ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).

Číslo Zmluvy u Dodávateľa: 35991852/1/18
Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s.

Sídlo:

Pri Rajčianke 8 591/4B, 010 47 Žilina

Zápis v OR SR:

Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10328/L

IČO:

36 403 008

DIČ:

2020106682

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN:

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

IČ DPH:

SK2020106682

SWIFT (BIC):

SUBASKBX

(ďalej len „SSE“ alebo „Dodávateľ“)

Odberateľ

Základná škola Mihálya Tompu - Tompa

Sídlo:

Šrobárova 12, 97901 Rimavská Sobota

Zápis v OR SR:

, Oddiel: , vložka číslo:

IČO:

35991852

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT (BIC):

IBAN:

SK58 5600 0000 0020 7409 0001

DIČ:
KOMASK2X

(ďalej len „Odberateľ“)
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte len „Zmluvné strany“)

I.

Predmet Zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu,
zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného/-ných miesta/miest (ďalej len „OM“) Odberateľa definovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy
vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny“) a záväzok Odberateľa
elektriny odobrať a zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby, a zaplatiť cenu za služby
podľa platného a účinného Cenníka služieb SSE, ktorý je zverejnený na webovom sídle SSE.
1.2. Táto Zmluva nezahŕňa Zmluvu o pripojení k distribučnej sústave príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
1.3. Ostatné právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., pre segment B2B zákazníkov (ďalej len „OP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a Odberateľ podpisom
tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s OP riadne oboznámil.

II.

Cena za predmet plnenia

2.1. Odberateľ je povinný zaplatiť SSE za Dodávku elektriny cenu podľa tejto Zmluvy.
2.2. Ceny silovej elektriny vrátane ceny za prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa tejto Zmluvy sú dohodnuté Zmluvnými stranami ako
ceny dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú dohodnuté, prípadne spôsob ich určenia je dohodnutý v Prílohe č. 5 tejto
Zmluvy.
2.3. Cena za poskytnutie distribúcie elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému a ostatné poplatky, ktoré
schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), sú určené podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO. V prípade
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zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má SSE
právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť. SSE má právo požadovať od Odberateľa
aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú zavedené ÚRSO-m alebo rozhodnutiami štátnych orgánov
SR, a ktoré SSE nebude môcť ovplyvniť.
2.4. Ceny podľa tejto Zmluvy sú uvedené pre jednotkové množstvo MWh, a to €/MWh.
2.5. Všetky ceny sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu. DPH,
spotrebná daň z elektriny a odvod do Národného jadrového fondu budú fakturované podľa platných právnych predpisov.
2.6. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od SSE od 1.1.2018 do 31.12.2019 (ďalej len „Zmluvné obdobie“) pre všetky OM Odberateľa
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v Zmluvne dohodnutom množstve elektriny podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
2.7. V prípade vzniku nového OM Odberateľa (alebo pričlenení iného OM k jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia SSE stanoví cenu silovej
Dodávky elektriny (bod 2.2. tejto Zmluvy) pre predmetné OM podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou. Toto sa
nevzťahuje na OM s predpokladanou celkovou ročnou spotrebou do 20 % celkového objednaného objemu elektriny na príslušné Zmluvné
obdobie.
2.8. Odberateľ je povinný skutočne odobrať minimálne 80 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne
odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade neodobrania minimálneho množstva elektriny, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu
2.10. tejto Zmluvy, má SSE právo za neodobratú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným
minimálnym množstvom) uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá vo výške 15 € za každú neodobratú MWh.
Zmluvná pokuta bude fakturovaná samostatnou faktúrou, vystavenou po vyhodnotení Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je
predmetom DPH a je splatná do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.
2.9. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 120 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne
odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. V prípade prekročenia
dohodnutého maximálneho množstva, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu 2.10. tejto Zmluvy, má SSE
právo k elektrine odobratej nad rámec dohodnutého množstva uplatniť cenovú prirážku k elektrine odobratej nad rámec záväzne
objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom).
Cenová prirážka je dohodnutá na 9 €/MWh a je zvýšením ceny elektriny odobratej nad dohodnutý rámec. Na cenovú prirážku vystaví SSE
doklad o oprave základu dane (faktúru – ťarchopis), v ktorom uvedie čísla faktúr, ku ktorým sa faktúra – ťarchopis vzťahuje. Doklad o
oprave základu dane bude vystavený v súlade s § 25 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení. Rozhodným dňom pre vykonanie
opravy základu dane je deň, v ktorom Dodávateľ vykonal vyhodnotenie podľa bodu 2.10. tejto Zmluvy.
2.10. Dodávateľ je oprávnený vykonať vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za Zmluvné obdobie uvedené v bode 2.6. tejto Zmluvy. Toto
vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky OM uvedené v Prílohe č. 1, vrátane aktualizácie podľa bodu 2.7. tejto Zmluvy k
poslednému dňu Zmluvného obdobia. Vyhodnotenie vykoná Dodávateľ najneskôr do 30 dní po ukončení Zmluvného obdobia.

