate|'a na poskytnutie zl'arly z ceny za dodávku elektriny 0dberatelbvi pIatia

v p|nom rozsahu ustanotlenia 0P Ponuky E.Benefrt.

] 3 Ustanovenia o dobe trvania lm|uvy sa nahrádzajú týmto znenim:

lmluva sa uzatvára na dobu určltú, ktorá konči upynutím obdobia účinnosti

Ponuky E Benefrt poskytovanej na základe predchádzajúceho Dodatku k lmluve
s Ponukou E.Benefit uzatvoreného pre iné odberné mieýo/odberné mieýa

Odberate|b v súlade s 0P Ponuky E Benefrt

cl. ll. záverečné ustanovenia
21 VšetkyostanéustanovenialmIuvyajejprí|oh,ktorénebo|idotknutéDodatkom,

zostávajú nezmenené a p|atia v plnom rozsahu

2 2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpsania obidvoma

zmluvnýmistranamia účinnosťPonukyE.Benefrtdňa t a lo
2,3 Ustanovenie odseku 2. tohto článku sa neaplikuje v prípade, ak je 0dberatel

v zmysle § 2 zákona ř )11l)000lz. o slobodnom prrstupe k informáciám

v platnom zneni (d'ale1 |en,,zákon") osobou povinnou sprstupňovaťinformácie.

V tomto pripade p|atí, že Dodatok nadobúda piatnost dňom 1eho podpísania

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnoy dňom nas|edujúcim

po dni, v ktorom bol Dodatok zverejnený spósobom pod|'a § 5a zákona.

2.4 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s p|atnostbu originálu, pre každú

zml uvnú stranu po jednom vyhotoveni.

2,5 lmIuvné stnny vyh|asujú, že si Dodaok prečitali, s jeho obsahom bez výhrad

súhlasia, na dókaz čoho ho obe zmIuvné strany svojlrr podpisom potvrdzujú.

2.6 Neoddelitelhou súčastbutohto Dodatku je:

Prí|oha č, 1: 0P Ponuky E.Benefrt

Prí|oha č. ),,lonam 0dberných míest

Za 0dberatelb:

,/,i? Miesto Sládkovičovo

Meno a priezvisko lng, Ruman

Meno a priezvisko

Za Dodávatel'a:

N4 iesto

l\/eno a prtezvisko

Meno a prtezvisko

sládkovičovo

Róbert Rodný

katarína Giraltošová

Dátum jj
Pod pis

?odpS áne a,

Pod pis

Pod pis

Dodávatell
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava 1

l(0)6677 2B1, DlČ: )n7749295,tč Dpl: srou))4n95

lapísaný v 0R 0S BA], odd. Sa, vložka ř.39]BlB
Držite| povoIenia na dodávku e|ektliny vydaného Únso t.: zoozrozsq

Doručovacia adresa: PO.Box 325, B10 00 Bratislava 1

KontaK: 0850']11 555, www.zse,sk, kontakt@zse.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a s , čtslo účtu: )649000047 l|a0
IBAN: 5Ki2 ] 100 0000 0026 4900 0047, Blt (SWlFT):TATRSKBX

: |iůP -l.dJl.( EBťiťht niveUi1 (M Il05l5 1)



0bchodné podrnienky Ponuky spotočnostiZSE Energia, a.s"
l T eto Obchodné podmienky Ponuky E Benefit (d'alej len,,0P ") Dodávate'a na nas|edujúcich 12 kalendárnych mesiacov,

spoočnosti l5E Energia, a,s,, so síd|om Culenova 6,8] 36617 )B1, 9 VprípadeuzatvorenlaDodatkukZmluvesPonukouEBenefrtprenovéodbernémiesto/odberné

(d'aIe1 |en ,,Dodávatel") pre oprávnených odberatelbv elektriny (d'alei Ien ,,0dberatel") na zak|ade pledchadzajúaho Dodatku k lmluve s Ponukou E Benefit uzdtvoreného pre iné

odberate|bvi aiebo zm uvou o dodávke e|ektriny vrátane prevlatia zodpovednosti a odchýlku

so zabezpečenim d]5trlbúcie eIektriny a sLivisiacich sieťových služieb oprávnenému

odberate|bvi s dohodnutým urifným produktonl dodávky eiektriny (d'ale1 len,,Zmluva")
upravujú vzálomné práva a povinnosti medzi Dodávalelbm a 0dberate|bm pri po;iiytnutíz|bvy

