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Obchodník: Ing. Michal Daníšek 
Segment: SME 
Master: 
Zmluvný vzťah : Akvizícia 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č.154101426 

uzatvorená v zmysle zákona č.25112012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 51311991 Z.z. 
Obchodného zákonnlka v znení neskorších predpisov (ďalej len . Zmluva ") 

medzi 

DODÁVATEĽ: i ODBERATEĽ: 
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M. R. Atefánika 3570/129, 010 01 ~ilina i Horné Naltice 75, 956 41 Uhrovec Koreip.adresa 

Peter Kalman ! 
Zastúpený: prokurista spoločnosti l Jozef Hedera -staros-ta 

IČO: 44 742 479 l 00310433 

DIČ I IČ DPH: SK2022811549 l 2021 053408 l -
Číslo povolenia: 201 OE0383 - dodávka elektriny ------·-------

--Tatrabanka a.s. Žilina 
- -- -

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Císlo účtu : 2921150600 11100 001132119210200, 

l BAN: _§_1$03 11 oo 0000 0029 2115 0600 , SK60 0200 0000 0000 1132 1192 --
Obchodnom registri Okresného ' d 2T l 

Zapísaný v: oddiel Sro, vL č. 52565/L 
su u 1 1na, j Obchodnom registri Okresného súdu 

Článok l. PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávatel'a počas trvania účinnosti Zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené služby 

dodávky elektriny, t.j . dodanie dohodnutého množstva elektriny (ďalej len .dodávka elektriny"), pokiaľ tomu nebudú brániť 
okolnosti na strane PDS a zabezpečenie distribúcie elektriny do jednotlivých odberných miest Odberatel'a v súlade s 
podmienkami príslušnej PDS a OKTE a.s, zároveň preberá za Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku voči zúčtovatel'ovi 
odchýlok na odberných miestach uvedených v tejto Zmluve 

2. Odberatel' sa zaväzuje počas doby trvania Zmluvy odoberať elektrinu pre odberné miesta podľa Čl. II výlučne od 
Dodávatel'a. Odberatel' sa zaväzuje, že nezmení Dodávateľa pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávatel'om. Nedodržanie 
tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy spojené so zodpovednosťou Odberateľa za škodu, ktorá 
Dodávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodávku a distribúciu elektriny, ako aj za ostatné regulované 
poplatky podl'a platného Cenníka prfslušnej PDS a OKTE, tiež dane a poplatky podľa platných právnych predpisov. 

4 . Odberateľ sa zároveň zaväzuje zaplatiť za všetky dodatočné úkony vyvolané jeho činnosťou v súlade s Cenníkom 
doplnkových služieb Dodávateľa, alebo platným Cenníkom príslušnej PDS. Cenník doplnkových služieb Dodávateľa je 
zverejnený na www.rightpower.sk a Cenníky PDS na www.zsdis.sk, www.sse-d.sk alebo www.vsds.sk. 

Článok ll. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OM ODBERATEĽA 
1. Technická špecifikácia jednotlivých OM je uvedená v Prílohe č.1 Zmluvy. 

Článok 111. PLATNOSŤ ZMLUVY 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01 .09.2015 o 00,00 hod. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj 
opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej strane, že na ukončen í zmluvy netrvá v lehote 
najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že Odberateľom je verejný obstarávateľ, Zmluva sa 
stáva platnou a účinnou po jej zverejneni v Centrálnom registri zmlúv SR. 

