
Zmluva o združenej dodávke

(ďalej len lmluva") medzi

(ďalej len ,Dodávateř)

'óÉĚCiW únRo Hostie

Došlo dňa:

, 6, 07. 2021

Ev. číslo záznanru:
čislo spistt:

Rusovská cesta 20,851 01 Bratislava

Rusovská cesta 20,851 01 Bratislava

Zapísaná v obchodnom regishi Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka č.: 136026/8

Peter Hájovský - konateť, Tibor Melichárek - konateí

aaa
encare

Dodávatel, a Odberatet (ďalej spolu v teito Zmluve ako 
"Zmluvné 

strany" a samostatne aj ako ,Zmluvná strana") sa dole

uvedeného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o združenej dodávke elektriny koncovému odberateÍovielektrinY (okrem

odberatela elektriny vdomácnosti amalého podniku) vsúlade sust. § 269 ods. 2 zákona Č.513/1991 Zb. Obchodný

zákonník, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.251t2012 Z, z. o energetike v znení neskorŠÍch PredPisov (d'alej

ako ,,Zákon o energetike"), v súlade s relevantnými vykonávacími predpismi a v súlade s ustanoveniami VŠeobecných

obchodných podmienok Dodávatela pre zmluvy o združenej dodávke elektriny pre koncových odberatelov elektrinY (okrem

odberateía elektriny v domácnosti a malého podniku) (ďalej ako 
"VOP"), 

ktoré tvoria PrÍlohu Č. 4 ZmluvY, s nasledovným

obsahom:

Vezia: V'l.'| ' 1

Obec Hostie

Sídlo: Hostie 1, 951 94 Hosťe

Korešpondenčná adresa: Hostie 1, 951 94 Hostie

tčo: 00307980 Banka: prima banka slovensko,
a.s.

kontaktná osoba: Mgr. Peter Štepianský

DlÓ: 2021037876 SWlFT: Teleíón: 0918786270

lč DPH: nie je platcom

DPH
lBAN: sK8856000000002238681 001 e.mail: starosta@hostie,sk

kontakt - zmluvné záležitosti: Mgr, Peter Štepianský, 0918786270, borcinova@hostie.sk

kontakt - fakturačné záležitosti: Mgr. Peter Štepianslcý, 0918786270, borcinova@hostie.sk

V zastúpení: Mgr. Peter Štepianský - Starosta ,

(ďalej len,,Odberateř')

encare, s.r.o.

Registratrlrna
značka:

Zn. hod.:

Leh. ulož:

DlČ: 2,120990058 SWlFT TATRsKBX Telefón: l +42,1 905 524828

lč DPH: sK2120990058 lBAN: sK1 51 1000000002945069129 e.mail: I meíďrarek@encare.sk

V zastúpení:
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l. Úvodné ustanovenia

Pre účely vylúčenia pochybnostív súvislostis definíciami uvedenými v tejto Zmluve platí, že:

(a) slová v jednom gramatickom rode označujú všetky rody;
(b) slová v jednotnom čísle označujú taktiež množné číslo a slová v množnom čísle označujrl aj číslo jednotnó;

(c) ustanovenia obsahujúce slovo ,,súhlasiť, ,odsúhlasil" alebo "súhlas/dohoda" vyžadujú, aby súhlas alebo
dohoda boli zaznamenané v písomnej forme;

(d) definicie pojmov v texte tejto Zmluvy nemusia začínať, velkým písmenom ani nemusia byť uvedené
v uvodzovkách.

Pojmy a výrazy uvedené v tejto Zmluve majú pre účely tejto Zmluvy význam definovaný vo VOP. Zmluvné strany
zároveň benj na vedomie, že ustanovenia tejto Zmluvy majri v prípade rozdielu prednosť pred ustanoveniamiVOP,
Zmluvné strany podpísaním tejto Zmluvy potvrdzujú a vyhlasujú, že VOP sú neoddeliteínou súčasťou tejto Zmluvy.
V prípade ak jednotlivé ustanovenia Zmluvy obsahujú odlišnú úpravu oproti úprave obsiahnutej vo VOB majú
ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP, nakoíko zmluvným spósobom menia, resp, upravujú
ustanovenia vop.

