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ýs:s/Llr.l,. J-a,' srRÉDosLovENsKÁ
ENERGETlKA

zMLUVA o zDRUŽENEJ DoDÁVKE ELEKTR|NY 1oate1 len .Zmluva") kategórle PODNlKATELlA A oRGANI_
ZAClEuzatvorenávzmysleustanoveni §269ods 2ObchodnéhozákonňikaaprislušnýchustanoveníZákona č.25112012
Z, z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zákonov.

1.ElcoDBERNÉHoMlEsTA- . 2 4 z S S 7 2 1 6 o 5 6 o o o ;
2. ÚDAJE o oDBERNoM MlESTE*

Ulica: Radol'a

50578_Fo
DoDÁVATEl]: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 859,1/4B, o1o 47 Žilina
Tel.; 0850 123 555 | lČo: 51 865 467 | DlČ: 2120814575 | lČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L,
lBAN: SK9,1 0200 0000 0000 0070 2432 | SWlFT_BIC: SUBASKBX

I Súpisné číslo: BM I Orientačné č,

Obec: Radol'a IpsČ: ol 2l3l3 16 |čislobytu
Predpokladaný ročný odber (kWh)- I Požadovaný produkt dodávky*l), ftbhr I Hlavný i§tič (A)-; b x 3 L

Typ rezervovanej kapacity-: ! ,l2-mesačná D 3-mesačná [ mesačná I Príkon

3. oDBERATEť
Obchodné meno/Názov*: Obec Radol'a

lčo-:00623814

Zap|saný V (oR]ŽR: 
inýl.

kontaktná osoba:

I lČ DPH

903265776

E-mail: starosta@radola.sk

4. ADRESA siDLA/MIESTA PoDN!KANlA

5. ADRESA NA zAslELANlE KoREŠporuoencle-

I SK NAcE

Itotožná s adresou odberného miesta

ulica: vadičovská cesta I Súpisné číslo: 4 I Orientačné č,

Obec: Radol'a rpŠC ol z1 á,3|6 |óď"byt"-
L]totožná s adresou odberného miesta
8totožná s adresou sidla/miesta podnikania

6. sÚHLAS s ELEKTRoNlcKou FAKTÚRoU

UIica: Vadičovská cesta
I Súpisné číslo:4

IPSČ: 0| 2l3l3 16 | čislo oytu

i_O Sun|asim 
1o 

zasle|anim 
9,].9ktronlckej 

faktúry na e-mailovú adresu

7. PoŽADoVANÝ TERMíN zAčATlA DoDÁVKYr) Dátum., _^ *"l ,_._. / _"_ *_ _._

8. sPosoB UHRADY FAKTUR 9. PERloDIclTA ÚHRADY
A PREDDAVKoVÝCH PLAT|EB PREDDAVKoVÝcH pLarlra

[U štvrt}očne D ročne platby: euR J
10. BANKoVÉ sPoJENlE oDBERATEťA

U!4!-tLl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l SWlFT-BlC:

11, cENA A VlAzANosŤ zMLUVYs}
a"-"-*,*-*---

LE] cennik| NEREGULoVANÝCENNÍK Viazanosťodo):**/*_/**** Viazanost,do:**/*_/___* 
J

l_

§

:

t-ilňi;
[ ú Peňažný poukaz,,U"

-povinný údaj

I Orientačné č.:

Obec:Radol'a

I Zastúpený:

Telefón:

12. PoDPls DoDÁVATEl];

Meno a priezvisko, lng, Michal Jaloviar

Funkcia, riaditel'sekcie Predaj B2C zákazníkom
-4,/ ,/

podpis: ?^ /

Meno a priezvisko; Obec

Funkcia:

Podpis a pečiatka*;

Dátum podpisu Odberatel'a: 3



t3. súHLAs so spRAcúvANiM osoBNÝcH úoR.lov

a právach dotknutej osoby a iieto podmienky sů dostupnó na WWW.sše,šk v ůa§ti 0chrana osobných údajov a tiež o skUločnosti, že maín p}i|t&rrdy^vek odVolať svoj §úhla§.

podpis: ..,. 
/l/ L-

Viac inŤormácii nájdete v zákazníckych cenlrách Dodávatel'a al§bo na www,sse,sk^

Článok 1. Predmet zmluvy Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta
1,1, Zmluvou sa zavázuje Dodávatel dodával 0dberatelovi e|eklíln! lymedzenú množstvom a časovým prie Pre diStribúCiU elektrinY

dodržanie terminu Začatja Dodávky elektdny je splnenle technick}ch a obchodných podmienok pripo]enia

a obchodných podmienot noa*vaeta. nooávtu elektriny nemožňo začať stOr. áro ooloe t nronut, urt+ ClánOk 4. Cena a SPÓSOb PlatbY

vázuje zaplaťť Dodávatelovi ce n u ra Dodávk u elektřiny, vatelov| za ]eJ dodávku a prevza|e zod povednosť za ďchýlku cenu platným a úč]nným cenfi ik6m dodávky e lek_