,,zmluvné stíany" a jednOt|irlo,,zmluvná strana'1 0P Ponuky E Benefrt sú neodde itelhou

súčastbLl /mIuvy odo dňa uzatvorenia Dodatku k lmIuve obsahujúceho Ponuku E Beneíit (d'aIe]

spo u aj,,Dodatok k Zmluve s Ponukou E"Benefit")

e ektriny, ktorí majú s Dodávate|bm uzatvorenú Zm uvu s dohodnutým tariíným produktom

dodávky e ektriny Dodávatela StandardPowerli4ini (nemerané odbery) alebo StandardPower

- skúšobná prevádzka a ich nahradeným produktom Firma]ednolarrí Na Ponuku E Benefit

poskytovanú Dodávae|bm 0dberatelbvi počas obdobia, v ktorom bude dodávka e|ektriny

Ponuky E Beneft

3 Ponuka E,Benefrt sa uzatvára na obdoble ]2 po sebe idúcich kaendárnych mesiacov

s Ponukott E Beneílt, avšak nie skór ako od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom nadobudIa účinnosť lm uva, pri uzatvorení ktorej si 0dberate|' zvolíl

do j0 li4Wh vtátane 8 0/n

od 30 do ]00 MWh vránne 13|o
od 100 do 250 MWh vrátane BaÁ
nad 750* li,4Wh 1BVo
*Podmienkou 

up ane nia z|'avy je minimálne 50 a viac odberných miest 0dberate'a

8 laradenie 0dberatel'a do objemového pásma ročnej spotreby elekriny pri uzatvorení Dodatku

k lm|uve s Ponukou E Beneít v vykoná pod|'a výšky ročnej spotreby e ektriny 0dberate b

na zákade dostupných údajov o ročnej spotrebe eektriny Ročnou spotrebou eektriny
0dberate|'a sa rozumie spo[reba e ektrlny za spravid a pos|edných 12 ka endárnych mesiacov

vyfakturovaných Dodávate|bm pre všetky odberné miesta 0dberate'a, ktorá sa určí nas edovne:

i) pri odbernom mieste s mesačným aIebo ročným odpočtom: na zákade dostupných

údajov o spotrebe eektriny za 12 kalendárnych mesiacov spravida predchádzalúcich

ka endárnemu me5iacLl, rl ktorom bude uzatvorený Dodatok k lmlLlve s Ponukou E Benefit;

ii) pri odbernom mleste, na ktorom boo kratš]e fakturačné obdobie ako 12 kaIendárnych

mesiacov: podL'a vzorca (spotreba eektrny za fakturačné obdobie / počet dní

'a(t.,ovare'o obdoo a) x 365;

iii) pri odbemom mieste, Ia klorom sa nedá určit spotreba e|ekriny podl'a predchádzalúcich

poskytne 0dberatelbvi zlavu z ceny za dodáirku elektriny pre toto nové odberné miesto/odberné

miesta 0dberate|'a v percentuálnej výške zhodnej s percentuá nou výškou z|avy poskytovanej

Dodávate bm 0dberate|bvi pre odberné miesta 0dberateli pod h predchádzajúceho Dodatku

k lmluve s Ponukou F,Benelit v čase uzatvorenia Dodatku pre nové 0M a zaradenie 0dberatel'a

nadobúda účinnosťodo dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú v Dodatku pre nové 0M,
do uplynutia obdobla účinnoýi Ponuky E.Benefrt poskytovanej na zák ade predchádzajúceho