Článok IV. CENA ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dodávku silovej elektriny, pričom všetky uvedené ceny sú bez DPH, 

spotrebnej dane a distribučných či prepravných poplatkov: 

l Štruktúra Cena dodávky za 1 MWh ! 
Produkt RPE J Popis produktu l Trvanie NT spotreby 

VT /NT 1TNT NT ______________ ., 

---- --·-·- .. -···-··--.. ·---·------ ···-· l RPowerJednotarif i Jednotarif l 24 hodín 100 39,60 EUR 

RPowerDvojtarif 

1 

~ Dvojtarif l NT 8 hodín 40,10 EUR 40,10 EUR 

RPowerVykurovaníe Trojtarif l NT Sh, WT So-Ne 24h 41,80 EUR 41,80 EUR 
---·-·--- ---1-.. --·---

RPowerOsvetlenie l Verejné osvetlenie 100 38,40 EUR l 

Ročný fakturačný cyklus - Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 
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Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Obchodník: Ing. Michal Daníšek 
Segment: SME 
Master: 
Zmluvný vzťah : Akvizícia 

1. Platobné podmienky sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky elektriny platnými v čase dodávky. 

Článok Vl. TECHNICKÁ ASISTENCIA 
1. Odberatel' podpisom zmluvy o dodávke elektriny s RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. získa od prvého dňa mesiaca, 

nasledujúcom po mesiaci v ktorom začala dodávka elektriny bezplatnú službu . Poistenie asistenčných služieb pre 
právnické osoby RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.". 

[ __ ~~Q:~===:I===HiE~ • nevyhovujúce preškrtnite 

Článok VIl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany si pre účely vzájomnej komunikácie stanovili v Prílohe č.J oprávnené osoby pre komunikáciu, pričom pre 
rokovanie o dodávkach elektriny a obchodných podmienkach sú oprávnené výhradne určené osoby. 

2. Táto Zmluva môže byť zrušená pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá však musí 
obsahovať spôsob vzájomného vyrovnania. 

3. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy z dôvodov závažného porušenia povinností Odberatel'a a ak Odberatel' nemá 
dohodnutý záväzok minimálneho odberu, má Dodávate!' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30EUR za každú neodobratú 
MWh elektriny z dohodnutého celkového množstva elektriny podľa Prílohy č. 1. Zmluvy. 

4. V prípade, ak sa akékol'vek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkol'vek dôvodov, platnosť ostatných častí 
Zmluvy týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým alternatívnym 
ustanovením, ktoré bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia. 

5. Ak sa v čase trvania Zmluvy zmenia predpoklady, ktoré boli rozhodujúce pre jej uzatvorenie takým spôsobom, že by sa pre 
jednu alebo obe zmluvné strany, aj ak by jednali v dobrej viere, ukázali ako neúnosné, prispôsobia zmluvné strany po 
vzájomnej dohode v písomnej forme ich obsah zmeneným okolnostiam. 

6. Obe zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov 
očíslovaných vzostupnou číselnou radou. 

7. Obe zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb, telefónnych, 
faxových číslach a mailových adresách, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu zmluvné strany meniť na základe 
písomného oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným doručením zástupcom 
niektorej zo zmluvných strán. Účinnost' takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného listu alebo dňom 
doručenia zástupcom niektorej zo zm luvných strán. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden originál. 
9. Podmienky a okolnosti výslovne neuvedené v tejto Zmluve sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len 

.VOP") dodávky elektriny spoločnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. ktoré tvoria Prílohu č.2 tejto zmluvy a sú 
zverejnené na stránke www.rightpower.sk. 

10. V prípade, že podmienky Zmluvy budú v rozpore s VOP dodávky elektriny platí, že ustanovenia zmluvy majú prednosť 
pred ustanoveniami VOP. 

11 . Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1: 
Príloha č. 2: 

Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa 
Obchodné podmienky dodávky elektriny 

Príloha č. 3: Kontaktné osoby Zmluvných strán 

Článok VIli . OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
1. Zmluvné strany si vzájomne vylúčil i platnosť nasledovných ustanovení VOP: 

Doplňujúce infromácie: 

Pôvodný dodávate!': ZSE - Energie 
Výpovedná lehota: 2M 
Výpoveď k dátumu l kto: 31.08.2015 l REVIRO aukčná 

spoločnosť 

Zmena dodávateľa k: 1.9.2015 

Historická spotreba u odberatel'a celkom: 

