
Dodatol< l< zmluve o zdrvŽenej dodávke elel<triny
(d'alej al<o,,Dodatol<")

Dodávatel'
obchodné rneno: Východoslovenská energeti|<a a.s. lČo: 44483767
Sídlo spoločnosti: Mlynsl<á 31,042 91l(ošice tČ opH: sl<2o2273o457
l(orešpondenčná adresa: Mlynsl<á 31,042 91l(ošice DlČ: 2o2273o4s7
Bankové spojenie. lNC Banl< N.V., pobočkazahr' banl<y,

IBAN:Sl(30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC:INGB SI(BX
Zápis v registri: obchodný register o|<resného sÚdu l(ošice l, oddiel Sa, vložl<a č.162B/v

odbeĺatel'
obchodné meno: obec Malý Slavl<ov lČo: 31984673
Sídlo spoločnosti: Cerlachovsl<á 52, 060 0'l Malý S|avl<ov lČ opH:
ĺ(orešpondenčná adresa: Cerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov DlČ:

Zápis v registri: lné

Zákaznĺcke číslo: 5100312153

Meno zástupcu:

E-mail: starosta@obecmalyslavl<ov.sl< Telefón: +421911540317

odberatel' a Dodávatel' (d'alej aj al<o ,,zmluvné stĺany") sa dohodli na zínene Zmluvy o zdĺuŽenej dodávl<e
elel<triny za niŽšie uvedených podmienol<.

Produl<t: BlzNls so zl'avou vo výške 12Vo z Cenníl<a elel<triny pre firmy a organizacie podl'a zmluvne dohodnutej
sadzby.
Zl'ava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávl<u elel<triny bez DPH, l<torá je uvedená pre sadzbu
odberatel'a v Cenníl<u elel<triny pre firmy a organizácie platnom v čase dodávl<y počas doby viazanostĺ. Zl'ava sa
upĺatňuje na odberné miesta odberatel'a, uvedené v Dodatl<u.

Zl'ava sa uplatňuje na odberné miesta odberatel'a, uvedené V tomto Dodatl<u.

ol<rem ceny Za dodávl<u je odberatel' povinný platiť:
a) stálu mesačnÚ platbu za odberné miesto podl'a Cennĺl<a elel<triny pre firmy a organizácie, CenU za regulovane

sluŽby (prenos, distribÚcia elel<triny, systémové služby) a ostatné regulované poloŽl<y, l<torých výška je
určená podl'a al<tuálnych cenových rozhodnutíURSo p|atných a Účinných v čase dodania elel<triny;

b) poplatl<y za služby podl'a cenníkov služieb príslušného Prevádzl<ovatel'a distribučnej sÚstavy (PDS)
a Dodávatel'a platných v čase posl<ytnutia sÚvisiacej sluŽby' al< ich odberatel'svojím l<onaním spôsobil alebo
vyŽiadal;

c) dane, poplatl<y. prípadne iné platby podl'a platných právnych predpisov, al<o aj platných a Účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Doba viazanosti: 24 mesiacov

odberatel' sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberat od Dodávatel'a elektrinu vo svojich odberných mĺestach
pripojených do distribučnej sÚstavy (d'alej al<o ,,zavázol< viazanosti").

osobitné ustanovenia
Dňom Účinnosti Dodatl<u sa doba trvania Zmluvy mení na dobu určitÚ podl'a zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti sa Zmluva sa automaticl<y predlžuje o d'alších 12 kalendárnych mesĺacov, a to aj opal<ovane, al<

odberatel' pÍsomne neoznámi Dodávatel'ovi, Že trvá na ul<ončení Zmluvy, na.1nesl<ôr 3 mesiace, najsl<ôr všal< 6
mesiacov pred uplynutím viazanosti, alebo v rovnal<ých lehotách aj pred uplynutím l<aždého d'alšieho
predĺženeho obdobia trvania Zmluvy.
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Prvý deň mesiaca nasledujÚceho po mesiaci Al<ceptácie Dodatl<u odberatel'om je dňom Účinnosti Dodatl<u,
začiatl<om doby viazanosti a s tým súvisiacich zmĺen a doplnení Zm|wy.

