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DODÁVATEĘ Stredoslovenská eneľgetika, a. s., Pri Rajčianke 859Ll4B, oLo 47 Žilina 50070'AEE,17oM

Tet.:0850 ].23 555 | !čo: 5]- 865 467 | Dlč: 21208]-4575| lČ DPH: sK?Lzo8L4575
Zapísaná v Obchodnom registĺi Okresného sĺjdu Žilina. oddiel: Sa. vloŽka číslo; 10956/L,
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | St/tllFT-BlC: SUBASKBX rc: s3 , oB

ZMLUUA o zDRuŽcNE| DoDÁUKE ELEKTRINY
(ďalej len ,,Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení $ 269 ods' 2 obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
Zákona č..Żs1",tzoLz Z' z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov'

oDBERAT€l:

sTREDosLoveNsKÁ
ENERGETIKA

obchodné meno: obec Vígl'aš

lc0: 00320382

Zapísaný v (0R, ZR):

Kontaktná osoba: Kamenská Mária

Telefón: 0455394243

E-maĺl: mariana. kamenska@viglas. net

ADRESA SíDLA sPotočNosTI

I Dlč: 2021318761

lMobil: 0910 554 668

I lČ DPH:

l Zastúpený: lng.Róbert Záchenský

I Funkcia: starosta

I Fax:

I SK NACE:

91;63; Zvolenská ; Č. domu: 1

g5gg; Vígläš

ADR€SA PRE zAslEtANlE KoR€šPoNDENCIE B totožná s adĺesou sídla spoločnosti

Ulica: Zvolenská 1 č' domu: 1

|PSč: 9 l 6 l 2 | 0 | 2

Obec: Vígl'aš

sPosoB zAslEtANlA FAKTÚR (vyberte iba jednu možnost')l

|PsČ: slolzIoIz

L] súhlasím so zasielaním
elektronickej Ťaktúrytl

Typ zabezpečenia l_l štandaÍd -| extra* (bPl Żobezpečenio) " ' (zob2zpPčenie heslom)

Typ zasielania sÚboru: D pdf súbor 3 xml súbor D pdf a xml súbor

E-mailové adresa pre zasielanie Íaktúr: ĺ n/rraą Đ
D súhlasím so zasielaním Íaktúry poštou

sPosoB ÚľnR0v
preddavkových platieb faktúr

D sÚnlas k inkasuZ) B Prevodný príkaz]l D PeňaŽný poukaz Uo súnlas k inkasuŻ) 8 Prevodný Príkazll ! PeňaŽný poukaz U

BANKoVÉ sPo|EN l€ oDBERATEĽA

IBAN: S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'9 2 2 4 1 2 StnllFT-BlC: iiiiiil

vlAzAilosŤ ZMLUVY

viazanost'od: o 1to 112021 do: 31t'.!2t2021

Pole ,,Viazanosť od'' sa vyplnílen pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podl'a bodu 4'2. Zm!uvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohodli
iný cenník ako Cenník dodávky elektriny pĺe podnikatelbv a organizácie - jednoročný na pĺíslušný kalendárny rok'

1) Podľo zókona o DPH etektronickú ÍaktÍiru možno vydoť len so slihlosom odbercteťa. V pĺípode súhlasu so zosieloním elekĺonickej Íokruĺy Vóm

odporučome iný spôsob ljhĺady faktur ako je peňožný poukoz U'.
2) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potebné uviesť bonkové spojenie odberoteľa o doloŽiť vypĺsoné tlačivo Mandđt pre inkoso SEPA.

3) Pri wedenom spôsobe úhrody je potrebné uviesť bonkové spojenie odberotefo.
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DoDÁVATEĘ Stredoslovenská eneęetika, a. s' Pri Rajčianke €59Lĺ48,0L0 47 Żilina

reh oaso ].23 555 | lČo: 51_ 865 4É7 | DlČ: 21208L4575| lČ DPH: sK212o8t4575
Zapísaná v obchodnom registri 0kresného sÚdu Žilina, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 10956/L.
IBAN: 5K91 0200 0000 0000 0070 2432 | ShtlFT-BIC: SUBASKBXsTREDosLoveNsKÁ