ll. Predmet Zmluvy
2

Predmetom tejto Zmluvy je závázok Dodávatefa zabezpečiť pre Odberateía 
"Združenú 

dodávku elektriny' (ako je
definovaná vo VOP) do odbemého miesta/odberných miest (ďalej ako ,,OM") Odberatel'a, ktoré sú špecifikované
v PrÍlohe Č. 1 tejto Zmluvy, čomu zodpovedázávázokodberateta odobrať elektrinu v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh
od Dodávatela a zaplatiť Dodávatelovi dohodnutú cenu za Združenú dodávku elektriny v zmysle tejto Zmluvy
a v zmysle VOP,

3

lll. základné ustanovenia

Podmienkou pre dodžanie termínu zahtia Združenej dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných
podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávatela. V prípade že sa jedná o nové oM, Združenri dodávku
elektriny nemoŽno začať skór, ako dójde k montáži určeného meradla zo slrany prevádzkovateía distribučnej sústavy
(ďalejako 

"PDS),
ZdruŽená dodávka elektriny bude uskutočňovaná podťa Zákona o energetike a podřa Vop. odberateí obdžal Vop
Pri Podpise Zmluvy a vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s ich obsahom, ktorému porozumel a zavázuje sa ich
dodržiavať, VOP sú zverejnené j na webovom sídle Dodávatela www.encare,sk,
Zmluvné strany sa dohodli, že počas každého roka trvania tejto Zmluvy Dodávatet dodá a odberatel odoberie
elekhinu v 

"RoČnom množstve" vyplývajúcom z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, pričom priebeh dodávky elektriny do

PrísluŠného OM sa určí podřa ,Odberového diagramu OM Odberateía" dohodnutého v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy,
Pokial' v tejto Zmluve Odberový diagram OM Odberateťa nie je dojednaný, množstvo elektriny podla predchádzajúcej
vety zodpovedá typovému diagramu odberu zodpovedajúcemu príslušnej distribučnej sadzbe vzťahujúcej sa na
Odberateťa a priznaného pre príslušné OM zo strany PDS.
Hodnoty Ročného množstva vyplývajúce z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy sú závázné pre obdobie lrvania Zmluvy, a pre
kaŽdých ďalŠÍch 12 (dvanásť) mesiacov trvania tejto Zmluvy, pokiaí Odberateř najneskór 3 (tri) kalendárne mesiace
Pred dátumom 

"Výrďia Zmlwf , resp. najneskór 3 (tri) kalendáme mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy
(póvodne dohodnutej alebo prolongovanej), písomne neoznámi Dodávateíovi ich aktualizáciu; v takom prípade sa za
závázné hodnoty Ročného množstva budú považovať aktualizované hodnoty Ročného množstva, Koré Zmluvné
skany potvrdia formou písomného dodatku k Zmluve, v ktorom upravia aj Cenu elektriny, inak platia príslušné
ustanovenia vop.
V prípade zmeny počtu OM, do ktoných je zo strany Dodávateía zabezpečovan á Združenádodávka eleKriny podía
tejto Zmluvy, alebo zmeny Ročného množstva, alebo zmeny Rezervovanej kapacity alebo zmeny ističa, je odberateí
Povinný písomne3ožiadať Dodávatel'a o vykonanie zmeny/úpravy Prílohy č, 1 tejto Zmluvy. V prípade ak k zmene na

PrlsluŠnom OM dochádza zo strany PDS, k aktualizácii ridajov v tejto Zmluve dochádza automaticky, bez potreby
uzavretia dodatku k zmluve,

Vevia: Ví.1 2
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Z dóvodu prenesenia zodpovednosti za odchýlku, Odberatel nesmie mať v čase trvania Zmluvy uzavretú s iným
Dodávatelom platnú a účinnú zmluvu, ktorej predmetom je dodávka elektriny alebo združená dodávka elektriny do
OM, do ktorého zabezpečuje Združenú dodávku eleKriny Dodávateí. Odberateť sa zavázuje počas trvania tejto

Zmluvy odoberať elektrinu v rozsahu celej potreby svojej prevádzky a OM uvedených v tejto zmluve rnýhradne od
Dodávatela. Pre vylúčenie pochybností platí, že sa nejedná o porušenie tejto povinnosti v prípade, ak Odberatel
uzavrie s iným dodávateťom elektriny zmluvu z dóvodu prenesenia zodpovednostiza odchýlku, ak má takáto zmluva
nadobudnúť účinnosť až zmenou dodávateía.