Dodaku k 1mluve s Ponukou F.Benefit uzatvoreného pre iné odberné miesto/odberné miesta

v prípade uzatvorenia Dodatku k lmIuve s Ponukou E Beneft pre odberné miesto/odberné

miesta 0dberatel'a, ku ktorým bola tlzatrlorená novó lmluva z dóvodu požiadavky 0dbente a

na zmenu zmluvných podmienok Ustanovenie ods 3 týchto 0P sa na účinnosť Dodatku pre

nové 0M neaplíkuje

obdoba cenovej regulácie účtovaná v súlade s cennikom Dodávatel'a vydaného v zmyse
cenového rozhodnutia príslušného orqánu cenovej regu ácie p atného v čase dodávky

vo výške 2%, počas prvých 12 ka endárnych mesiacov obdobia účinnosti Ponuky E Benellt

pre všetky pásma ročne1 spotreby e ektriny na odberných miestach 0dbemte|'a (d'aJej en

zcenyzadodávkue|ektrinyvPonukeEBeneft SpoIočnýnázovpreDodávate'aaOdberatel'aje do objemového pásma spotreby elektriny zostáva nezmenené Dodatok pre nové 0M

a n;dobúda účinnost'dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodlí v Dodatku k Zmluve e|ektriny (d'ale1 len,,Regulovaný cenník'), ponížená o zl'avu z ceny a dodávku e|ektriny

k lrn uve s Ponukou E Beneft uzatvoreného medzi 0dberate|bm a Dodávatelbm pre rovnaké pričom v ostatnom období účinnosti Ponuky E eneft (t.j, v každom predÍženom období

0d5ek 9 týchto 0P Ponuky E,Beneit tým n ie je dotkn utý je 0dberate ovi Dodávatelbm poskytova ná Pon uka E Benefit bez a p ikácie výnimiek uvedených

cenníka pre zvyšné obdobie prvých '12 kaendárnych mesiacov obdobia účinnosti Ponuky

(resp predlženého obdobia účinnosti Ponuky E Benefrt) sa Zm uva meni na zmluvu uzavretú Ponuky E Benelit ku dňu uzatvorenla Dodatku k ZmIuve s Ponukou E,Benefrt

nadobuneurčitú ]] VobdobíúčinnostiPonukyEBebelitsanebudeupatňovaťprávo(Jdberatelavypovedatlm|uvu

adodávkuelektrinyprefrrmy,podnikate|'ovaorganizáciepatnéhoaúčinnéhovčasedodávky doukončeniaúčinnostiDodatkukZmu sPonukouE,Benefrtnezmenená

Ponuky E Benefit účtovaná bez z|'avy z ceny za dodávku e|ektr ny pod'a Standardného cenníka

patnéhoaúčinnéhovčasepoup|ynutiobdobiaúčrnnostiPonukyEBenefitresp Requovaného

cenníka, ak sa bude na 0dberatel'a vzt'ahovat'cenová requ|ácia

E Bene]!t v sú ade s odsekom ] a 4 týrhto 0P POnuky E Benefit (d'a lej Ien,,doba viazanosti")
odoberať e ekrrinu do odberného miesla uvedeného v lmIuve iba od DodávaeIa K porušeniu

tohto závázku móže dójsťzo strany 0dberate|'a zmenou dodávatela elektriny 0dberatelbm pre

odberné mieýo uvedené v ZmIuve pred uplynutím doby viazanosti a pred riadnym a p|aným

zánikom ZmIuvy v súlade s lstanoveniami lmluvy a 0bchodných podmienok lávázok
0dberate|'a pod a predchádzajúcej vďy tohto bodu bude d'a ej ako,závázok viazanosti'|
Porušenie závizku viazanO5ti sa poriažtl1e za podstatné porušenie lmItlvy zo strany 0dberale a

V prípade porušenia závázku viazanosti zo strany 0dberate|'a je Dodávate|' oprávnený

0dberatelbvi vyúčtova'a 0dberate|' povinný Dodávatelbvi uhradiť zmIuvnú pokutu vo výške

30 9/o z ceny za dodávku e|ektriny vypočítanej ako súčin poťtu dn i do konca doby viazanosti odo

dňa zániku lm uvy aIebo vykonania zmeny dodávatel'a eIektriny (v pripadc porušenia závázku

viaanosti pri zmene dodávate|'a e ektriny) priemernej dennej spotreby eIektriny 0dberatelll

na odbernom mies pod a 1m uvy určene1 ako priemerná denná spotreba podla pos|edného

fakturovaného obd ia na danom odbernom mieste a (eny za e|ektrinu pod b 5undardneho
cennika (resp requ ovaného cenníka v prípade cenovej requ|ácic) pIatného v čase zániku