ENERGETIKA

CENA zA DoDÁVKU ELEKTR|NV
Pľíloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

oDB€RAT€Ľ

obchodné meno: obec Vígľaš

tČo: 00320382

Zapísaný v (oR, ŽR):

Kontaktná osoba: Kamenská Mária

Teleíón: 0455394243

E-mail: mariana. kamenska@viglas. net

DICI 2021318761

!lJiobil: 0910 554 668

l iČ DPH:

I ZastÚpený: lng.Rlbert Záchenský

| ŕunkcia: starosta

I Fax:

I SK I'IACE:

i
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ADR€sA sĺDLA sPoLočNosTl
Ulica: Zvolenská

Obec: Vígl'aš

| č, domu; 1

IPSČ; 9 i 6 i 2 1 o l 2

!
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l. Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku eIektriny s pÍeVzatím zodpovednosti za odchýlku.0dberatel'sa zaväzuje odoberat'

elektrinu výhĺadne od Dodávatet'a počas celej doby platnosti tejto pĺílohy. Vzt'ahy a podmienky pĺe zaistenie dodávky elektriny sÚ

stanovené V ZmlUVe o zdruŽenej dodávke eiektriny a v platných obchodných podmienkach dociávky elektriny pĺe zákaznĺkov s celkovou

ĺočnou spoirebou eleki-riny do 500 Mlł h'

tl. špecifikácia cenníkových poloŽiek za dodávku elektriny 0bdobie od: 0 1/0 1ĺ2 0 2 1 do..3 1l 12t2 0 2 1

Pĺodukt Cena W (EUR/MWh) Cena NT (EUR/Mlďh)

Aktiv / 1T Normál u,16

Klasik/2TNormál 57,46 38,36

Aku/2TNoľmál

Komfort / DIR

Panoramik 45,37
L

Element

lll. Platnost'

TátoPrílohajeplatná od: 0 1 l 0 1 l 2 0 2 1 do:31112/2021

*





ČIánok ĺ.' / Predmet zmluvy
1,1. Zmłuvou sa zaväzuje Dodáváteľ dodáVať odberateľovi elektĺinu vymedzenÚ mnoŽstvom a ča_

sovrým pĺiebehom úýkonu, zabezpečiť distribÚ(iu e|ektÍiny do všetkýrh.odbeĺnýtĺ' ryĺľj Qł
beráteľä uvedených-v Pĺílohe ř. ż - Zoznam odbeĺných ńiesl Oibectel'a Vĺátane súvisiacich

sluŽieb a plevziaŕza Odb€rateľa Zodpovednosť za odihýlku {ďalej len,0odáVła elektÍinr)' Pod-

mienkou öre dodrŽanie teĺmínu začaiia Dodávky elektrińy je spInenle technitkých a okhodných
podmienół pĺipojenia a obchodných podmienok Dodavaieľa' Dodávk'u elektĺiny nemožno zařať

itoĺ ato ĺojĺdł montáži uĺčeného ńeradla zo stÍany pÍevádŽkovateľa distĺib-učnej sÚĺavy (ďa_

lei len ..PD5i' 0dbeEteľ elektrinv sa zaväzuie Żaplatiť DodáVateľovi cenu za Dodávku elehĺiny'
1'2' DódáVkaelehÍinybudeuskutočňovanápodiaZákonač'Z5L/2012Z'z.oeĺergetjkeaozmene

a doplnenĺniekto'ýh 2ákonov (ďalej len lákon o eneľ8etikď)a plaÍ''jch "okŁodlýCh Podm's:
noL łIodávły etehŕiny pre zákażnkoíl s celkovou rďnou spolrebou elektrĺny do 500 M!ĺh'(ďaIej

len "oľ)' Tieto oP 0óóeĺatel'oMĺžal pri podpise Zmluv!', oboznámiI sa s ich obsahon ktoĺému

oorozumel a zaväzuie ę ich dodĺŽiavať'
1.]' 'Dodávka 

elektriny jô splnená prechodom eleklÍiny Z distlibučnej sústavy pĺíslušného PDS, ku

ktorejje odbeĺné rńiesio Odbeiateľa pĺipojené, doódbeĺného miestŻ Odb€ĺateľa, tj. prechcdom

eleHŕńv cez odovzdárncie miesto, v ktoĺom sa zároveň uskulořńuje píechod Vlaslnícky(h práV

k dodane] elektĺine a nebezpeřenstvo škody'

