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Dodatol< l< zmluve o združenej dodávl<e elel<triny
(d'alej al<o,,Dodatol<")

Dodávatel'
obchodné rneno:

Sídlo spoIočnosti,
l(orešpondenčná adresa:
Banl<ové spojenie:

Zápis v registri,

Odberatel'

Východoslovensl<á energetil<a a.s. tČO: 44483767
Mlynská 31,042 91l(ošice lČ opH: sa<2o2273o4s7
Mlynsl<á 31,0429'll(ošice DlČ: 2022730457
lNC Banl< N.V,, pobočk a zahr. banky, t
IBAN:Sl(30 7300 0000 0090 0004 0409, BlC:|NGB SI(BX
Obchodný register Ol<resného súdu l(ošice |, oddiel Sa, vložl<a č.1628/V

Obchodné meno: Obec Revúcl<a Lehota lČO: 00328715
Sídlo spoločnosti: Revúcl<a Lehota 80, 049 18 Revúcl<a Lehota tČ OPH:
l(orešpondenčná'adresa: Revúcl<a Lehota 80, O4918 Revúcl<a Lehota DlČ: 2020744825
Zákaznícke číslo: 5100307600

Meno zástupcu:

E-mail: revucl<alehota@ferdonet.sl< Telefón: +421907873681

Odberatel'a Dodávatel'(d'alej aj ako ,,zín|uvné strany") sa dohodli na zínene Zmluvy o združenej dodávke
elektriny za nižšie uvedených podmienol<.

Produkt: VÝHODA so zl'avou vo výšl<e 3 % z Cenníl<a elel<triny pre malé podnil<y podl'a zmluvne dohodnutej
sadzby.
Zl'ava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elel<triny bez DPH, l<torá je uvedená pre sadzbu
Odberatel'a v Cenníku elel<triny pre malé podnil<y platnom v čase dodávl<y počas doby viazanosti. 7l'ava sa
uplatňuje na odberné miesta Odberatel'a, uvedené v Dodatl<u.

Zl'ava sa uplatňuje na odberné miesta Odberatel'a, uvedené v tomto Dodatku.

Ol<rem ceny za dodávl<u je odberatel' povinný platiť:
a) stálu mesačnú platbu za odberné miesto podl'a Cenníl<a elel<triny pre malé podnil<y, cenu za regulované

služby (prenos, distribúcia elel<triny, systémové služby) a ostatné regulované položky, l<torých výška je
určená podl'a al<tuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania elel<triny;

b) poplatl<y za s|užby podl'a cenníl<ov služieb príslušného Prevádzl<ovatel'a distribučnej sústavy (PDS)
a Dodávatel'a platných v čase posl<ytnutia súvisiacej služby, al< ich odberatel'svojím l<onanim spósobil alebo
vyžiadal;

c) dane, poplatl<y, prípadne iné platby podl'a platných právnych predpisov, al<o aj platných a účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Doba viazanosti: 24 mesiacov

Odberatel'sa zavázuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávatel'a elel<trinu vo svo.1ich odberných miestach
pripojených do distribučnej sústavy (d'alej al<o ,,závázol< viazanosti").

osobitné ustanovenia

Dňom účinnosti Dodatl<u sa doba trvania Zmluvy mení na dobu určitú podl'a zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti sa Zmluva sa autornaticl<y pred|žuje o d'alších 12 l<alendárnych mesiacov, a to aj opal<ovane, al<

Odberatel'písomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ul<ončení Zmluvy, najnesl<ór 3 mesiace, najsl<ór všal< 6
mesiacov pred uplynutím viazanosti, alebo v rovnal<ých lehotách aj pred uplynutím každého d'alšieho
predíženého obdobia trvania Zmluvy.