odberatel' uzavretím Dodatl<u vyjadruje sÚhlas, že na zal<lade dohody zmluvných strán je zmena Zmluvy možná
aj v inej al<o písomnej forme, a to aj v prípade, al< bola zmluva uzatvorená písomne' Zmluva môže byt zmenená
aj na zál<lade prljatia Dodávatel'om ponÚl<aného produl<tu/prograrnu zo strany odberatel'a majÚceho za následol<
Zmenu Zmlwy (d'alej al<o ,,al<ceptácia"). Dodávatel'môŽe určiť akýl<ol'vel< spôsob, formu a obsahové náleŽitosti
al<ceptácie za predpol<ladu sÚladu s právnymi predpismi Slovensl<ej republil<y (napríl<lad telefonicl<y
na Zal<aznícl<ej linke, písomne v Zál<aznícl<ych centrách, Al<ceptácia podávaná prostredníctvom internetového
portálu na webovom sídle Dodávatel'a, Akceptácia prostrednĹctvom elel<tronicl<ej pošty na adrese Dodávatel'a).
Dohoda o zmene Zmluvy uzatvorená na základe al<ceptácie Dodávatel'om ponÚl<aného Dodatl<u zo strany
odberateľa sa považuje za platne uzavretú v deň doručenia akceptácie Dodávatel'ovi ol<rem prípadov,
al< l< uzavretiu dohody o Zrnene Zmluvy došlo inal< než pÍsomne. V tal<om prípade Dodávatel' pÍsomne
bez zbytočného odkladu potvrdí odberatel'ovi zmenu Zmluvy (d'alej ako ,,Potvrdenie") a Účinnosť dohody
o Zmene Zmluvy nastáva doručenĺm Potvrdenia odberatel'ovi, najnesl<ôr všal< tretí pracovný deň po odoslaní
písomného Potvrdenia na adresu odberatel'a naposledy oznámenÚ odberatel'om. Písomná forma Potvrdenia je
zachovaná aj vtedy, al< Potvrdenie obsahuje sl<enované podpisy oprávnených zástupcov Dodávatel'a. odberatel'
berie na vedomie a sÚhlasí, Že doručenie odberatel'om podpísaného Dodatl<u Dodávatel'ovi alebo jeho iné
výslovné al<ceptovanie odberatel'om (spoločne d'alej ako ,,Al<ceptácia") je zároveň sÚhlasom odberatel'a
so zmenami a doplneniami Zmluvy ozdruŽenej dodávl<e elel<triny uzavretej medzi Dodávatel'om a odberatel'om
(d'alej al<o,,Zmluva")

Všeobecné ustanovenia

odo dňa Účĺnnosti Dodatl<u do l<onca doby viazanosti vyfal<turuje Dodávatel'odberatel'ovi za dodávl<u elel<triny
Ceny z Dodávatel'ovho Cenníl<a elel<triny pre firmy a organizácie platného v čase dodávl<y zníŽeného o zl'avu
podl'a tohto Dodatl<u

odberatel'ovi budÚ po sl<ončenÍ doby viazanosti Dodávatel'om priznane sadzby podl'a al<tuáĺneho produl<tu
dohodnutého v Zmluve podl'a príslušného cenníl<a elel<triny platného po sl<ončení doby viazanosti, pol<ial' sa
s Dodávatel'om nedohodne inal<.

Ak odberatel'nenahlási stav elel<trornera na oM l<u dňu Účinnosti Dodatl<u, tal< na Účely fal<turácie bude použitý
odhad urobený v sÚlade s platnou legislatívou.

Ak odberatel'počas trvanie Zmluvy prihlási nové oM, tal< na dodávl<u elel<triny do takého oM sa nevztahujÚ
podmienĺ<y zvoleného produl<tu, na dodávl<u elel<triny sa bude vzťahovat platný a Účinný Cenníl< elel<triny
pre firmy organizácic, al< sa Dodávatel's odberatel'om nedohodne inal<.

Ak odberatel' počas trvania Zmluvy splní podmienl<y na pridelenie regulovaných cien, Dodávatel' mu bude
fakturovat ceny V sÚlade s príslušným rozhodnutím Uradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ak odberatel'
prestane spĺňat podmienl<y na pridelenie regulovaných cien počas doby viazanosti, opätovne pre neho platí cena
podl'a Cenníl<a elektriny pre firmy a organizácieznížena o zl'avu. Uplatňovanie regulovaných cien nemá vplyv na
dohodnuté podmienl<y dĺžky trvania Zmluvy.
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Záverečné ustanovenia
Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona Č.211/2ooo Z. z' o slobodnom prístupe
k informáciám (d'alej aj al<o ,,Zál<on"), odberatel' sa zavázuje zverejnit Dodatok v sÚlade so Zákonom, inal<

zodpovedá za to, že Dodatok nenadobudne Účinnosť.

odberatel'vyhlasuje, že obsahu Dodatku rozumie a sÚhlasís podmienkami.