III.

Fakturácia a platenie

3.1. Faktúra za Dodávku elektriny bude vystavovaná na OM Odberateľa spôsobom prislúchajúcim dohode o príslušnom OM podľa
nasledovných ustanovení a podľa Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Podkladom
pre vystavenie faktúry za príslušné OM sú údaje o odobratom množstve elektriny zistené PDS odpočtom určeného meradla alebo podľa
typového diagramu postupom podľa Prevádzkového poriadku PDS.
a)

b)


c)




d)
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Faktúra za jedno OM, samostatne fakturované, u ktorého nie sú dohodnuté preddavky, a toto OM má mesačné zúčtovacie obdobie:
faktúra za dodanú elektrinu (daňový doklad) bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka
elektriny fakturuje. Dňom daňovej povinnosti a dňom dodania na účely DPH je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa
faktúra vystavuje.
Jedna faktúra za viac OM, u ktorých nie sú dohodnuté preddavky a tieto OM majú mesačné zúčtovacie obdobie:
združená faktúra za dodanú elektrinu vyhotovená ako daňový doklad v súlade s § 75 Zákona o DPH, bude vystavená v lehote do
15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka elektriny fakturuje. Dňom daňovej povinnosti a dňom dodania na účely DPH je
posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje. Prílohou faktúry bude zoznam OM a údaje o dodanej elektrine do
týchto OM za fakturované zúčtovacie obdobie.
Za jedno alebo viac OM spolu, u ktorého/-rých sú dohodnuté preddavky, a OM má mesačné zúčtovacie obdobie, budú faktúry
vystavené nasledovne:
na úhradu preddavkov bude vystavená Dohoda o platbách za dodanú, ale nevyfakturovanú Dodávku – daňový doklad, za jedno
alebo viac OM spolu, ktorá je na účely DPH faktúrou za opakované dodávanie elektriny a je vystavená v súlade s platným zákonom
o DPH. Dňom daňovej povinnosti na účely DPH je deň dodania, uvedený pri dohodnutej platbe. Výška preddavkov je určená podľa
bodu 3.5. tejto Zmluvy;
vyúčtovacia faktúra bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka elektriny do jedného alebo viac
OM spolu fakturuje. Vyúčtovacia faktúra (za jedno OM alebo ako združená faktúra/agregovaná faktúra za viac OM spolu) bude
vystavená ako Doklad o oprave základu dane, vyúčtovanie je opravou podľa § 25 zákona o DPH. Dňom daňovej povinnosti na
účely DPH je deň vystavenia vyúčtovacej faktúry.
Vo vyúčtovacej faktúre budú zúčtované preddavky dohodnuté na základe Dohody o platbách.
Za jedno alebo viac OM spolu, u ktorého/-rých sú dohodnuté preddavky, a OM má ročné zúčtovacie obdobie, budú faktúry
vystavené nasledovne:
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na úhradu preddavkov bude vystavená Dohoda o platbách za dodanú, ale nevyfakturovanú Dodávku – daňový doklad za jedno
alebo viac OM spolu, ktorá je na účely DPH faktúrou za opakované Dodávanie elektriny a je vystavená v súlade s platným zákonom
o DPH. Dňom daňovej povinnosti na účely DPH je deň dodania, uvedený pri dohodnutej platbe. Výška preddavkov je určená podľa
bodu 3.5. tejto Zmluvy;
vyúčtovacia faktúra bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia roka, za ktorý sa Dodávka elektriny do jedného alebo viac OM
spolu fakturuje. Vyúčtovacia faktúra (za jedno OM alebo ako združená faktúra/agregovaná faktúra za viac OM spolu) bude
vystavená ako Doklad o oprave základu dane, vyúčtovanie je opravou podľa § 25 zákona o DPH. Dňom daňovej povinnosti na
účely DPH je deň vystavenia vyúčtovacej faktúry.
Vo vyúčtovacej faktúre budú zúčtované preddavky dohodnuté na základe Dohody o platbách.