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci Akceptácie Dodatl<u Odberatel'om je dňom účinnosti Dodatku,
začiatkorn doby viazanosti a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy.
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odberatel, uzavretím Dodatl<u vyjadruje súhlas, že na zál<lade dohody zmluvných strán ]e zmena zmluvy možná

aj v inej al<o písomne', ror-., a ú aj v prípade, al< bola zmluva u,uiuá.."na pisomne, Zmluva móže byt zmenená

aj na zál<lade prijatia oo-Ja"uiJon lonúkanél^,o produl<tu/prorru,nu"Jo ''runv 
odberatel'a majÚceho za následol<

zmenu Zmluvy (d,alej al<o,,al<ceptácia,,l ooo]".t"L móže určŇ aty*otv"t. rPÓsob, formu a obsahové náleŽitosti

al<ceptácie za predpokladu súladu , orr""r,.n, predpismi siovenst'"1 rePublil<Y (naPríl<lad telefonicl<Y

na Zál<aznícl<e,1 linl<e, písomne v Zál<azní,c|<vJ' "nt..a,h, 
Akceptácia podávaná prostredníctvom internetového

portálu na webovom sídle Dodávatel,a, Al<cňtJ.iu p.o=trn9nlctlm elektronickej PoŠtY na adrese Dodávatel'a)

Dohoda o zmene Zmluvy uzatvorená nu ,ir,Ú"'al<ceptácie Dodávate|'om PonÚl<aného Dodatl<u Zo StranY

Odberatel,a sa považuje za platne uruuáú v deň oorue"ni. ut<cePtácie Dodávatelovi ol<rem PríPadov'

al< l< uzavretiU dohody o Zmene Zmluvy 
-Joiro 

inal< než písomne, V tal<om príparJe Dodávatel' písomne

bez zbytočného odklaju potvrdí odberatelovi zmenu zmluvy (d;ale, ako ,,potvrdenie") a Účinnosť dohody

o Zrnene Zm'uvy nastáva doručením PotvrJenia odberatel'ov', "",""=to.. 
u<at. treti pracovný deň po odoslaní

písomného potvrdenia na adresu odberateia naposledy orná,n".-i Ódberatel'om' PÍsomná forma Potvrdenia je

zachovaná a' vtedy, al< potvrdenie obsahule sl<enované podprsY oPrávnených zástuPcov Dodávatel'a' odberatel'

berie na vedomie a súhlasí, že doručeni. óoú"r.,".,om podpíslnžr'o óooutku Dodávatel'ovi alebo ,eho iné

výslovné akceptovaň ódberate1,o. t=poroen. o,ut"', u'.o ,,nr,."ptácia") je zá3vlň sÚhlasorn odberatel'a

so zmenami a doplnenrami Zmluvy o ,oruz"n", aooau*á etet.triny i,)!u.."'"j Áedzi Dodávate|'om a odberate|'om

(d'alej al<o,,Zmluva")

:::"H::::"Til:]:,ku do l<onca doby viazano=,, :l,:*:i:l::Ť:"."j::::::;",,T:x];::,ť:');;l"i'J'"'
ceny zDodávate|,ovho Cenníl<a elel<trrny p.e-mate podniky ptutnor'o v Čase dodávky znÍŽeného o zl'avu podl'a

tohto Dodatl<u

odberate|,ovi budú po sl<ončení doby .viazanosti 
Dodávate''om prizaané sadzby podl'a aktuálneho produl<tu

dohodnutého v Zmluve podl,a príslu<"or.."-."""ika elektriny orualJňo-oo sl<ončání dobY viazanosti, Pol<ia|' sa

s Dodávatel'om nedohodne inal<,

Al< odberatel,nenahlási stav elel<trornera na oM l<u dňu Účrnnosti Dodatl<u, tal< na Účely fal<turácie bude pouŽrtý

oJr'r.O urobený v súlade s platnou legislatívou,

A* odberatel, počas trvanie Zmluvy prihlási nové oM, tal< na dodávl<u elel<trinY do tal<ého oM sa nevztahujÚ

