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ZM LUVA O ZDRUŽENEJ DOOÁVKE ELEKTRINY
S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU Č. 122000006

uzatvorená v zniysle zákona 1.251/2012 Z.z, O energetike a o zmene niektorých zákoncv a zákona Č. 513/1991 Za. Obcliodného zákonnika V zraní
neskoršich predpisov (dale; Ien~ 2mlisva ‘)

medii

DODÁVAflC; ODBERATEĽ:

~ t&at solutions s.r.o. !~ Nazov: Obec Jarok
~ ~ 20221 Cm d~ávka d~tnny

Sídlo; Čemyševského 10, 851 01 Bratislava - Petdalka

Zastúpený; Ing. Alexander TČU1 - konater Stanislav Sťahel

: iČo; 50 727 206 : 00306056

: DIČ, lČ DPI-i; 2120449683 / SK2120449683 + 2021062714
JEAN; 51(47 1100 0000 0029 4003 9588, Tatrabanka a.s. 51(8256000000000850815003

Zap~saný v; OROS Bratislava I, oddiel Sro vl. Č. 117597/B

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmlt~ je záv~zok Dodávatera počas trvania účinnosti Zmluvy poskytnúť OdberateIovi združené služby dodávky doktriny, t. J.
dodanie dohodnutého množstva doktriny (dale; len ~dodávka elektrinj), pokiar tornu nebudú brániť okolnosti na strano Prevádzkovaleía
distribučnej sústaw [dolej len ‚PDS~J a zabezpečenie dislsibúcle elektriny do jednotlivých odborných niiest Odberatera v súlade S podmienkami
príslušne; PDS a OKTE a.s.(dalej len OKTE). Predmetom tejto Zmluv-y je tiež závdzok Dodávatera prevziať zodpovednosť za odthýlku odberatera
elektriny. .

2. Odberater Sa zavázuje zaplatir Dodávatelovi cenu za dodávku a distribúciu doktriny, ako aj za ostatně regulovaně poplatky podIa platneho Cennilca
prislušnej PDS a OKrE, tiel dane a poplatky podIa platných právnych predpisov.

II. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ON ODBERATEĽA

1.Technická špacifikacia jednotlivých odberných miest «falej len Ori) je uvedená v Prilohe č.1 Zmluv-y.

III. PODMIENKY DODÁVKY

1. Zmluvné strany prehlasujo, že splňajů podmienky stanoveně prĺslušnýnii právnymi predpisrni pro realizáou predmetu Zmluv-y podra článku I. tejto
zmluv-y. Dodávater poskytuje dodávku elektnny v zrnysle povotenTa tiradu Drc reguláciu cerových odvetvi Č. 2022E 0739.

2. Odberater si závázna objednáva na obdobie účinnosti Zrnlu~- množstvo elektriny trvedené v Prilohe Či..
3. Dodávka elekbiny Sa realizuje len na základe platno uzatvorenej Zmluty, inak Sa odber elektriny považuje za neoprávnený odbor v zmysle ust. ~46

Zákona o energebke.
4. Podmienky obrnedzanla a prenišenia dodávky alebo distribúcie elektriny uprav-ujCi Obchodné podmienky dodávky elektriny spoločnosti t&at solutions

S.ro. (d‘alej en OP) Čl. 4.1 4.2.
5. Dodávateí je oprávnený požiadat prislušnú PDS o obnledzenle abbo prorulenie distnbúoe, ak Odberatol‘ odborem doktriny podstatne porušuje

ustanovenia Zmluv-y. Podmienky podstatného poruienia ustanoveni Zmluv-y upravujů OP Čl. 4.3,
6. Reklamačný poriadok Lámal solutions 5.1.0, je zvcrejnený na stránka w‘w~.megawatts,eu. Podrnienky, spósob a lehoty uplatnenia reklamácie upravujú

OP Čl. 7.
7. Podmienky, spůsob a lehoty urovnávania sporov upravujú OP ČIlO.
8. Režim dodávky posbedneJ inštancie, spósob oznámenia a elioty lohlo režimu podrobne upravu;ú OP Či. 13.

IV. PODMIENICY SLLJŽIEB DISTRIEÚCIE

1. Dodávater počas účnnosti Zmluv-y zabezpečí Odberatelovi služby distribúcie v-rozsahu podra Čl. I. do odberných miest Odberatera za podmienok
uvedených v kejlo Zmluv-e.

