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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO:  51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575 Za-
písaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

SÚHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTÚROU1)

 Súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry na e-mailovú adresu: 

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA NA ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE*  
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

 totožná s adresou sídla/miesta podnikania

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

Pole „Viazanosť od“ sa vyplní len pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podľa bodu 4.2. Zmluvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohodli 
iný cenník ako Cenník dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie – jednoročný na príslušný kalendárny rok.

VIAZANOSŤ ZMLUVY
Viazanosť od:           /          / Viazanosť do:           /          /

SPÔSOB ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB A FAKTÚR
 Súhlas k inkasu2)  Prevodný príkaz3)    Peňažný poukaz „U“

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA
IBAN: SWIFT-BIC:

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, 
zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, informovania o produktoch, službách a akciách pre-
vádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií 
o mnou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. 
Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje  
a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvr-
dzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú dostupné 
na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podpis: ...................................................................
Viac informácií nájdete v zákazníckych centrách Dodávateľa alebo na www.sse.sk.
*povinný údaj

DODÁVATEĽ:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar

Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis: 

Dátum platnosti:

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka*: 

Dátum podpisu Odberateľa: /         //         /

PODPIS



M
M

S/
EE

/1
kN

/0
1/

20
21

Meno a priezvisko:

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávateľa oprávnený dojednať zmluvný vzťah):

Osobné číslo:

Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom 

a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných 
miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 2 – Zoznam odberných miest Odberateľa vrá-
tane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len 
„Dodávka elektriny“). Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je 
splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Do-
dávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla 
zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). Odberateľ elektriny sa 
zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) a platných 
„Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou 
elektriny do 500 MWh“ (ďalej len „OP“). Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise Zmlu-
vy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel, a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného 
PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené, do odberného miesta Odberate-
ľa, t. j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje 
prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre 
Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom 
poriadku PDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý bol schválený Úradom pre regu-
láciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej len „ÚRSO“). Prevádzkový poriadok 
v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS. 

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výme-
ny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j. pri plánovanej 
výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 15 dní vopred, to ne-
platí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznámenia výmeny určeného merad-
la; pri neplánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený bezodkladne. Dô-
vody výmeny určeného meradla, náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny 
v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené 
v Prevádzkovom poriadku príslušného PDS.

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí 
sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 
18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa 
elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku 
iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas 
troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom 
pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektri-
ny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak 
dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň odberateľ elektriny ku 
dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi 
odberateľovi bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripo-
jený, a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu  
s plynom v platnom a účinnom znení (ďalej len „Pravidlá trhu“). Informácia koncovým odbe-
rateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch 
vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia. Dodá-
vateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elek-
trinu koncovým odberateľom elektriny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o energetike  
a v § 36 Pravidiel trhu.

Článok 2. Doba platnosti zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvá-

ra sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť zmluvy a platí pre 
všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva na-
dobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. Zmluvné strany sa v súlade  
s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva 
nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. Zmluva 
sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluv-
ná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej 
strane písomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Ustano-
venia tohto bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený v bode 2.2. tejto Zmluvy.

2.2. V prípade, že Odberateľ obdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu (môže byť 
zo strany Dodávateľa podpísaná aj mechanickými prostriedkami), zmluvné strany sa 
dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného splnenia dvoch podmienok,  
a to, že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čím Zmluvu prijíma a vyjadruje s ňou súhlas  
a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu doručí Dodávateľovi na adresu Dodáva-
teľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle 
predchádzajúcej vety, uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmlu-
vy Viazanosť zmluvy, a platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílo-
he č. 2 tejto Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa začatia Dodávky elektriny. 
Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niekto-
rá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej 
zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhla-
sí. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že 
povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom za-
čatia Dodávky elektriny.

2.3. Príloha č. 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predĺženiu platnosti.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi po podpi-

se Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, prípadne realizovať úkony v zmysle príslušnej 
právnej úpravy a Prevádzkového poriadku na to, aby sa Dodávateľ stal dodávateľom 
elektriny do odberného miesta Odberateľa vykonaním úspešnej zmeny dodávateľa 
elektriny v súlade so Zmluvou (ďalej ako zmena dodávateľa) a/alebo po podpise Zmlu-
vy je Odberateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by úspešnej zmene dodá-
vateľa mohli zabrániť, t. j. najmä, ale nielen ukončenie Zmluvy pred vykonaním zmeny 
dodávateľa (pokiaľ Odberateľovi takéto právo nevyplýva zo Zmluvy alebo príslušných 
právnych predpisov), vypovedanie alebo iné ukončenie splnomocnenia udeleného Do-
dávateľovi na účely zmeny dodávateľa a/alebo na účely ukončenia zmluvy o združenej 
dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny, odvolanie výpovede alebo iného 
ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny (ďa-

lej spolu ako „povinnosť poskytnutia súčinnosti“). Ak Odberateľ poruší svoju povinnosť 
poskytnutia súčinnosti, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy  
a Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 150 eur za každé odberné miesto a Odberateľ je povinný takúto zmluvnú po-
kutu zaplatiť. Povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tohto bodu Zmluvy nadobúda 
účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ je oprávnený 
okrem zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy požadovať od Odberateľa aj náhradu 
škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá porušením povinnosti poskytnutia súčinnos-
ti zo strany Odberateľa Dodávateľovi vznikla.