podmienky ,uot"n.io pr"o"t,", ná oooJutu elel<triny =. ouj" vzťahovat P|atný a ÚČrnný Cenníl< elel<trinY

pre firmy org.ni.a.i"lurl =-ooo;uatel, 
s odberatel,om nedohodne inal<,

Al< odberatel, počas účinnosti Zmluvy stratí nárol< na regulované ceny elel<trinY Pre malé Podnil<Y, bude

odberate|,ovi fal<turovaná cena pod|,a v d;"; čase platného-c*nit.u elekiriny pre firmy a organrzácie' pol<ial'sa

odberatel, a Dodávatel, nedohodnú rnak uplatňovanie neregulovaných cien nemá vplyv na dohodnuté

podmienl<y dÍžky trvania Zmluvy,

ii::;ffi:;;"§;;::."erejnovanou ,]l:uor, ",rlr:,:.l:,a^zál<ona 
č 211/2,oo Z z o slobodnom prístupe

l< informáciám (d,alej aj al<o ,,Zál<on,), odberatel, sa zavázuje rv"relnit Dodatol< v sÚlade so Zál<onom' inal<

,ojpou"O; za lo, žeóojatok nenadobudne účrnnost,

odberatel,vyhlasu'le,žeobsahuDodatl<urozumieasÚhlasÍspodmienl<ami'

ZA ODBERATEl]A:-' :\ j * dňa 4}. l/. 'X,D r,-c
v u,ýú(.LL-x LaffilL

zA DoDÁVATELA:
v l(ošicrach dňa 30 09 2020

Meno, priezvisl<o, podpis ,

/ /

lng. lvtarrtlt t E\t 9-- -

vedúci odboru
Riešenia pr e zál<azníl<ov

lD predajcu; 510007

Meno predalcu,
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Cenníl< elel<triny pre malé podnil<y na rol< 2020
platný od 1. januára 2020

Tento cenníl< je určený odberatelbm elel<triny mimo domácností, l<torí spínalu podmienl<u pod|'a zá|<ona č.251/2012
Z. z. o energeti|<e v znení nesl<orších predpisov, |<torý definule ma|é podnil<y al<o odberate|bv s roČnou spotrebou
elel<triny najviac 30 000 kwh.
Sadzby za dodávl<u elel<triny malému podnil<u na rol< 2O2O sú prizaané na zá|<lade spotreby elel<triny v rol<u 20'18,

Za malý podnil< sa nepovažuje taký odberate|'elel<triny s ročnou spotrebou,
a) l<torý vóbec neodoberal elel<trinu v rol<u 20'18, a|ebo :,

b) ktorý neodoberal e|el<trinu na všet|<ých jeho odberných miestach, do |<torých mu bola v ro|<u 2O1B dodávaná

elel<trina, počas celého ro|<u 201B.
Ceny za dodávku elel<triny sú stanoven é na zál<lade rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvÍ

č. OOS7 /2O2O/E zo dáa 27.11. 2019

I(LASll( M (DMP1)
je jednotarrfná sadzba vhodná pre odberné miesta s bežnými eIe|<trickými spotrebičmi, l<toré nemalÚ elel<tricl<é

vyl<urovanie ani ele|<tric|<ý ohrev,

LUX M (DMP10)

1e 1ednotarrfná sadzba určená na dodáv|<u eIe|<triny, l<torá je využívaná na osvetlbvanie verejných priestorov,

DUo M (DMP4)
je dvojtarifná sadzba určená pre zál<azníl<ov, ktorí odobera.lú ele|<trrnu aj v níz|<ej tarife (d'ale1 len ,,NT")

Doba platnostr NT je minimá|ne 8 hodín denne,

l(oMBlM (DMP7)

1e dvo.1tarifná sadzba určená pre odberné miesta s priamovýhrevným vy|<urovaním,

Doba p|atnosti NT 1e mrnimá|ne 20 hodín denne s b|ol<ovaním priamovýhrevných e|el<tricl<ých spotrebtČov v Čase

vysol<ejtarify (d'aIej Ien ,VT")