škory, uutď pauo poiaoorať od 0dberatela icÁ zapdenie a Odberateí sa žavázt|é ťeio pophiky alebo darre rapla

Fmtel elekfiny ku dňu preťu§snia dodáWk elekbiny nemá zabezpečenú dodávku lným sNs0bom, oznaml d_ 
aeru]ny, aistiuircie etettrny a dodáv|y etektíjny,

\iyh|áškYÚRs0č.24n013Zz.'ktol&saUstarovtrjúp.audtaprefun9ovanleVnt/toÍneŤF]Uselekťin0JaDla.Á,,

vidla pre fun§ovan,e vnútomelro ťnu s plynom v páom a úóirnom nenr (dal€l lef, 
"Píalidlá 

títru"), híom;ia UlanOK 5, Zaverecne uslanovenla
koncovýmodbeíalelomelekíinyozačia&udodávkypo§lednejinštancieobsahujepoLóenieoddvdochvzniku 5,1. Neodde[telno!§učastbutojtoZmluvysú:

dodávky post9dnsi inštancie, dobo jq ťVania a možnoslia.h jgj uk0nčenia, Dodávaleiom poslednej inštancie j€ a) Cennik,

drátel pwolelria na ddáltu eldrtriny, ktoú ddáva elekt]nu konmyim dberateíom elekíiny, ktvého mád- b) 0P,

nutimuňiŮradpreregubciu§ietovýchodv€lvi.Režmdodav]ryposlednqinštanciejeupravenýv§,l8Zákona c) TechnickášpecilftaciaOdbeméhomiesta,

o$€{getjkeáv§36PÉvidiélíhu. d) Ds\odaophbbhzaodobrahr,alezatialnevld(fuíOvelúdelťjnu-faktura

Ár l Pribhy c) a d) budú Odberatelwi Za§Jané berodkhdne po dni naiobudnulia účinno§ti Zmfuvy. Či§lo Zínfuv}
ClánOk 2. DOba PlatnOSti ZmlUVY a dáfum nadobldnuta účinno$ Zmfuvy budě uvdgný v pribl,]e Dohoda 0 plabách za odobratu, ale zatlaí

2.1. Zmluva nadobúda ptat,ó§ť dňom jě] podpisu oboírÉ zmluYnými št"nami a uzatvá€ sa na dobu urči_ nevyíakturwantlelektlnu-laktttn

hujú pre pripad Lrvedený v bde 2,2, tqto ZmLvy, puJprsu Ztrtlutry zmeneM, zostavajÚ V plátn0§t ako neddelitolná §úČasť ZnhJvy.

zmiwná strana napeik& 2 nresiace pred úplnutim doby truania Zmlu\ry díuho z*rwnur iti,,'e piro.n, n" 
" " lTŤi'1:]t doa kalendámeho meďma),

stehoákonnikadohodli,žepovinnežverejňo,/anáZmluvanadobúdaúčin.orrpoi.i*Ě,.lr.riilodr*r" _ Obchodnéhoúkonnika,ZmluvasariadiPraVnYmPoriadkom§R,

čatiaDdávkyelekbiny. Clánok 6. ZvláŠtne dojednania
6.1, Zmluvnesfanydohodlizvlaší}edo]ednaniatejtoZmfuvyvíuž$hu,akojeuvedenévpribheteloZ.rnfuvy.

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávatel'a oprávnený dojednať zmluvný vzťah)

Meno a priezvi$ko: Jana Krajčoviechová Osobné číslo: 50578

Dodóvateť a oznómi h0 0dberItelovi v príl1he Zmluvy ,,DOhOdo o plotbóCh za odabrotú, ate zatlať nevyíaktuíovanú elektilnu - faktura".
2) Ak pre vós nie je dól\žiŇ konkrétny termín, údai nevvplňajte, Začiatak dodúvky budene reolizovat'k najbližšíemu nažnému tPjrmínu.
3) Pri uvedensn sp1sobe úhrady je potrebné uviest'blnkové spojenie odberotera a d1ložit'vvpísoné tl\ťivo |40ndót píe inkaso SEPA
4) prí uvedenom sp'sabe úhrady je potrebné uviest'bonkové spojenie )dberateťa,
5) Pre in|arnácie ohlodom ceny dodóvky elektriny kontoktujte, prosím, Dadóvatel'a,

dodóVkv elektriny pre podnikoteťov a orgonizóťie - jednoročný na pilslušný kalendórny rak

Ť

xz


