
T. č. INDZ_MOP_EE_vO. 

účinnosť od 1. 3. 2014 

ZMLUVA 
o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi mimo domácnosť 

5. A K / E 2 0 / C E Z - S K / 2015 (ďalej aj ako „Zmluva") 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 

ČEZ SLOVENSKO, s. r. o. 
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika | IČO 36 797 332 | IČ DPH SK2022414075 | zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46685/B | číslo povolenia udeleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: 2007E 0270, 
predmet podnikania: elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny | bankové spojenie: 000000-2008600309/8130 | IBAN 
SK0681300000002008600309 | SWIFT CITISKBA | cez@cez.sk | www.cez.sk | Zákaznícka linka 0850 888 444, (ďalej aj ako „Dodávateľ") 

Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 

00165581 

2020850102 

ODBERATEĽOM MIMO DOMÁCNOSŤ 

OBCHODNÉ MENO/NÁZOV: 

SÍDLO: 

ZÁPIS V OBCHODNOM REGISTRI: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU V TVARE IBAN: SK24 81 80 0000 0070 0006 1200 

v ZASTÚPENÍ •: l n 9 - Jozef Kaffka 

(dálej aj ako „Zákazník") 

' uvedú sa osoby oprávnené podpisovať Zmluvu v mene Zákazníka, či už na základe organizačnej štruktúry Zákazníka, alebo na základe plnej 
moci (v takom prípade sa uvádza fyzická alebo právnická osoba, na ktorú je plná moc vystavená), pričom plná moc musí byť priložená k Zmluve 

meno 
kontaktnej osoby 

pozícia telefón íax e-mail názov zastupujúcej 
právnickej osoby (ak 
bola splnomocnená) 

Ing. Jozef Kaffka riaditeľ správy 02/32304610 02/54413685 jozef.kaffka@nsud.sk 

PREDMETOM ZMLUVY je záväzok Dodávateľa poskytnúť Zákazníkovi združené služby dodávky elektriny, tzn. opakovane dodávať elektrinu zo 
sietí nízkeho napätia (NN), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného/-ých miesta/miest Zá
kazníka a ostatné distribučné služby, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami dodávky elektriny pre odberateľov 
domácnosti a malí podnikatelia (maloodber) (dälej len „OP"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, a záväzok Zákazníka odoberať od Dodá
vateľa elektrinu za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky elektriny a distribučné 
služby v cenách v súlade so Zmluvou a OP. Dodávateľ a Zákazník môžu byť v Zmluve označení aj ako „Účastník", resp. „Účastníci". 

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO/-ÝCH MIESTA/MIEST: 
Viď Príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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T. č. INDZ_MOP_EE_vO. 

účinnosť od 1. 3. 2014 

FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

SPLATNOSŤ FAKTÚR: 14 dní 

SPÔSOB PLATENIA xi vlastný podnet Q bankové inkaso 

CENA: 

ÚČASTNÍCI SA DOHODLI 

fxj JEDNOTARIF: 

• DVOJTARIF: cena za elektrinu vo vysokej tarife (VT): EUR/kWh 

cena za elektrinu v nízkej tarife (NT): EUR/kWh 

mesačná platba za odberné miesto: EUR/mesiac 

OSTATNÉ ZLOŽKY CENY (regulované ceny za distribúciu vrátane prenosu a ostatné služby) budú fakturované podľa aktuálne platných 
rozhodnutí ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY A J E J ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zákazníkom a Dodávateľom a účinnosť dňom začiatku dodávky elektriny Dodávateľom 
a uzatvára sa na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2015 . Účastníci sa dohodli, že po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej 
platnosť a účinnosť opätovne predĺži, a to vždy o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhému Účastníkovi najskôr 
3 kalendárne mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy a najneskôr 1 kalendárny mesiac pred uplynutím doby trvania Zmluvy, že na jej 
predĺžení netrvá (dälej len „oznamovacia lehota"); takéto oznámenie musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené druhému Účastníkovi 
najneskôr v posledný pracovný deň tejto oznamovacej lehoty. V prípade, ak vyššie uvedeným spôsobom dôjde k predĺženiu platnosti Zmluvy, 
(dälej len „Prolongácia"), tak počnúc prvým dňom Prolongácie bude platiť rovnaká cena ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Dodávateľ má právo 
počas Prolongácie jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto Zmluve. Dodávateľ písomne oznámi takúto zmenu ceny Zákazníkovi najneskôr dva 
mesiace pred začiatkom obdobia na ktoré sa má takáto zmena vykonať. Pokiaľ Zákazník s oznámenou zmenou ceny nesúhlasí, musí svoj nesúhlas 
písomne oznámiť Dodávateľovi do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zmene ceny; v takomto prípade Zmluva zanikne v deň, ktorý 
predchádza dňu, kedy sa má na základe uvedeného oznámenia vykonať zmena ceny, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nebol v uvedenej lehote 
písomný nesúhlas doručený Dodávateľovi, tak sa pre dodávky bude uplatňovať zmenená cena, ktorá bola vyššie uvedeným spôsobom oznámená 
Zákazníkovi. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zo strany Zákazníka uvedenej v čl. V. ods. 2.10 OP, vzniká Dodávateľovi právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty voči Zákazníkovi vo výške 400 Eur zvlášť za každé odberné miesto Zákazníka uvedené v tejto Zmluve. 

Zákazník svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s OP a Cenníkom Dodávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ich 
obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zákazník svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že Zmluvu uzavrel slobodne, na základe vlastnej 
vôle, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zákazník svojim podpisom udeľuje ako dotknutá osoba písomný súhlas so 
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Účastníci sa pre prípad sporov dohodli na rozhodcovskej doložke, ktorá je 
uvedená v čl. XI. OP Zmluvy (Arbitrážny dom, a. s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica). Osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotli
vých Účastníkov týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy. Dodávka elektriny bude začatá dňom, kedy bude ukončená 
dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny, pokiaľ takáto bola dohodnutá. Dodávateľ oznamuje Zákazníkovi, že na vyššie uvedenej web 
stránke Dodávateľa uverejňuje Poučenia odberateľa/zákazníka súvisiace s dodávkou elektriny, resp. plynu. 

NA INDIVIDUÁLNEJ CENE DODAVKY ELEKTRINY VO VÝŠKE: 

cena za elektrinu (1 T): 0 , 0 4 4 9 euR/kWh 

mesačná platba za odberné miesto: 0 , 0 0 EUR/mesiac 

ZA ZÁKAZNÍKA (oprávnená osoba alebo osoba na základe plnej moci): 

ZA DODÁVATEĽA (oprávnená osoba alebo osoba na základe plnej moci): IDZ kód: 