El(o M (DMP8)
je dvojtarifná sadzba určená pre odberné miesta, na l<torých je využívané tepelné Čerpadlo na vy|<urovanie a prípra-

vu tep|ej úžrtkove; vody.
Doba p|atnostiNT je 22hodín denne s blol<ovaním výhrevných e|el<tricl<ých spotrebičov v Čase VT

SlcNAL
je sadzba určená pre nemeíané odbery. Pri odberoch pre televízne vy|<rývače, zabezpečovacie zariadenia, domové
čísla, te|efónne l<oncentrétory, telefónne automaty, dopravné značl<y a signály, spoločné antény a pod, sa platí stála

mesačná platba zal<aždých (a.lzapočatých) 10 W inštaIovaného pril<onu týchto zariadení. Pri nemeraných odberoch
pre hlásiče polície, poplachové sirény a pre podobné zariadenia, u ktorých 1e odber nepatrný a prevádzl<a výnimoČná,

sa p|atí stála mesačná platba zal<aždé nemerané odberné miesto tohto druhu, bez ohl'adu na výŠl<u inŠtalovaného
príl<onu, Nemeraný odber nesmie mat inštalovaný príl<on váčší ako 1000 W

CENNíK ELEI(TRlNY PRE MALÉ PoDNll(Y
Sadzba Mesačná platba

€/mesiac/OM

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

cena za odobratú elektrinu
€/kWh

VT NT
bez DPH s DPH

l(LAsll( M (DMP1) 0,75 0,90 0,0713 0,o856

LUx M (DMP10) 0,75 0,90 0,0576 0,0691

DUo M (DMP4) o,75 0,90 o,0774 o,0929 0,0508 0,0610

l(oMBlM (DMP7)

El(o M (DMP8)
0,75 0,90 0,0823 0,0690 0,0828

o,75 0,90 0,0823 0,0988 0,0690 0,0828

SlGNAL (10 W/mesiac)
OM - odberné miesto
Ceny s DPH slúžia iba na iníormatívne účely

2,29
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Spoločné ustanovenia
1. Ceny uvedené v tomto cenníl<u platia od 1, 1anuára 2O2O do 31.decembra2O2O,

2. Ceny za dodávl<u elel<triny zahňajú."nu ,5nŽřuo;iJ.ř,."; "ritň cen. za odchýlku a cenu za obchodnÚ Čin-

no.t dodáuatel'a a pozostávajú:
. z mesačnej platby za odberné miesto,
. ) l"ny za 1ádnu t,Wn oOoU,utej elel<triny v príslušnej tarife 

,^.

3. Zal<aždýzačatý o"n'i.r.iuáané'no ouao'óiu Š. uvr.*.u..u je1/366 súčtu dvanástich mesaČných Platieb za od'

berné miesto
+ é-"nj r.u dodávl<u elektriny v sebe nezahřňajú:

. cenu za distribúciu elel<triny vrátane pr"io=u elel<triny a strát pri prenose a distribúcii elektrinY,

. ostatné regulované položl<y (tarifu za sy=sq|":F:i,;tí{_1i;É,;,evádzkovanie systému) v zmysle rozhod_

nutí Úradu pre reguláciu sietových odvetví (dale1 len "urao ),

mffiÍlÍi::;*ii:"otXl§T'.'=',.""áH.'il'"i osóitne v súlade s rozhodnutiamiúradu a platnými