3.2. V prípade, že do termínu pre vystavenie vyúčtovacej faktúry za viac OM spolu podľa odseku 3.1. b), c) alebo d) nebudú z objektívnych
dôvodov zistené údaje o odobratom množstve elektriny zo strany PDS pre jedno alebo viac OM, budú tieto OM fakturované samostatnou
faktúrou, vyhotovenou v súlade s platným Zákonom o DPH.
3.3. Splatnosť faktúr vyhotovených podľa bodu 3.1. a), b) a vyúčtovacích faktúr vyhotovených podľa bodu 3.1. c), d) je do 14 dní odo dňa
vystavenia príslušnej faktúry. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa platného Zákona o DPH.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude platiť preddavky na základe Dohody o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu
– faktúra (ďalej len „Dohoda“), ktorá je na účely DPH daňovým dokladom za opakované dodávanie tovaru.
3.5. Celková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 100 % predpokladaného odobratého množstva elektriny na príslušnom OM.
a)
V prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby za opakovanú Dodávku elektriny rozložené do troch dekádnych splátok, a
to k 5., 15. a 25. kalendárnemu dňu v mesiaci, ak v článkoch 3.1. až 3.10. tejto Zmluvy, alebo v doklade Dohoda, nie je uvedené
inak. Vystavená Dohoda má právne náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona o DPH.
b)
V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby za opakovanú Dodávku elektriny rozložené do jedenástich splátok (jedenkrát
mesačne), a to do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, ak v článkoch 3.1. až 3.10. tejto Zmluvy, alebo v doklade Dohoda, nie je
uvedené inak.
3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je SSE akýmkoľvek spôsobom informovaná o zmene Dodávateľa na Dodávku elektriny do
OM podľa tejto Zmluvy, bude Odberateľ platiť preddavkové platby vo výške 100 % predpokladaného odobratého množstva elektriny za
zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy.
3.7. Vystavenie Dohody ako dokladu na úhradu preddavkových platieb nepodlieha schváleniu Odberateľom. Dohoda sa stáva nedeliteľnou
súčasťou Zmluvy okamihom jej vystavenia a doručenia Odberateľovi. Dohoda sa považuje za doručenú tiež okamihom, ak Odberateľ
začne uhrádzať preddavkové platby podľa vystavenej Dohody. V prípade, že Odberateľ má viac OM na jednom zmluvnom účte, SSE
môže pre tieto OM vystaviť jeden daňový doklad.
3.8. Dojednanie o výške a počte preddavkových platieb, ako aj o dobe splatnosti faktúr v zmysle vyššie uvedených ustanovení tohto článku
vychádzalo v čase uzatvorenia tejto Zmluvy z predpokladu plnenia si peňažných záväzkov zo strany Odberateľa voči Dodávateľovi riadne
a včas. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so skutočnosťou, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne (oznámením
Odberateľovi) upraviť dohodnuté platobné podmienky (výška a počet preddavkových platieb, doba splatnosti faktúr) v prípade
neuhradenia preddavku alebo faktúry zo strany Odberateľa včas alebo v prípade neuhradenia preddavku alebo faktúry v celej stanovenej
výške. Odberateľ súhlasí s uvedeným oprávnením Dodávateľa.
3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia čl. III tejto Zmluvy sa môžu dohodnúť odlišne v Prílohe č. 5, ktorú Zmluvné strany riadne
podpíšu a v tomto prípade majú ustanovenia Prílohy č. 5 pred ustanoveniami čl. III tejto Zmluvy prednosť.
3.10. Fakturačné obdobie pri OM z napäťovej úrovne NN (mesačné, ročné) určí Dodávateľ Odberateľovi s prihliadnutím na charakter a povahu
odberu. Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje faktúrami za OM vo fakturačnom období, ktoré je vymedzené odpočtami podľa
Prevádzkového poriadku príslušného PDS, pričom si Dodávateľ vyhradzuje právo zmeny fakturačného obdobia, o čom Odberateľa
informuje.