1.4. Pokiaľ v iejto ZmIuve nie je' uvedené ĺnak, aistribú(iU elektriny zab€Żpečĺ Dodávatei' pÍe Od^b^e:

otelä v ĺoźsahu a za podńienok uvedených v platnom a, úřinnom pľevádzkovom poĺladkuPDS

(ďaiei len Jrevádzkorł poriadok").ktonj'bol sihvá|ený Úĺadom pre reguláciu sieťových odvel'
il śltívens'iej ĺepuĺIity (łaĺei len liRsĺĺ')' Prevadzkový poliadok v platnom a Účinnom znení je

sonvidla zvereinenrÍ na webovom sídle PDS'

]''5' S'pôsob ozneménia ieĺmínu výmeny uĺřeného mendla a informácĺu o dôvodoth výmeny urřené'

hb meĺad|a ustanovuie \ 40 ódseŕ8 Zákona o ener8etike, t. j' prł plánovanej výmene uĺčeného

mendla bude teĺmín'oz-námený písomne aspoň 15 dnĺ vopre<i, to neplatí, ak 0dbeĺateľ sÚhlasi

s neskorším lermĺnom oznámeńiä výmenv uičeného meradla; pĺi neplánovanej výmene urćené_

ho ńendla bude termín oznárnený'bezoół|adne' Dôvody vljmeny uĺčeného meĺadla. náhradný

soôsob určenia mnożstva dodenei_elektÍinv v pĺĺpade poiuchy uĺřeného metadla alebo mimo uĺ'

cäného teĺmínu odpoč1u sÚ upĺavené v Prevádzkovom poliadku pĺís.ušného PDS'

1'6. Ďodávatel'poslednbi ĺnśĺanĺiä ie povjnný dodávať eĺeitrinu odberatelbm elekĺÍiny, ktoĺí sú pĺĹ
pojenĺ k sú'ĺłe a kioĺých doĺjáväteľ ĺÍatĺl spôsobiloí' dodávať elektĺinu podjä ! 18 odsek

b Źákona o eneĺgetike álebo ak dôjde k zastańniu pĺocesu zmeny dodáVatel'a elektĺiny a-?áÍo-

veí ku dňu pĺeĺulenia dodávok eléktĺiny nemajÚ zábezpečenÚ dodávku iným spôsobom' Dodá_

Vateľ Dosleónei iníancie ie oovinný doi'ávať élektĺĺnu naivĺac počas tĺoĹh rnesiacov' DodáVkě

ooslednei inštancie začĺná dňom naileduiÚtim po dni, v ktoĺom pôvodný dodávateľ stratil spô-

iobilosťáodávaťeIektÍinU. skUtočnosť, žó dodáValeľelektÍiny 5tIatil spôsobilosťdodávat'elek-

tĺinu podľa s 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dójdé k zaslaveniu protesu zmeny do_

dávatäl'a ele-hĺiny a záIoveň odbeÍateľ élektÍinV kU dňu oĺeĺušenia dodávok elekłriny nemá

zabezpečenú doĺí'ávku iným spôsobom, oznámi ódbeĺatel'ovi bezodkl_adne plę'vlĺ'z!oľ1ę.!^:Ú_

staw.'do ktolei ie odbenteľe|öktrinvpĺipoienÝ a tov ĺozsahu podl'a Vyhlášky URs0 ć' Z4l2013
Z. z., ktorou sj üĺanovujÚ pnvidlá lie łuńgo'vanie vnÚtoĺného lrhu s elektrinou a pnvjdlá ple

fungovanie vnÚtoĺnéhołrhu s plynbm v platnom a účinnom znení (dalej len,PÍa\'idlá tĺhuJ'
lnloimácia koncovým odbeĺateľoń elektÍĺny o ŽačiatłU dodávky poslednej inšlanrie obsahu-

je pouienie o dôvodoch vzniku dodávky posiednej iníancie, dobe jej tĺvania a možnoíiach jej

Lkönčenia' Dodávatelbm poslednej inštäńrie je dlźiteľ povo|enia na dodávku elekuiny, ktoryido_

dáVa elektÍinu koncovrýń odbelatéľom elektiiny, hoĺého ĺozhodrutĺ'nlĺčí Und pre reguláciu

sieťovlich odvetvĹ Režim dodávky poslednej inštancie je upĺavený v 5 18 Zákona o eneÍgetike

a V s 36 Pnvidiel tĺhu.