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre  
 distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny, ako aj technický popis meracej 

súpravy pre jednotlivé odberné miesta, sú uvedené v Prílohe č. 4 – Technická špecifiká-
cia odberných miest, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

Článok 4. Cena a spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu 

podľa tejto Zmluvy. Cena za Dodávku elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako ce-
na dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí pre obdobie uvedené v Prílo-
he č. 1 tejto Zmluvy. Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe č. 1 je cenou silovej elek-
triny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Ceny regulovaných poplat-
kov za distribúciu, prenos, systémové služby, prevádzkovanie systému a ostatné poplat-
ky sa zaväzuje Odberateľ uhradiť vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutia-
mi ÚRSO. Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej 
elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, 
alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tej-
to Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa 
zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odbera-
teľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú ulože-
né rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu 
regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spô-
sobom podľa Zmluvy. 

4.2. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy sa Od-
berateľ zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu urče-
nú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov a organizácie na 
príslušný kalendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Cenu za dodáv-
ku elektriny určenú platným a účinným Cenníkom dodávky elektriny pre podnikateľov 
a organizácie na príslušný kalendárny rok oznámi Dodávateľ Odberateľovi v Dohode  
o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra pre príslušný ka-
lendárny rok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

4.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vy-
hodnocovania podľa osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO č. 236/2016 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a do-
dávky elektriny.

Článok 5. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Príloha č. 1 – Cena za dodávku elektriny,
b) Príloha č. 2 – Zoznam odberných miest Odberateľa,
c) Príloha č. 3 – Obchodné podmienky dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou 

ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh v ich platnom a účinnom znení,
d) Príloha č. 4 – Technická špecifikácia odberných miest,
e) Príloha č. 5 – Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektri-

nu – faktúra.
 Prílohy č. 3, 4 a 5 budú Odberateľovi zaslané bezodkladne po dni nadobudnutia účin-

nosti Zmluvy. Číslo Zmluvy a dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy bude uvedený 
v Prílohe č. 5 – Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – 
faktúra.

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy 
je možné vykonať len písomne. 

5.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečíta-
ní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných 
podmienok, oboznámili sa s prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a na 
znak súhlasu s jej znením a so znením príloh ju podpisujú.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na do-
dávku elektriny pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve, s tým, že tie neoddeliteľné 
súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostá-
vajú v platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

5.5. Dodávateľ oznámi Odberateľovi návrh zmeny ceny najneskôr 15 dní pred začiat-
kom plynutia výpovednej lehoty, ktorej dĺžka je v prípade zmluvy na dobu neurčitú 
jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujú-
ceho po doručení písomnej výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvo-
renej na dobu neurčitú a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. 
K oznámeniu návrhu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote dôjde vždy, ak písom-
nú výpoveď podá Dodávateľ. V prípade, ak písomnú výpoveď zmluvy o združenej 
dodávke elektriny uzatvorenej na dobu neurčitú podá Odberateľ, Dodávateľ ozná-
mi Odberateľovi návrh zmeny ceny v prípade, ak Odberateľ doručí Dodávateľovi pí-
somnú výpoveď do času, keď je možné zo strany Dodávateľa odoslať oznámenie ná-
vrhu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote (obvykle, ak je výpoveď doručená do  
10. dňa kalendárneho mesiaca).

5.6. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a vše-
obecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva sa riadi právnym poriadkom 
SR.

Článok 6. Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené 

v prílohe tejto Zmluvy.

1)	 Podľa	zákona	o	DPH	elektronickú	faktúru	možno	vydať	len	so	súhlasom	Odberateľa.	V	prípade	súhlasu	so	zasielaním	elektronickej	faktúry	vám	odporúčame	iný	spôsob	úhrady	faktúr,	ako	je	
„peňažný	poukaz	U“.	

2)	 Pri	uvedenom	spôsobe	úhrady	je	potrebné	uviesť	bankové	spojenie	Odberateľa	a	doložiť	vypísané	tlačivo	Mandát	pre	inkaso	SEPA.
3)	 Pri	uvedenom	spôsobe	úhrady	je	potrebné	uviesť	bankové	spojenie	Odberateľa.
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CENA ZA DODÁVKU ELEKTRINY
Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

I. Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Odberateľ sa zaväzuje odoberať 
elektrinu výhradne od Dodávateľa počas celej doby platnosti tejto prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie dodávky elektriny sú 
stanovené v Zmluve o združenej dodávke elektriny a v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou 
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh. 

III. Platnosť

Táto Príloha je platná od:             /         / do:          /         /

II. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny
Produkt Cena VT (EUR/MWh) Cena NT (EUR/MWh)

Aktiv/1 T Normál

Klasik/2 T Normál

Aku/2 T Normál

Komfort/DIR

Panoramik

Element

Obdobie od:          /         / do:          /         /

ODBERATEĽ:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis a pečiatka*:
Dátum podpisu Odberateľa:        /         /         /         /

DODÁVATEĽ:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar
Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis:
Dátum platnosti:

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO:  51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575 Za-
písaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA
Ulica: | Súpisné číslo: | Orientačné č.:  

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:

IČO*: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR, iný): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil*:

E-mail: | SK NACE:

*povinný údaj
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