12013 
2014 

MWh l 
MWh 

Odberateľ čestne prehlasuje, že*: 
súhrnný objem dodávky elektriny na odberných miestach odberatel'a v roku 2013 bol/ nebol* vyšší ako 30 MWh 
súhrnný objem dodávky elektriny na odberných miestach odberatel'a v roku 2014 bol/ nebol* vyššf ako 30 MWh 

---~~~~~_<!._db~_!llých ~iestach zača~_p_!~~_l_ _po _1_.:.!:_~9-~~- ______ .. __ ____ .... ___________ _ 
• nevyhovujúce preškrtnite 
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Za Odberatel'a: 

V Obci Horné Naštice 

Meno: UJ:'AIVO 
Jozef Hedera - st11"t:1St'J' s.r.o. 

Chr.J-.n-..1..4 , 1"\r: o ľ 

102 0( -ioJSl: 
IČOQ~"f2~ 

Podpis (príp. odtlačok pečiatky) 

Obchodník: Ing. Michal Daníšek 
Segment: SME 
Master: 
Zmluvný vzťah: Akvizícia 

Za Dodávatel'a: 

V Žiline dňa: 15'. Ob-J 0 fJ ···--------------------------------------------------------
Meno: 
Rastislav Sopko- splnome(gl~~~ WERENEROY,s.r.o. 

t i\ POWER . R tefánika 3570/129 
_ V tnorgy 01 il Žilina 

ka republika • , 
742 479 

/- L - 'Y'7"· SK2022811549 

Podpis (prfp. o tlačok petŕatky) 

Ročný fakturačný cyklus . Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 3 



Príloha č.1/ Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa k ZoZDE č. : 154101426 

Odberateľ: 

ČOM EIC 

Obec Horné Naštice 

Adresa odberného miesta 
Množstvo 

VT 
v MWh 

Množstvo 
NT 

v MWh 

Produkt RIGHT 
POWER ENERGY 

€}RIGHT 
ti\ POWER 
\,;,J energy 

Distribučná 

tarifa PDS 
Istič 

Počet 

fáz 

................................................................... _ .. _1 ulica l obec l PSČ . . 
3104188282 !24ZZS41 88282000U !Horné Naštice 39 ! Horné Naštice i 956 41 i 5,96 i 15,30 iR-Power Osvetlenie i C2-X3 i 20 A i 3 

~~:::~1:~:1~~?~§I?~~§.~i§~i~§~Q.Q.9~::::::J:t!9!ň.~~:~:~~:i:i:~~J.::~::::~~::I::~::::::=::8.;?.~~~::~~~i!~~~::~~::~ :::::r:::~:::~~~~§~~:i::::::::::r:::::::::::::~~§.~:::::::::::r::::: :::::::::::::=:::::::::::::r~~~..i?~~f.::f.~:~:~!.~~~::~::r::~::::§.~~~~~::=:r::::::?~~~::::r::::::::~ ::::::::: 
31 04500859!24ZZS4500859000U !Horné Naštice 106 i Horné Naštice i 956 41 ! 0,94 i iR-Power Jednotarif i C2-X3 i 32 A i 3 

Táto prlloha nadobúda platnosť dňa 01.09.2015 
Za Odberatera: 

v Horné Na štice dňa: 'L\ S' . (. t. ~ 5 
Meno: 

Jozef Hedera-~~O f.r.o. 
Cht /32 

102 00 ~""ľ'lnä~- Hostivar 
IČO 023721Sl 

Podpis (príp. odtlačok pečiatky) 

Spolu 

Za Dodávatera: 

v Žiline, dňa: / s--o~ . <1. o1 s
Meno: 
Rastislav Sopko -splnomocnený zástupca 

~ ~~ i!IGHT POWEJd.tlERGY 1.2 
l ,;;-.. ICO tó7!J1~ . l/ 

P"odpis (prípC8a~R1j!ií!cHatky) 

MWh 

15,3 
MWh 

15,3 
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