Článok z. / Doba platnosti zmluvy
2'1' Zmluva nadobÚda pIatnosť dňom jej podpisu oboma ŻmIUVnými stranami a uzatváĺa sa na

dobu uĺčitÚ, ktoĺá j'e dohodnutá v ŕjsti Ziĺluvy Viazanost'zmluvy a platí pĺe vš-etky odbeĺ_

né miesta tidberat'eľa uvedené v Pĺílohe ř' 2 tejlo ŻmluVy' ZmIuva nadobÚda účinnost'odo
dňa začatia DodáVky elektriny' Zmluvné stíany sa v súlade s ! 47a odsek 2 Občianskeho

zákonníka dohodIi, źe povinni zveĺejňovaná Żmluva nadobúda Účinnosť.po jej zverejne'

ní, a to dňom začatia Dodávky elektĺiny' Zmluva sa predlŽuje o dobu ďalších 12 mesĺacov,

a io ai ooakovane' ookiaI'nieŕtoĺá zmluvná strana najneskôr 2 meslate pred uplynutím do-

ĺv trvańia Zmluvv'dĺuhei zmluvnei stĺane Dísoľnne neoznámi, że s pĺedlżením doby tíVa_

nía Zm|uvy nesÚńlasí' Usianoveniátohto bôdu Zmluvy sa nevzťahujÚ pre pĺípad uvedený

v bode Ż'Z. tejto Zmluvy'
2'2. Voĺíoade'że0dbeĺatel'obdržrtzostÍänvDodáVateI'apodpísanÚZmluvu(môžebyt'70slla-

nv Dbdávateľ. podpisaná ai mechanĺckými prostliedkami), zmluvné stÍany sa dohodIl, že

Z-mluva nadobúöa pIatnost'ża srjčasného spĺnenia dvoch podmienok, a to Že Zmluvu podpĺ'

še ai 0dberateL čiń Zmluvu pĺiiíma a vyjadiuje s ňou súhlas a 0dbera1el'obojstĺanne podpĹ

sanů Zmluvu doĺuřĺ Dodávaieľôvĺ na a-diesu Dodávateľa uvedenÚ v záhłaví tejto Zmluvy' V

oríoade. że sa Zmluva stane Dlatnou V zmvsle predcháozaĺÚcej vety, uzatváĺa sa na dobu ur-

Łitů' ktorá ie dohodnutá v časti Zmluvv Vĺazanost' zmIuvy a platĺ pÍe Všetky odbetné miesta

Odbeĺateľá uvedené v Pĺĺlohe č. 2 tejio Zmluvy. Zmluva nadobÚda účinnosť odo dňa zača-

tia Dodávky elektrjny. Zmluva sa pĺedlżu]e o dobu ďa$ĺch 1Z mesiacov, a to aj opakovane,

ookia|'niekioĺá zmluvná sÜana näineskôi 2 mesiacepred uplynutím doby tĺvaniä Zmluvy

bĺuhej zmluvnej strane písomne néoznámi, že s pĺediženĺm doby trVanĺa ZmluvynesÚhĺa_

iĺ. Zmiuvné strány sa viÚlade s ! 47a odsek Z bbčianskeho-zákonnĺka dohodli, že povin_

ňá iveĺejńovjnĺ ŹmlUva nadobÚd-a úcinnosť po 1ej zveĺejnenĺ, a to dňom Żačatia DodáVky

elektÍiny.
:.l. piiońJť r k iejic Zm!uve riep.'ť|i:5a -=u1rrrratĺ:kéĺlu pleťĺier.i'l.p!:-!rcsti'