2. Dodivatelsa zav~zu;e zabezpečiť služby distnbúoe do odborných miest Odberatera do výšky mazimálnoj rezervovanej kapacity uvedenej v prilohe
č.1 Zmluv-y. Služby dmstribúcie Sa uskutoČmiu~ú v súbade S platnými všeobecne záväznýrni právnymi predpmsmi, prevádzkovým poriadkom prísluinej
PDS a v kv-akte podIa Technických podrnrenok pristupu a pripojenia do sústavy PDS ktoré sů zverejneně na internetových stránkach Www.7sdis.Sk,
‘v.v-‘v.ssd.sk alebo vrww.v5ds.sk .

3. Dojednaná hodnota rezervovanej kapacity je uvedené v Prilohe či Zmluv-y.
4. Prekročenie dohodnuta; rezerv-ov-ane; kapacity a maxrnálne; rezervovanej kapacity je spoplatnená v súlade 5 platným cennikom prislušnej PDS.
5.Odberatersa zavlzuje dodržar pri odbere ebektriny dohodnutý účinník na úrovni 0,95. V pripade odlišného účinníka vyhlasuje, že bol obeznámený

tým, že PDS účtuje prirážku za nedodržanme účinnika v súlado S cennikom PDS.
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6. Odberaterje povinný umolnit PDS kontrolu e~ektroanergebckých zariadeni a spósob ich prevádzkovania, ak ovplyvňujů kvalitu elektnny v neprospech
ostatných cdbereteiov. Odberater je povinný vykonat opatrenia nariadené PDS na zabezpečenie stabulily sústavy a dodržanie kvalty dodávok
elektdny v prospech ostatných odberatarov elektriny.

7. Odberater, ktorého odberné miesto je pnpojené na napdtovú úroveň VN a u klorého je odber etektnny meraný na sekundárnej strane transfomiátora
a transformátor je jeho vlastníctvom, je povinný overit funkčnost kompenzačného zanadenia transforrnátora na vlastně náklady a výsledky merano
oznámit prislušnej PDS v pigornnej (anne na forrnuián .jllásenie a merani statického kondenzátora‘, ktoiý je pristupný na internetovej stránke
prisiušnej PDS a to v nasiedovných pripadoch:
a) ak ide o nové odberné miesto, najneskár do 10 dni po pripojeni
b) ph výmene transformátora, najneskór do 10 dni po výmene
c) ak oto PDS požlada, najvlac však ix za 12 meslacov
Pokiar Odberater takéto hlásenie nepredloži, transformátor Sa povaiuje za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nic sú v súlade s hodnotami
podra prislušného rozhodnutia URSO má Dodávetet právo pnpočitat k nameranej plovej spotreba jalové transformačně straty v amysfe platného
cenového rozhodnuUa vydanom Uradom pre reguláciu sieťových odvetvi «(alej len URSO).

8. Kvalita dodávanej elektriny a slijiieb distribůcie nemusí byť dodržaná, ak:
a) odberater odoberá elekthnu s mým účlnnikom ako je uvedený v Zmluve;
b) Odberatel prekračuja hranice pripustného negatívneho sfltného působenia na siet (verejný rozvod elektriny) stanovené technickými predpismi;
c) Ddberatei prekračuje maximálnu rezervovanů kapacitu;
d) Je vyhlásený slav nůdze;
e) Vzniknú alebo Sa odstraňujů havárie a poruchy na energetických zanadeniach
I) Odberatei porušuje ustanoveno Zmluvy, Zákona a energetike Č. 251/2012 Z.z. Prevádzkového poruadkti prislušnej PDS alebo mých všeobecne

závéznýcn právnych predpusov, ktoré móžu mat vplyv na kvalitu dodávanej elekti-iny a distnbúcie elektrny.

V. CENA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

1. Zmluvné strany Sa dohodli na nasledovnej cene za dodávku sulovej elektriny, pnvom všetky uvedené ceny sú bez DPH, distribuzných či prenosovýcti
pop!atkov a si) osLobodené ob spotrebnej dane:

CENA DODÁVKY
ELEKTRINYu t (MWh) bez DPH

Hodinová cena SOT sor + 20 eur

2. Cena za distribúciu, prevádzkovanie systému, poskytovanie systémových služieb, platbu do národného jadrového fondu, či ině regulované poplatky
za jednotlivé zmožky elektrmny bude vypočítaná na základe platného cennika prislušnej PDS, schváleného Uradom pre reguláciu sietových odvet‘vi
a platného v čase odboru. j~vnj~~~y ci nemóžu dohodnůfJjiú~nu. Cenové rozhodnutia URSO sú uverejnené na internetovej stránke
www,urso.gov.sk alebo u prislušného prevádzkovateÍa PDS na www.zsdi~,sk . www.ssd.sk atebo~