zA ODBERATEĽA:
V ľíq"b,^. SĹ,.,L-_ dŕn .ta.41 . Loyo

)s. Ĺ1d1sLov oroy.,*
Meno, priezvisko, podpis lng. Martin Petrašovič

vedÚci odboru
Riešenia pr e zál<azníkov

lD predajcu: 510007
Meno predajcu: Marián Grutka

zA DoDÁVATEĽA:
V l(ošiciach dňa'l0.11.2020

I (i t
i'\

(:l

-k

*
1

Zoznam odbeĺných miest:
Elc kód oM Adresa oM
24ZVS0000771}713 Bez ulice 0, 060 01 Malý Slavkov

Tarifa OM
VKLAS-MINI
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cENNíl( ELEl(TRlNY reStála mes.
platba za

OP
EUR/

mesiac/OP

Stála mes
platba
EUR/

mesiac/OM

Vysol<á
tarifa
(VT)

Špičl<ová
tarifa
(ŠT)

EUR

0,10444

Nízl<a
tarifa
(NT)

Sadzba KLASIK
Úrove MlNl
Úĺove MlDl
Úrove MAX|
Úrove MAXI+
Sadzba LUX
Úrove MlNl
Úĺove MlDl
Úrove MAX|
Úrove MAX|+
Sadzba DUO
Úroven MlNl
Úrove MlDl
Úrove MAXI
Úrove MAXI+
Sadzba KOMBI
Úrove MlNl
Úrove MlDl
Úrove MAX|
Úrove MAXI+
Sadzba EKO
Úĺove MlNl
Úrove MlDl
Úrove MAX|
Úrove MAXI+
SMART 3

Sadzba SIGNAL

OP - obchodny partner
oM _ odberné miesto'

Cenníl< elel<triny pÍe firmy a ofganizácie
na íol( 2o2o
platn1 od 1. januára 2020

Cennĺl< pre firmy a organizácie je urČeny odberatelbm mimo domácností, l<torí nie
sÚ malj'mi podnil<mi, teda nesplnajÚ podmĺenl<u podlä $ 3 písm a) bodu 10 zákona
Č' 251i2o12 o energetil<e Z. z., l<tory definuje male podnil<y al<o odberatelbv
s ročncu spotrebou e|el<triny najviac 30 000 l<Wh za predchádzajÚci rol<'

Prehl'ad sadzieb
t(LASil(
je .1ednotarifná sadzba, l<torá umož uje jednoduch sposob v počtu nál<ladov na
elel<trir u

Úrovne sadzby: MlNl, MlDI, MAX|, MAX|+

LUX
je jednotarifná sadzba určená na dodávl<u eIel<triny, |<torá je vyuŽívana na osvetlb-
vanie verejnych priestorov.
Uĺovne sadzby: M|Nl, MlDl, MAXI, MAX|+

DUO
je dvojtarifná sadzba určená pre odberatelbv, ktorĹ odoberajÚ eIel<trinu a1 v nízl<ej

tarlfe (d'aIej len ,,NT"). Doba pIatnosti NT je B hodín denne bez potreby blo|<ovania
elel<tricl< ch spotrebičov.
Uĺovne sadzby: MlNl, MlDl, MAXI, MAXI+

r(oMBl
je dvojtarĺfná sadzba určená pre odberne miesta s priamovyhrevn;7m vyl<urovanĺm
Doba p atnostiNT je 20 hodín denne s bIol<ovaním priamovyhrevn ch eIel<trĺcl< ch
spotrebičor",v čase vysol<ej tarify (d'aIej len ,VT")'
Uĺovne sadzby: MlNl, MlDl, MAXI, MAX|+

El(o
je dvo1t:rrfná sadzba určená pre odberne miesta, l<tor ch podstatná časť spotreby
je v čase platnosti NT, a na l<tor ch je vyuŽĹvane tepelne čerpadlo na vyl<urovanie
a prĹprevu tep|ej ÚŽitkovej vody' Doba platnosti NT je 22hodín denne.
Urovne sadzby:MlNl, MlDl, MAXI, MAXI+
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SMART 3
je trojtarifná sadzba pre odberne miesta s mesačnym fal<turačnym obdobím,
l<toré sÚ začlenene do inteligentného meracieho systému zo strany príslušného
prevádz|<ovatelä d i stribučn ej sÚ stavy (d'al ej Ien,,PD S").
Doba platnosti špiČĺ<ove.1tarify (d'alej Ien ,,ST''). VT a NT je určená nasIedovne:
Šĺ platĺv časoch OB:OO _ 09:O0, 1O:00 _ '1'1:OO, 17:00 - 1B:00 a 19:00 - 20:0O
VT plativ časoch O6:00 _ 08:00, O9:O0 _ 10:0O, 1'l:O0 - 17:00, 'lB:O0 - 19:00
a 20;00 - 22.OO
NT platí v čase 22.oo - 06:00