lm|uvy bez poskytnutia zl'avy podb týchto 0P Ponuky tBenellt ku dňu zániku lm|uvy
alebo ku dňu zmeny dodávate|'a e|ektriny Posedným fakturovaným obdobím sa na účey
tohto ustanovenia rozumie posledné obdobie predchádzajúce záníku lmluvy a ebo zmene

dodávate|'a, za ktoré bola Dodávatelbm 0dberate|bvi vystavená íaktúra ža skutočnú spotíebu

cIcktri ny,

Ponuka E Beneft nie je kombinovatelhá so žiadnou predchádzajúcou ponukou Dodávatel'a

poskltovanie dňom nadobudnutia účlnnosti dodatku k lmIuve s Ponukou E Benellt zaniká

Dodávatel'si vyhradzuje právo poskytovanie ponuky E.Beneft (t,j uzatváranie Dodakov
k lmIuve s Ponukou E,Beneft) bez uvedenia dóvodu kedykolVek pozastavitl

Tieto 0P Ponuky E Benefrt nadobúdajú p|atnosťa účinnosťdňa 1 5 20l5

z ceny za dodávku e|ektr ny určenú pod'a odseku 6 |iihto 0P Ponuky E Beneit (d'a ej len

,,zl'ava zo Standardného cenníka')
6 Benefi ávdte 0m Odbecte bvi počas prvych 12 ka|endárnych mesiacov

nnosti Bene|t poskytnLlta z|ava zo Standardného cenníka vo výŠke 13,

19o/o 7 týchto 0P Ponuky E,Beneft a v každom pred|ženom období

účinnostiPonukyEBenellt(t.1 pOupynutiprvýrhl2kaendárnychmesiacovúčinnostiponuky

E Beneft) bude Dodávatebm 0dberatebv automaticky qarantovaná a poskytnutá z|'ava zo

Štandardného cennika vo výške 5 %, pre všetky pásma ročne1 spotreby elektriny na odberných

mieýarh 0dber.te|'a

7 Výška z|'avy zo Standardného cenníka pre prvých 12 ka endárnych mesiacov obdobia účinnosti

Ponuky E Beneít sa určí podlb nas|edujúcich objemových pásiem ročnej spotreby eIektriny,

pričom zaradenie Odberatel'a do pris|ušného odberového pásma ročnej spotreby elektriny pri

uzatvoreniDodatkuklmuvesPonukouE,Benefrtvvykonávsú|adesodsB.týihtoOPPOnuky 14

E Bene]!t:

Spotreba e]ektrinv v MWh: .-* __ Výška z|'avv:

l5

16

11

viet tohto bodu 0P Ponuky E,Benefrt, má Dodávatel'právo odhadnúť spotrebu e ek



Z§ffi
Príloha č.2 k Dodatku Ponuka [.Beneíit

51 00031 234
0bchodný partner:

Vodárenská spoločnosť, s. r.o.
Císlo obchodného partnera

Počet odberných miest Adresa odbemého miesta (Ulica č, PSČ mesto)

sládkovičovo, košútska 1 í

] Sládkovičovo, Sigetská 9000
]

24zzs60816480003

24zzs60891240006

]

4

5

i Sládkovičovo, Dalloša 23

Sládkovičovo, Cintorínska 2752

24zzs3oo8294000X

24zzs4o00047934P

24zzs4o00o479260

6

l

8

Sládkovičovo, Loka Dánoš 302611

Sládkovičovo, Kodálya 12901 1

Sládkovičovo, Richterova 2147 13

Sládkovičovo, Fučíkova 16

Sládkovičovo, Vel'koúl'anská cesta 1 983

Sládkovičovo, Jesenského 81

24zzs6062499000T

24zzs4oo0047931v

12

11

1ll

Sládkovičovo, Cukrovarská 31 1 l 1

Sládkovičovo, Cukrovarsk á 7 44 l 1

24zzs4o00047950R

24zzs40000405520

24zzs40oo0479599

Za Dodáuateía:

sládkovičovo
Miesto

Róbert Rodný

Menoa prtezvisko

katarína Giraltošová

Menoa priezvisko

20180(01_E[_MOP Pnl0ha2 k DOdaLkU POnUka t Benefit

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

lll r
Dátum

Za Odberatelh:

sládkovičovo
Miesto

lng. Ruman
Podpis

Podpis