VI. PLATNOSt ZMLUVY

1. Zmluva nadobOda platnost dňom jej podpisu obonv zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom 1.10.2022 000.00 hod.. Zrnluva sa uzatvára na dobu
určitú do 31.12.2023 do 24,00 hod,

2.Túto zmluvu je moiné počas je; trvania vypovedat‘ bez udania dšvodu, pričom výpovední eliota je dohodnutá v trvaní 1 mesiac a začína plynút
prvm dňom mesiaca nasledujúceho Po dni doručenia výpovede dwhej znuiuvnej strane.

3. Právo Odberatefa vypovedat Zmluvu v pripade neplnenia mluvných povinnosti Dodávatel‘a upravujú OP čI. 9.3.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Fakturačným obdobím ze oodávku zdniženýcn služieb podia tejto Zmluvy je jeden kalendárny mesiac. V pripade, že ON je vybavené meranim typu
C ~e fakturačným obdobím jeden kalendárny rok. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávat~ía pre Odberatera bude
skuločný odber elektriny, zistený na základe údajov nameraných príslušnou PDS, Dodávatel vystavuje vyúčtovaclu faktúru so zohradnenim
uhradených preddavkov v zrnysle Faktúry za opakované dodanie elektriny do 25 dni Od ukontenia fakturačného obdobia. Spiatnosť vyůčtovacej
faktúry je 14 dni. ‘

2. ha úhradu dodávky združených slulieb se Odberater zavázuje platit Dodávaleravi jednu preddavkovú platbu mesačne na základe ‚ystavenej ‚Faktúry
za opakovanú dodávku elektnny“ vo výške 80% (meranie typu A, B) resp. 100°/a (rneranie typu C) k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci.
Vyška preddavkov je stanovená s ohladom na predpokladanú spotrebu na prislušné obdobie, hodnotu nastavenia rezeNovanej kapacity,
prlstúchajúce distribučně poplatky a dane podia piatnej legislativy.

3. Faktúry a dohody a platbách budů zasielané: poštou D poštou a ernaitom D výhradne emailorn ~

VIII. PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1.Všetky práva a povinnosti padre tejto Zmluvy mbžu byt prenesené na tietiu stranu za týchto poomienok:
. obe zmluvné strany sú povinné se navzájoni dapredu pisomne informovat a tamto úmysle a vyjadrit pred prevodom práv a povinností na tretiu
stranu pisomne svoj súhlas;
. zmluvná strana, ktorá preyádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu povinnosti vyptývajúcich z tejto
Zmluvy;

2. Zmluvná strana, která prevedle práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočněho omeškanla informovat a uskutotneni
prcvcdu práv a povinnosti druhu zmluynú stranu pisamne.

Www megawatts cti
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3. Poker budú práva a povinnosti prevedené v rozpore s či. VIII. bod L a 2.. bude to považované za podstatné poru~enie Zmlu‘y S právom zmluvnej
strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinnosti súhtas, k odstúpeniu od Zniiuvy.

ix. zÁve~eČt~É USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si pre účely vzájomnej konnunikácie stanovili v Prilohe č.3 oprávnené osoby pra kornunikáciu, pnčom pre rokovanie O dodávkach
elektnny a obchodných podmienkach sO oprávnené výhradne určené osoby.

2. Spésob doručovania pisoninosti upravujú OP v Čl. 11.
3. Obe ‚mluvné strany sú povinné vykonat všetky zmeny a dodatky k tejto Zrnluve vo fonte pisomných dodatkov očislovaných vzostupnou či~elnou

radou.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, a nich každá ‚mluvná strana dostane jeden originál.
S. Podmienky a okolnosti výslovne neuvedené v tejto Zmluve Sa hadic Obchodnými podrnienkami (dalej en ~0~) dodávky elektriny spoločnosti t&at

solutions s.r.o., ktorě tvoria PrOohu č.2 tejto zmluvy a sO zverejnené na stránka www.niegawatts.eu.
6. V prípade, ie podm;enky Zmluvy budO v rozpore s OP dodávky eteN triny plati. že ustanovenia zmluvy majú prednost pred ustanoven,arni OP.
7. Neoddeiiternou súčasťou tajte Zmiuvy sO jej polohy.