, á:,-:-'g,ť nruru *:1ff3ůff'"'.'#X"Jfi!:[iliy, ktorí sú považovaníza maý podnil< na rok |p2o,,,na

základe údajov o históriiich spotreby r. ror, )órg, ktorýÁioi=pňi" piivýkone svolej,činnosti, Ak dodávatelbvi

elel<triny nie .,e známa spotreba ete*trinit.JnŽ""on" ,,.gu"l"t"r'. 
"1árit..iný 

na jeho-odberných miestach v rol<u

21.18 (napríl<lad preto, že dodávater,erekirini ".u"i^J9g"atelbm 
etet,triný do ÚŠett<5lcrr alebo niel<torých odber-

ných miest .on.ouár,-á ooberatel,a 
"r"r.t..inv''u 

iář" zóre ur"uo poeli l"Ér,o roL<u ŽOt8), je l<oncový odberatel'

elel<triny povinný dádávatelbvi elel<triny paukázat,že je malýmiodnikom na Účely p.ridelenia sadzieb a cien za

dodáv|<u elel<triny malému podnil<u n. ,.oi.'ŽÓrÓ;'Ň<ytnúÍ ooiáu.l"roui elel<triÁy ÚPlné a Pravdivé informácie

o všetl<ých jeho odberných miestach, d. if";ň Á"Ě91. u .,o*uioia dodávaná elektrina' o sPotrebe elel<trinY

za rol<2o1'na týchto odberných -i.rt"iň .'o oúoouiroru zOi8, za ktoré je táto s'otreba elel<trinY na týchto

odberných .i..tuit., Jrř"ňá uiatun" ouío"y.r,,-oor<ladov preukazujúcich tieto sl<utočnosti,

preul<ázanie týchto sl<utočností dodávatelbvi elel<triny ,o =trunv 
řániovehocdberate]'a elel<triny je podmien*ou

pridelenia sadzby a ceny za dodávl<u "Ěřiriňv 
,"iemu pooni't,u na rok 2o2o zo StranY dodávatel'a elel<trinY

pod|,a tohto ,.ornoo]nuii"'a Jo doby i.r.r pr"uka'runil ni" 1á oooavatet'elel<triny povinný Prrhliadat na l<oncového

odberatel,a elel<triny al<o na malý podnrl< v p..iÓ.o" n"opiáun.ná'pnáetener'o sadáy a ceny za dodávl<u elel<triny

malému podnil<u ;; ;;ř )ó)ó'ii a.oauui"r;-"i"r.triny právo taiJ saJzua l<oncovému odberatelbvi elel<trinY od-

ňať a dofal<turovať mu spotrebu u pri.tuine', sadzbe platno,n pr"-ool.iatelbv elel<trinY mimo domácnostíol<rem

malých podnil<ov,

' |.ť,."JJ:[:!}YJ:}:ffi"Jt|,?o'r,,=,rnaov hromadného diarl<ového ovládania sú uvedené na webovom sídle

, 'o?i"..","lelel<triny má právo zvolit si podl,a svojich 
"9p:,,""i:! T::j:: :::í:];,9,j[":.,adzba, 

pričom musíspíňať

podmienl<y uu"d",íé u1l.to cenníl<u a u-ůÁialk" úrad.r pre IÚ"Ú.i" sietóvých.odvetvíČ, 18/2017 Z'z''l<lo-

rou sa ustanovuje cenová regulácia 
" "rěřtiJ"n"iáátir.". 

sptn"náňoo.ienok jodávatel'elel<trinY Pri uzatváraní

zmluvy nesl<úma; tým nie je dotl<nuté orará aooař.tel,a elektrinyl5rp p,.irr"sného PDS v zmYsle nasledujÚceho

bodu,
8. Dodávatel,elel<triny alebo pDs je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienol< schválených pre pride-

lenie sadzby. V príiade neoprávnene ,rri.."ál =áJluv 
.a ooo;u.i"i 

"r"ktrinY 
Právo dofal<turovať sPotrebu Podl'a

sadzby, v l<torom ;pí;; ;Jilratel' elektriny podmienl<y u.lrny,|" tohto cenníl<a,

9. odpočet stavov eiJ"rnir-u určených ..ru'o[i"vkona'prisluéný PÓŠ u súlade s jeho Prevádzl<ovým Poriadl<om'