SIGNAL
je sadzba určená pre nemerané odbery.
Pri odberoch pre teIevĺzne vyl<ryvače, zabezpečovacie zariadenĺa, domové čísla,
telefonne l<oncentrátory, telefonne automaty, dopravné značl<y a signály, spoločné
antény a pod. sa platĺ stála mesačná p|atba za l<aŽdych (aj započat;ŕch) 10 W
inštalovaneho prĹl<onu t;íchto zariadení.
Pri nemeran1ich odberoch pre hlásĺče polĹcie, poplachove sireny a pre podobné
zariadenia, u ktor;ich je odber nepatrny a prevádzl<a v nimočná, sa p|atí stá|a
mesačná platba za l<aŽde nemerané odberné miesto tohto druhu, bez ohl'adu na
vyšl<u inštalovaného prĹl<onu. Nemeran;7 odber nesmie mat inštalovan prĹl<on

väčšĹal<o 1000 W.

Spoločné ustanovenia
1. Ceny uvedene v tomto cennĹl<u platia od 1. 1anvára 202O podl'a podmienol<

uveJen;ich v Zmluve.
2. Cena za dodáv|<u ele|<triny v sebe zahŕna cenu Za nál<up elel<triny vrátane ceny

za prevzatie zodpovednosti za odch ll<U a cenU za obchodnÚ činnosť dodávatel'a
a pozostáva:
. z mesačnej platby za obchodného partnera,
. z mesačnejplatby za odberné miesto,
. Z ceny za jednv l<Wh odobratej elel<triny v prĹslušnej tarĺfe.
Cena za dodáv|<u elel<triny v sebe nezahŕ a:
. cenU za distribÚciu elel<triny vrátane prenosU elel<triny a strát prĺ prenose

a distribÚcii elel<triny. ani ostatné položl<y uvedene v platnom cenníl<u PDS,
. tarifu za systémove sluŽby, tarifu za prevádzl<ovanie systému, spotrebnÚ

dan, poplatol< do Národného jadrového fondu a DPH.
Uvedené poloŽl<y sÚ pre l<aŽdé odberné miesto faI<turované osobitne v sÚIade
s platncu legislatívou.

3. Za l<aŽdy zaČaty de fal<turovaneho obdobia sa vyfal<turuje 1/366 sÚčtu
dvarástich mesačn ch platieb za odberné miesto / obchodného partnera.

4. Pri rozhodovaní o v;ibere z urovní MlNl, MlDl, MAX| a MAX|+ je potrebné
zohl'adniť spotrebu odberatel'a a počet odbern ch miest. Zvolená Úroven sadzby
je stanovená jednotne pre všetl<y odberné miesta odberatel'a.

5. V prĹpade zmeny mnoŽstva ročnej spotreby na odbernych miestach odberatel'a
má docávatel' právo preradit odberatel'a do prĺslušnej Úrovne sadzby podl'a

v šl<y spotreby. o tejto prĹpadnej Zrnene bude odberatel'písomne informovany.
6. V prípade zmeny Úrovne sadzby je potrebné nahlásiť stav elel<tromera na

vše:k ch odbern;ích miestach, ktor;ich sa zmena t l<a' Ak odberatel'pri zmene
stav eĺel<tromera nenahlási, na ÚčeIy fal<turácie bude pouŽit1 automaticl<1i
odhad uroben1i na záI<lade odpočtov určen ch meradiel na odbern;ich miestach.

7 Doba platnosti VI NT a Šl1e určená PDS alebo je uvedená v tomto cennĺl<u'

B. lnformácie o šĹrení a časovej platnosti signálov hromadného diaI'l<ového
ov|ádania sÚ uvedené na internetovej stránl<e PDS.

9. Dodávate|' elel<trĺny alebo PDS je oprávnen vy|<onat l<ontrolu dodrŽravania
podmienol< schválen ch na priznanie sadzby.

10. Odpočet určen)ich meradiel vyl<oná PDS na l<onci fa|<turačného obdobia.
Pri zmene ceny dodávanej ele|<triny v priebehu fal<turačného obdobia bude
na Účely fa|<turácie novej ceny pouŽit stav určeny PDS podlä prevádzl<ového
poriadl<u.

Všetl<y ceny sÚvisiace s dodévl<ou elel<tricl<e.1 energie a ostatnych sluŽieb nájdete
na našom tvebovom sÍdle spoločnosti.
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