ż.ą' zńluvnĺ stĺaný sa dohodli,'že Odbente|' je povinný poskytnut' Dodávateľovi po podpi-*' 
se Zmluuy všeiku potĺebnÚ sÚčinnost'. pĺĺpádn'e ĺealiźovať Úkor'y v zmysle pĺĺslušnej'pĺáv_

nej Úpravý a Prevjdzkového poriadku ńa io, aby sa Dodávałeľ ía] dodáVatelbm e|ektriny

do'oĺibeĺńého miesla 0dberaiel'a vVkonanĺm Úsóeśnej zmeny dodáVateľa elektriny v sÚla-

de so Zmluvou (ďalej ako zmena dódávateľa1 aia|ebo po podpise Zmluvy je 0dbeÍatel'po_

vinnÚ zdržať sa akÝchkoľvek Ukonov, ktoré by Úspešnej zmene dodávaleľ'a mohli zabrániĹ

i.i.'iäi.]. ite nieleń ukončenie ZmIuvy pred úykonaním zmeny dodávateľa (pokiaľ 0dbera_

iéľó'-i|iiie]. p'ĺuó .áuvplýva . Zmlúvý alebó pĺíslušných pĺávnych'pleopisov), vypoveda

nió .l.ňii ňĺ ůtóntenie'śpŕnomocnenĺa úde]enéńo DodáVatel'ovi na Účely Żmeny dodávateľa

äiiĺ.ĺo nJ ĺľ.lý útončenia zmluvy o zdĺużenej dodávke eIekĺiny s pôvodným dodávateľom

elółlĺnv, oovolánr. výpovede a|e6o iného Ukonaenia Żmluvy o zdlUŽenej dodávke elektliny

i oäuoáiivń ooĺĺ*tei,bm elektriny (ďalej spolu ako .oovinnost'posłylnUlia sÚřĺnnos'ti') Ak

óäň"iatei ńiuiĺ svoiu oovinnosť-pôskvinútia sÚčĺnnosti, lakéto poÍušenie sa povaŹuje za

ňoJĺańĺ boruienie'Zńluvv a DoäávaieI'je oprávnený poŽadovať od 0dberateľa zaplale'

ĺřiňliiunőioôiúiívó výškó ].50 eur za káždé'odbeĺné ńieĺo a 0dberateľje povinný takÚ-

ió zńluunĺ ôbłuruiapIaĺiť' Povinnoď poskytnUtia súčjnnosti podra-tohto bodU Zmluvy na-

ä-o6ijJJ ĺiir'hi,siđĺ.ń podpisu Zmluvy'obońa zmluvnými stĺanami Dodávateľje.opráVnený

óiĺem zňjuvnei potuty'podľa tohto bódu Zmluvy požádovať od 0dberatel'a aj náhradU ško-

ĺv ň'äsáńujĺlu'jmuvńú pokutu, ktoĺá poĺUšeníń povinnosti poskytnutia súčĺnnosti zo stra-

ný odberateľa Dodávateľovi vznikIa'

Článok 3' / Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre

distÍibú(iu elektľiny
3'l' Vśe*v inĺoĺmácie ootÍebné pre distÍibÚciu elekľiny ako aj technický popis meracej súprły pre
- - 

i"anoíiiue óju.iné miesta sii uvedené v Pĺilohe č._4 _ Techni(ká špecifikácia odberných miest

ktorá je neoodeliteľnou sÚčasťou teito ZmlUVy'

Článok 4. / €ena a spôsob platby
4'1' gdbeĺäteľ sa zaväzu|e ehktrinu odobenť a zaplatiť Dodávateľovi za jei Dodávku cenu podľa
' - 

r"iio zńuvv. cena zä Dodávku elektĺinv ie dohodnÚtá zm1Uvnými stranami ako cena dohodou

"ijľ. 
zjłoĺia r. lali996 Z' z' o cenách ä blatí pĺe obdobĺe uveťené v PÍíiohe ř' 1 tejto ZmIUvy'

teňa oĺe túto zmluw uvedená v Prĺlohe č' 1 j'e cenou silovej elektÍiny VÍátaÍ'€ pĺevzatia zod-

oávpł'no*i za odchrÍlku. ktoÍé śanovuie Dodávetel'v sÚlade s pĺávnym poĺiadkom 5|ovenskej

i*uĺútu iĺitei l.n "sR;)' tenv reeulovänýĺh poplatkov ?a distÍibÚciu, prenos' systémové sluż_