lV. Cenové u§tanovenia, podmienky Združenej dodávky elektriny

Odberatel sa zavázuje uhrádzať Dodávateíovi cenu za Združenú dodávku elektriny pozostávajúcu z viacer,ých
zložiek v zmys|e tejto Zmluvy a v zmysle VOP.
Zmluvné strany sa dohodli na cene Združenej dodávky elektriny, ktorá sa bude uplatňovať počas celého obdobia
dodávky uvedeného v bode 4.5 tejto Zmluvy, a ktorá je dohodnutá pre všetky OM podta Prílohy č. 1 tejto Zmluvy
a pozostáva z týchto zložiek:
4.2.1 Produkt F!X: Cena elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku (ďalej ako 

"Por") 
je pre

PrísluŠný rok dodávky elektriny stanovená íixne a je uvedená v bode 4.5 tejto Zmluvy,4.2,2 Cena za distribúciu elektriny a súvisiace služby je regulovaná a bude pripočítaná k cene elektriny podťa

cenových rozhodnutí Uradu pre reguláciu sieťových odvetví, platných v čase dodávky elektriny.
K cenám a platbám podía tejto Zmluvy bude účtovaná DPH a dalšie dane a poplatky podl'a platných právnych
PredPisov v Čase dodávky elektriny. Fixný mesačný poplatok za odbemé miesto bude účtovaný v súlade s platným
cenníkom dodávateťa.

Pre ÚČely dane z pridanej hodnoty Dodávatel dodáva Odberateíovi elektrinu v súlade s usi. § 19 ods. 3 zákona č.
22212004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v opakovaných mesačných lehotách. pre
ÚČelY dane z pridanej hodnoty elekkická energia dodávaná v mesačných lehotách sa považuje za dodanú v pnný deň
daného mesiaca. ZdruŽená dodávka elektriny pre účely dane z pridanej hodnotyje dodaním jedného združeného
zdanitelného p|nenia, ktorého hlavným plnením je dodanie tovaru, tj. elektrickej energie.
Dohodnuté podmienky Združeneidodávky eleKriny:

Zmluvné obdobie dodávky: 01.06,20n - U,12.2O23 Mesačne (M)
zličtované oil

Ročne (R)
ztičtovanó oítl

Minimálny odber (V. inoeňetro rlrnoZsfu+ 80oÁ 80%
Maximálny odber (% z Ročného množiÚa): 1200/o 120o/o

Výška Mesačného preddavku (OaňovY7 nedanovY OonaO-). í00% 100%
Deň splatnosti Mesačného pffiŇfruT mgsiaci}- 14. deň 14. deň
§ffi osť VyúčtovaceJ fatttu ry PO- vysEvenE)i í4. deň 14. deň
zasielanie fakl o]émňicky-
Odberatel je platcom spotrebnéPane 1ano/rrle1 Ano
Zelená elektrina (Ózsatr v o/o)

0To
Cena elektriny P*(EUF|/MWh) JTM:82,50 NT 82,50

" nehodiace sa preŠkrtnúť, v opačnom prípade sa má sa zato, že bola zvolená možnosť - daňový doklad,*t 
v PríPade vohY zasielania faktúr v tlafunej listinnej podobe, Dodávatel si vyhndzuje právo spoplalniť túto
voíbu/službu v zmysle platného cenníka služieb Dodávatela,*t* 
v PríPade volbY zasielania faktúr elektronicky, Zmluvné strany spolu s touto Zmluvou uzatvárajri osobitnú dohodu
o zasielaní faktúr v elektronickej podobe,

Podkladom Pre fakuráciu MesaČných preddavkov - zálohových platieb odberateía a príslušných poplatkov bude
v súlade s odsekom 5,9 VOP ,,Platobný kalendáť, ako dohoda Zmluvných strán o platbách v zmysle prislušných
platných právnych predpisov.

odberatel sa ?avázuje, Že bude uhrádzať Mesačné preddavky uvedené v Platobnom kalendári v súlade s uvedeným
Platobným kalendárom, ktor'ý DodávateÍ vystaví a zašle na korešpondenčnú adresu odberateía uvedenú na titulnej

Verzia: Vl.í 
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strane tejto Zmluvy, pokiaí sa Zmluvné strany nedohodli na zasielanífaktúr v elektronickej poodobe, Zmluvné shany

sa oonoóti na splainostiach platieb tak, ako je uvedené v bode 4.5 tejto Zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodžania lehoty splatnosti ávázkov Podta tejto ZmluvY, je Dodávatel

oprávnený vyfakturovať odberateíovi sankcie a úrok z omeškania v zmysle prís|ušných ustanoveni vop,