Pnloha č.1: Technická špeciflkácia odberných nuest Odberatera
Pnloha č.2; Obchodně podrnienky dodávky elektriny
Priloha č.3; Kontaktně osoby Zmluvných strán

Za Odberatel‘a: Za Dodávateľa;

V Jarku dňa: 26.9.2022 V Bratislava dňa; 26.09.2022

tleno: Stanislav Sťahei tleno;
Ing. Alexander Tóth . konatel

-;‚

Pcdps (pnp odtla‘ok pečiati‘y) Podpis (pnip3otracu.~ L~,

Www megawatts eu
t&at solutions s.r.o., Cernyševského 10, 851 01 Bratislava
E-mail nfo@megawaiis su
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PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE - Kontaktně osoby Zrniuvných strán

Zástupcovia pra Zmluvné vztahy:

Na Strana OdberateVa:

mano funkcla telefón e-mail

~ Nei-Una Kucliarová právnička obce Jarok +421 91? 429 572 mata.kucharova@gmad.com

Na strana Dod&ateFa:

~ mano funkcia telefón e-malt

~ Viliam Alaksa Obchodný manažér +421 905 535 430 : vlham@megawatts.eu

Zástupcovia pra Zmeny technických parametrov, upresňovanie a správu točného diagramu:

Na strana Odbaratela:

~ mano funkcia telefón e-mail

~ Martina Kucharová - právnička obce Jarok +421 917 429 572 mata.kucherova@gmeil.com

flne Dodávat:

~ menD tunkcia telefón e-mail
Zákaznkke služby L 02/3305 6444 : nro@meoawatts.eu

Zástupcovia prefakturáciu a správu pohl‘adávok:

Na Strana Odberatera:

~ meno funkcia telefón e-mail

Martina Kucharová právnička obce Jarok +421 917 429 572 mata.kucharova@gmail.com

Na Strana Dodávataia:

r mano funkcla teletón e-mail

~ Zákeznícte služby nfo@megawat~.eu

Komunikácia Y pripade poruchy a plánovaných prerušeni distribúcie elektriny:

I____________ telefón Jmano

Poruchová linka
Stredoslovenskádistnbtjčná as. : 0800 159000

Poruchová linka
západoslovenskádistribučná as. 0850 11156?

Poruchová linka -

východoslovenská distribučná as. 0800123332

www. megawatts.eu
t&at solutions &ro., Cernyševského 10, 851 01 Bratislava
E-mail: info@megawaus.eu



Prítoha č.1: Technická špecirikácia odberných rniest Odberateľa
De“

l‘or.~Í~‘Io Adresa ER kód PDS Nap.úroveň Produkt začiatku
Oi\l dodávky

1. Pod vinohradmi 647 24ZZS70809400003 lSD NN SOT 1.10.2022
2. Pod cintorinom 630 2411540225590000 lSD NN SOT 1.10.2022
3. Hlavná VO 45 24ZZS4022570000Q lSD NN SOT 1.10.2022
4. Hlavná 593 24ZZ570376020D0D lSD NN SOT 1.10.2022
5. Hasičská 290 24Z1S40225660002 lSD NN SOT 1.10.2022
6. Kóty 230 24ZZ54084997000T ZSD NN ISOT 1.10.2022
7, Hlavná 433 24ZZ54022582000A lSD NN SOT 1.10.2022
8. Pod kostolom 410 24ZZ540225730008 ZSD NN SOT 1.10.2022
9. Záhumenice parc.c. 471/3 24ZZ540001862031 150 NN ISOT 1.10.2022
10. Pod cintorinom VO 583 24ZZS4022571000L lSD NN SOT 1.10.2022
11. Pod kostoloni 402 241l55039373000C lSD tIN ISOT 1.10.2022
12. Hlavná ulita parc.č,1008/1 242Z54000147477K lSD NN ISOT 1.10.2022
13. Hlavná 283 24ZZS4075391000S lSD NN ISOT 1.10.2022
14. Zähumenice VO 162 24ZZS4022572000G lSD NN ISOT 1.10.2022

Za Odliera‘t‘l‘a:

V
dĎa 7 Q 2122H ta Ii slaw

Mci,o

Podr~~ ~pr~p odlIa~oI‘ pc~all“)

. ‚

Za »«,hl‘ alela:

V 13ra1,slavc dňa. (I? ($‚ 2022

Meno 14~e≠«wcie~ ‘‘7‘~4~~ /tow;F~iPt~

Poipia tptip ‚~la~ob poČtalL>~