IV.

Úrok z omeškania, zmluvná pokuta a zábezpeka

4.1. Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy je SSE oprávnená požadovať úrok
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ je povinný uhradiť vyúčtovaný úrok z omeškania do
dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. Úrok z omeškania bude vyúčtovaný spravidla vo faktúre nasledujúcej po termíne úhrady
peňažného záväzku.
4.2. V prípade, ak nedôjde k začatiu Dodávky elektriny z dôvodov na strane Odberateľa, SSE má právo uplatniť si zmluvnú pokutu, ktorej
výška je určená ako súčin množstva elektriny, ktorú sa Odberateľ zaviazal odobrať podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, a 50 % priemernej
indikovanej ceny v príslušnom roku uvedenej v Prílohe č. 5. Odberateľ má povinnosť takto uplatnenú zmluvnú pokutu SSE zaplatiť.
4.3. V prípade, že:
a)
je Odberateľ v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne
určenej SSE alebo
b)
bolo voči Odberateľovi začaté konkurzné konanie, alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie Odberateľa, alebo sa
začala likvidácia Odberateľa, alebo bolo začaté exekučné konanie voči Odberateľovi, alebo bol vyhlásený konkurz na majetok
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c)
d)
e)

f)

Odberateľa, alebo je Odberateľ v predĺžení (vykazuje záporné vlastné imanie), alebo Odberateľ podal na seba návrh na vyhlásenie
konkurzu, alebo
je Odberateľ v postavení osoby, ktorá má rozhodujúcu majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom SSE, pričom
rozhodujúcou majetkovou účasťou sa rozumie majetkový podiel vyšší ako 50 %, alebo
je Odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi SSE v zmysle § 66a Obchodného zákonníka,
alebo
je Odberateľ personálne prepojený s dlžníkom SSE, a to takým spôsobom, že v štatutárnych orgánoch dlžníka a Odberateľa sú tie
isté fyzické osoby (ďalej len „Členovia štatutárnych orgánov“) alebo osoby v postavení blízkych osôb k Členom štatutárnych
orgánov,
v takýchto prípadoch je SSE oprávnená požadovať od Odberateľa zloženie peňažnej zábezpeky, a to až do výšky trojmesačnej
platby za Dodávku elektriny podľa tejto Zmluvy. Pri výpočte výšky zábezpeky v zmysle predchádzajúcej vety sa zohľadnia všetky
Zmluvy uzatvorené medzi SSE a Odberateľom, na základe ktorých sa uskutočňuje Dodávka elektriny do OM Odberateľa v čase,
kedy vzniklo právo SSE na požadovanie zloženia peňažnej zábezpeky od Odberateľa.

4.4. SSE je oprávnená zloženú zábezpeku použiť na uspokojenie všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči Odberateľovi podľa
tejto Zmluvy. V prípade použitia zábezpeky je Odberateľ povinný na písomnú výzvu Dodávateľa výšku zábezpeky v ním určenej lehote,
ktorá nebude kratšia ako 15 dní, doplniť, inak sa to považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa a z dôvodu takéhoto
podstatného porušenia Zmluvy má právo Dodávateľ od Zmluvy odstúpiť.
4.5. V prípade, ak Odberateľ nezloží požadovanú peňažnú zábezpeku v priebehu 14 dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa, považuje
sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má právo prostredníctvom PDS prerušiť distribúciu elektriny a/alebo od Zmluvy
odstúpiť, ak Odberateľ neposkytol SSE inú primeranú zábezpeku, ktorú SSE prijala ako dostatočnú.
4.6. Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zloženiu. Odberateľ má právo podať žiadosť o zrušenie
zábezpeky, pričom musí zároveň uviesť skutočnosti, ktoré jeho žiadosť odôvodňujú. SSE sa vyjadrí k tejto žiadosti do 30 dní od doručenia
žiadosti. V prípade, že je žiadosť Odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrení SSE, najneskôr však do
14 dní odo dňa odoslania vyjadrenia, ktorým SSE uzná dôvody pre zrušenie zábezpeky.