Doba trvania Zmluvy: doba určitá, v zmysle príslušných ustanovenítejto Zmluvy a v zmysle VOP,

V prípade reklamácie sa použijú ustanovenia reklamačného poriadku DodávateÍa, ktorý je súČasťou VOB ktoré sú

zverejnenó na webovom sídle Dodávateía www,encare,sk,

V. Dóvernosť, osobné údaje

Existenciu a obsah zmluvy, ako aj všetky informácie poslqytnuté druhej zmluvnej strane alebo jej zástupcom alebo

poradcom v súvislosti , pripr.uou zrluvy alebo jej plnenim, ako aj všetky ostatné okolnosti a PodmienkY týkajtice sa

Zmluvy a jej plnenia budú 2mluvné straňy považovať za dóvemé, Povinnosť zachovávať mlČanlivosť v zmysle tejto

zmluvy nie je časovo obmedzená a zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvy, okrem prípadov, keď sa príslušné

skutočnosti stanú verejne známe bez zavinenia ktorejkoívók Zmluvnej strany. Zmluvná strana, ktorá Poslqltne Údaje

alebo informácie tretej strane, je povinná zabezpečiť ich ochranu v zmysle ustanovenítejto zmluvy, v ďalšom platia

príslušné ustanovenia VOP.

Ustanovenie bodu 5,1 sa aplikuje v obmedzenom rozsahu v prípade, pokial táto Zmluva je povinne zverejňovanou

zmluvou v zmysle príslušných všeobecne závázných právnych predpisov, a to v rozsahu povinne zverejňovaného

obsahu zmluvy.

odberatef týmto dáva Dodávatelovi súhlas na poskytnutie údajov zo ZmluvY, vrátane identifikaČných Údajov

gdberateťa, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie siužieb súvisiacich s dodávkou PlYnu (najmá súvisiacich

s distribúciou plynu) dotknutým tretím §tranám, ako aj pre marketingové ÚČely s cieťom skvalitnenia sluŽieb

spojených s dodávkou elektriny. odberatel súhlasí s tým, že Dodávatel bude mať na základe tejto ZmluvY

oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutých osób (t,j. osób konajricich v mene Odberateťa, resP, jeho

zamestnancov poverených zo shany odberateía na komunikáciu s Dodávatelom). V ďa|Šom Platia PrísluŠné

ustanovenia vop,

vl. záverečné ustanovenla

odberateť svojím podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy vykonal všetky potrebné úkony,

ktoré súvisia s dodávkou elektriný do OM uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie

predmetu Zmluvy (ide najmá o riáone a včasné doručenie správnejvýpovede doterajŠejzmluvY o dodávke elektrinY,

a pod.), Odberateí sa iavázuje uhradiť Dodávateíovi akékofuek a všetky náklady, ktoré Dodávatelovi vznikli

v súvislosti s nepravdivosťou, neúplnosťou vyhlásení uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu, alebo

zavádzajúcim charakterom týchto vyhlásení. Odberatet berie na vedomie a súhlasÍ, Že termín dodávky elektriny sa

móže meniť v súlade s lehotami priitusneno prevádzkového poriadku PDS. Povinnosť DodávateÍa dodávať eleKrinu

do novopripojených oM vzniká až po splnení všetkých povinnosti Odberatera a to v zmysle prísIuŠného

prevádzkového poriadku PDS a VOP Dodávatefa,

povinnosť Dodávatela dodávať elektfinu do oM podía tejto Zmluvy vzniká dňom, ktorý je uvedený v bode 4,5 tejto

Zmluvy, za predpokladu, že odberatef riadne a včas splnil svoju povinnosť vykonať vŠetkY Potrebné ÚkonY v zmYsle

bodu 6,1 tejto Zmluvy, nie však skór, ako vyplýva z bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zmluvné stranY sa dohodli, Že v PríPade

nezaradenia oM odberateta uvedených v prílohe č. 1 zmluvy do bilančnej skupiny Dodávateía z dóvodu na strane

odberateía, je Dodávatel oprávnený zmeniť termín dodávky na najskoĚí možný termín (determinovaný zaradením

oM odberateía uvedených v prílohe č. ,l zmluvy do bilančnej skupiny Dodávateta zo strany pDs po riadnom

a včasnom splneni poviňností odberateía vyronai všetky potrebné úkony v zmysle bodu 6.1 tejto ZmluvY), ktorý

Dodávateí oznámi odberateťovi.