ĺí oreváoirovánie śvstému josrátné poitatky sa zaväzUJe 6dbeÍatel'uhradi1'vo výške stano.

uénii ol.tnrĺmi. ĺtińnÝmi roihodnUliämi'UR50. Reguĺované poplatky budú ĺakfulované v jed-

""i 
łäitĺi.]soolu s ránou siIcvei elektÍinv. V prlpáde zmeny legulovanýrh poplatkov alebo

záieoenia ńoúýtľr poplatkov, alebb noĘch daní príslušnými íátnymi olgánmi SR, ktoré sa tý-

i'ĺi ňń.nij ođłaie]to Zmluw, má Ooilávateľ irávo pożadovať od 0dbeíateľa i(h zaplatenie

äóoűe"tei ś. ,auzüje tieto p-óplaĘ alebo dane zaplatĺť Dodávateľ má pfiĺvo pożadovať od

óĺĺerateľa aj zaptateriie zvýĺänýtn n|łlaoov, horé budú mať vplyv na tenu a k1oĺé budÚ ulo-

žené ĺozhodńutiámi štátnych orgänov SR a ktoÍé DodáVateľ nebude móiťovplyvnjť Ĺenu íegU-

lovanych pptatkov a cenű za do.'danú elektĺinu sa zaväzuje 0dberate1'Uhřadiť spôsobom podl'a

ZmloW.
ą.z' úoĺĺojoeoretĺŽeniaDlatnostiZmluvypodl'ačl'2.bod2.1'alebo2.2'ZmIuvysa0dbeĺaleľZa-- 

v;iuíe elei<ĺĺinu ododerat'a zaolatit'Dódávateľovi za jel Dodávku renu ulčenÚ platným a Llřĺn_

nĺńtennitom dodávkv elektlinv pre podnikatelbv a organizácie na prĺslušný kalendáĺny rok'

oä[ial sa zmtuvné stnńv nedohódnÚ inak' tenu za dodávku eIektĺiny určenú platným a Úřin'

i,ĺm cenníkom dodávkv etektĺĺnv pĺe podnikěteľov a oÍganiŻácie na príslušný kalendárny ĺok

;;;ámi D;dávateľ odbérateľovi v bohbde o plätbách za odobratÚ, ale zatiaľ nevyfakturovanú

elektĺinU - faktúra pre pĺíslušný kalendárny rok.pokiaľ sa zmluvné stÍäny nedohodli inak'

ą.r. DodjvJteľieoovin'nÝdodržiańťštandardykva[tydodáVkyelektÍinyVÍátanei(hvyhodnoco_
vania podľá osobitného plávneho pĺedpisú-Vyhlášky URS0 č 236/2016 Z' z., ktoĺou sa usta_

novu.iů štandaĺdy kva|itý pĺenosu elekĺiny, dĺstĺibÚCie elektĺiny a dodávky eĺektriny'

Článok 5' / Závereřné ustanovenia
5.1' NeoddeliteľnoU súča5ťou tejto Zmluvy sú:

a} PríIoha č' 1 - tena za dodávku elektĺiny,
bi PÍĺIohař'Z ZoznamodbeĺnÝchmiestodbeÍate|'a,
iĺ p,ílohu č' l - ou,ľ'odné podmienky dodávky elektriny pte zákaznĺkov s celkovou ĺočnou' 

sDotrebou elektriny do 500 MWh v ich platnom a Účinnom Znenĺ.

d) Piiloha č' 4 ' Technická špecifikácia odbeĺných miest,

nĺ príloh. č. 5 _ Dohoda o Dl;tbách za odobratÚ, ale zatial' nevyfaklulovanÚ elektrinu - faktÚra'

Ělilohv č 3' 4 a 5 budú odberatelbvi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia Úřinnosti

zńluv'v. čĺsio Zmluvv a dátum nadobudnutia Účinnosti Zmluvy bude uvedený v Prĺlohe č' 5 _