V.

Platnosť a účinnosť Zmluvy, doba plnenia Zmluvy

5.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa
1.1.2018 od 00.00 hod. (termín začatia Dodávky elektriny) do 31.12.2019 do 24.00 hod.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle Odberateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 1.1.2018 od 00.00 hod. (termín začatia Dodávky elektriny)
do 31.12.2019 do 24.00 hod.
5.2. Platnosť a účinnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá Zmluvná strana písomne neoznámi
druhej Zmluvnej strane najmenej 2 mesiace pred ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy, že s predĺžením platnosti a účinnosti Zmluvy na
dobu 12 mesiacov nesúhlasí. Platnosť a účinnosť Zmluvy sa predlžuje aj tým, že novú dobu trvania tejto Zmluvy si Zmluvné strany
dohodnú v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, ktorú obojstranne podpíšu, a to aj opakovane. Cena silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku (bod 2.2. zmluvy) na ďalšie obdobie bude stanovená obojstrannou dohodou prostredníctvom zmeny Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
5.3. Pokiaľ nedôjde k obojstrannej dohode podľa bodu 5.2. tejto Zmluvy, uplatní sa pri určení ceny silovej elektriny na toto nové obdobie
Zmluvy aktuálna trhová cena produktu „SLOVAK BASE LOAD YEAR FUTURES“ (ročné základné pásmo) na príslušný kalendárny rok na
obchodnej platforme Power Exchange Central Europe PXE uvedená v oficiálnom kurzovom lístku (www.pxe.cz) najneskôr k 14. 12. b.r.

VI.

Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
6.2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomne, a to očíslovaným dodatkom k nej a v súlade s OP s tým, že Prílohu č. 5
je možné meniť len takým spôsobom, že ju podpíšu obe Zmluvné strany. Zmluvné strany si môžu písomne dohodnúť aj prípustnosť inej
formy zmeny Zmluvy.
6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Zoznam odberných miest.

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia odberných miest.

Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., pre segment B2B zákazníkov

Príloha č. 4 – Splnomocnenci pre komunikáciu.

Príloha č. 5 – Cenová ponuka/Záväzná objednávka.
Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 a 2 bude predložená na podpis najneskôr do 31. 1. 2018, čím sa stane neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy. V prípade väčšieho množstva OM budú vyššie uvedené prílohy poskytnuté na elektronickom médiu a musia byť
obojstranne podpísané.
V prípade zmeny splnomocnencov pre komunikáciu, Zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, oznámi zmenu druhej Zmluvnej strane
písomnou formou (e-mail alebo poštou). Do oznámenia takejto zmeny komunikujú Zmluvné strany prostredníctvom pôvodne uvedených
splnomocnencov.
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6.4. Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, Zákonom o energetike, príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Ministerstva hospodárstva SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami ÚRSO,
Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS schváleným ÚRSO, ktorý je záväzný pre obe Zmluvné strany, a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a OP.
6.5. Údaje poskytnuté Odberateľom v súvislosti so Zmluvou SSE uloží za účelom spracovania dát, s čím Odberateľ podpisom Zmluvy
vyjadruje svoj súhlas.
6.6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté
ustanovenia v tejto Zmluve ustanoveniami novými, určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy.
6.7. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca Zmluva na Dodávku elektriny uzatvorená pre OM definované
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
6.8. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred jej uzatvorením riadne oboznámil s OP Dodávateľa.
6.9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Žiline dňa: 25.9.2017
Dodávateľ:

V Rimavskej Sobote dňa: 21.9.2017
Odberateľ:

Podpis:
Meno: Ing. František Starec
Funkcia: Regionálny manažér pre B2B zákazníkov

Podpis:
Meno: PeadDr. Štefan Orosz
Funkcia: Riaditeľ
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