Pokiaí v tejto Zmluve, resp. Vo VoP nie je dohodnuté inak, Zmluvu je moŽné meniť len na základe písomnej dohody

oboch Zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami. ZmenY VOP budti

vykonávané.spósobom ďanoveným v platných VoP. odberateí svojim podpisom potvrdzuje, Že srjhlasí s Právom

Dodávateta na jednostrannú zmenu/úpravu VoP a cenníka DodávateÍa. Dodávatef je Povinný zverejniť
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zmenené/upravené von resp. cenník na svojom webovom rozhraní www.encare.sk pred ich účinnosťou a o ich

zmene/úprave vopred informovať Odberateía,

zmluvná strana bude druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať o okolnostiach, ktoré by mohli

ovplyvniť schopnosť danej zmluvnej strany riadne a včas plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy, prípadné

spory medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa napriek ich snahe nepodarívyriešiť dohodou, je oPrávnený rieŠiť PrísluŠný

súd Slovenskejrepubliky, l l!l___ ,_^l....^

Táto zmluva sa uzatvára, ňadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom slovenskej republiky. zmluva sa spravuje

predovšetkým legislatívou v oblasti energetiky, záváznými predpismi a Obchodným zákonníkom, VďahY touto

Zmluvou neupravené, resp. rzťahy, Koré medzi Zmluvnými stranami rzniknú pri realizácii ZmluvY a ktoré Zmluva

neupravuje, sa budrj riadii ustanoveniami v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu ZmluvY. Odberatel PodPisom

Zmluvy potvrdzuje, že v súlade s príslušnými ustanoveniami pravidiel trhu s elektrinou bol Dodávatelom PouČený,

náležite sa oboznámil a súhlasi so všetkými podmienkami uplatnenia práv a povinnostízmluvných strán zo zmluvy,

ktoré sú uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v tomto článku Zmluvy,

V prípade akejkotvek zmeny legislatívý v oblasti energetiky alebo ávázných predPisov alebo akýchkoťvek

rozhodnutí orgánov verejnej moci,-ktoré majú vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán vYPlývajúcic zo ZmluvY,

Zmluvné strany súhlasia s tým, že svoje práva a povinnostivyplývajúce zo Zmluvy upravia v srjlade s takto Prijatými

zmenami a/alebo rozhodnutiami.

Táto Zmluva sa uzatvára v 2 (dvoch)vyhotoveniach, z ktor,ých každá Zmluvná strana obdŽÍ 1 (iedno)vYhotovenie,

Neoddelitelnými súfusťami tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

6.8.1 Príloha č. 1 ,Špecifikácia 0M Odberateía",

6,8.2 Príloha č.2 
"Odberoqý 

diagram OM Odberatela",

6.8,3 Príloha č. 3 "Všeobeóné 
Óurnoone podmienky pre zmluvy o zdruŽenej dodávky elektriny pre koncových

odberatetov(okremodberateÍavdomácnostiamaléhopodniku).'

odberateť vyhlasuje a svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že prílohy zmluvy pri podpise zmluve obdžal,

s prílohami, rtore su platné a účinné v okamihu podpisu Zmluvy sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, súhlasí

s nimi a zavázuje sa ich dodžiavať, V prípade zmeny príloh postupom uvedeným v tejto Zmluve, resP, vo VOP, sa

takto zmenené prilohy stanú záváznými pre zmluvný vzťah založený medzi Zmluvnými stranami touto Zmluvou

a stanú sa neoddeliteínou súčasťou tejto Zmluvy v deň, ktorým nadobudnú účinnosť,

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a vYhlasujti, Že

pri podpise tejto Zmluvy konali slobodne a vážne, a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy túto vlastnoruČne PodPisujtj,

Odberateí:

V Hostiach, dňa

Obec Hostie
Meno: Mgr. Peter Štepi,

Funkcia: Starosta

/,Z2

6.4

}

6.5

6.7

6.8

encare, s.r.o.
Meno: Tibor Melichárek

Funkcia: konateť

Obec Hostie
Meno:

Funkcia:

Dodávateí:

" excáre, s.r.o.

l/tt"norPeter Hájgu
Funkcia: konatď

Verzia: V1.1

/r/

^_