Dohodá o olatbách zá odobratú, ale zatiaľ nevy{akturovanÚ elektÍinu - Íakiúĺa'

s'z. Ťĺio zmluva je vvhotovená v dvoch vyhotovónia(h s pla'tnosťou orĘĺnálu, z klorých každá
- _ 

zńluvnĺ strańa dóstala po jednom vyhótovenĺ. \Betky zmeny a dop|nky Zmluvy je možné vy_

konať len pĺsomne'

5.3. Zńĺuvné ĺanv t\jmto pÍehlasujú, Že túto ZmIUVU UzetváIajÚ po jej dôkladnom pĺečítanĹ ío-
bodne, na zákládó vlasinej vôle, váŽne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok,

óboznámiii sa s pĺílohaml-ktoÍé tvoĺiä neoddeliteľnÚ sÚčaí Zmĺuvy a na znak súhlasu s jej

znenĺm a so znenĺm pĺĺloh ju podpisujÚ.

5.4. Nadobudnutím Účinńosti tô1tb zinlUvy stÍá(a platnost'predchádzajÚca zmluva na dodávku

elektÍinv Dĺe odberné mieío uvedené vtejto Zmluve, st1ip, že tie neoddeliteľné sÚčasti

pĺedchádźajúcej zmIuvy, ktoĺé nebolĺ ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zosláVajú v pIalnosti

ako neoddeliteľná súřasť Zmluvy.
5'5. ostdtné vzťahy touto Zmluvou niupravené sa riadia Zákonom o enel8etike, 0P 9 všeobecný'

mi ustanoveniámi 0bchodného zákónnĺla. Zmluva sa ĺiadi pĺávn1m pcĺiadkom SR.

Článok 6' / Zvláštne dojednanĺa
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláíne dojednania tejto Zmlutry v ĺozsahu, ako je uvedené v pĺĺlohe

te.ito Zmluvy.
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Príloha ć'. ? - Zoznam odbern; ch miest odberatel'a

ł.ąoęłlčĺl '

c4

C2

c10

c1

C2

c2

c5

c2

c't0

c2

c10

c10

c'ĺ0

cí0
c10

c10

C2

1x20h

1x15

3x5'ĺ

3v25

3x80

3x51

3x50

3x80

3x42,50

3x32

1x40

1x16

3x25

3x50

3x25

3x25

3x25

1 600

'ĺ 50

12600

850

70

250

5500

13,700

10500

450

0

1 500

7900

í9'300

8850

1 950

5'150

BT3

BT5

BT6

BT5

BT5

BT5

BT3

BT5

BT6

BT5

BT6

BT6

BT6

BT6

BT6

BT6

BT5

Zazámkom 436 
'96202 

Vígľaš

Káplnská 3220'96202 Vĺgl'aš

Pstruša 3224'96202 V ígl aš

Malinovského 575/2,96202 Ví9l'aš

Malinovského 32 1 9'96202 Vígl'aš

Zámockä 1 /3'96202 Vĺgľaš

Zvolenská 130 
'96202 

Vĺgl'aš

Zvolenská 281 
'96202 

Vígl'aš

Za zámkom 321 3'96202 Vígľaš

Pstruša 3221'96202 Vígľaš

Kocaii 500'96202 Vígľaš

Mal Sliač 3225'96202 Vígľaš

PstruŠa 3223 '96202 VígläŠ

Zvolenská 3211 
'96202 

Vígľaš

Malinovského 321 0'96202 Vígl'aš

Hájnikova 3215 
'96202 

VígľaŠ

Zvolenská 1'96202 VÍgľaš

1.1.202',1

1.1.2021

1.1-2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

't.1.2021

1 .1.2021

1.1 .2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.',t.2021

24ZSS1 21 381 00002

242SS1081 125000Q

24ZSS1 21 37360000

242551213751000D

242SS12137650000

24ZSS1 21 3766000J

242SS1213784000H

24ZSS t21 3802000V

242SS1081478000Y

24ZSS1 21 3733000F

242SS1302898000S

24ZSS1 21 381 8000W

24ZSS't2138040001

24zssí2'l3755000U

242SS1213739000M

24Z.s,51213792000L

24zssí 21 3760000c
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