
Vaše zákaznícke číslo: 5100260089

(uvádzajte, prosím, pri každom kontakte s našou spoločnosťou)

Obec Dubovica

Dubovica 

082 71  Dubovica
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V Košiciach, 15.11.2022

 

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice • IČO: 44483767 • DIČ: 2022730457 • IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

Zákaznícke centrá: Bardejov, Radničné námestie 9 • Humenné, Námestie slobody 24 • Košice, Mlynská 31 • Michalovce, Štefánikova 2 • 

Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42 • Prešov, Levočská 3 • Rožňava, Šafárikova 2 • Spišská Nová Ves, Zimná 34 • Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Linka VSE 0850 123 333 www.vse.sk

QUO-13530870-M8L1B2

Vážený zákazník,

ceníme si, že ste naším zákazníkom. Pripravili sme preto pre Vás ponuku, ktorá Vám umožní šetriť

na elektrine aj v ďalších rokoch. 

Ušetrite s nami až 7 % nákladov na elektrinu

S naším produktom BIZNIS:

Ÿ získate zľavu 7 % z ceny za dodávku elektriny, ktorá sa uplatňuje z cenníka platného pre daný rok.

Ÿ Využívať ju môžete už od nasledujúceho mesiaca a garantujeme Vám ju na cele obdobie 24

mesiacov.

Ak si prajete využívať produkt BIZNIS so zľavou 7 %, stačí, ak ponuku akceptujete elektronickým

podpisom dokumentu.

Veríme, že využijete možnosť úspory nákladov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S pozdravom

Ing. Martin Petrašovič

vedúci odboru Riešenia pre zákazníkov

www.vse.sk
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Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

(ďalej ako „Dodatok“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767

Sídlo spoločnosti:

Mlynská 31, 042 91 Košice IČ DPH: SK2022730457

Korešpondenčná adresa:

Mlynská 31, 042 91 Košice DIČ: 2022730457

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka zahr. banky, 

IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153, BIC: SUBA SKBX

Zápis v registri:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

Odberateľ

Obchodné meno:

Obec Dubovica IČO: 00326992

Sídlo spoločnosti:

Dubovica 190, 082 71 Dubovica IČ DPH: 

Korešpondenčná adresa:

Dubovica , 082 71 Dubovica DIČ: 2020711440

Zákaznícke číslo: 5100260089 Dátum narodenia: 

Meno zástupcu:

E-mail:

info@obecdubovica.sk Telefón: +421918421461

Odberateľ a Dodávateľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke 

elektriny za nižšie uvedených podmienok. 

Produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 7 % z Cenníka elektriny pre firmy a organizácie podľa zmluvne dohodnutej 

sadzby.

Zľava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny bez DPH, ktorá je uvedená pre sadzbu Odberateľa 

v Cenníku elektriny pre firmy a organizácie platnom v čase dodávky počas doby viazanosti. Zľava sa uplatňuje na 

odberné miesta Odberateľa, uvedené v Dodatku. 

Okrem ceny za dodávku je odberateľ povinný platiť:

a) stálu mesačnú platbu za odberné miesto podľa Cenníka elektriny pre firmy a organizácie, cenu za regulované 

služby (prenos, distribúcia elektriny, systémové služby) a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená 

podľa aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO platných a účinných v čase dodania elektriny;

b) poplatky za služby podľa cenníkov služieb príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) 

a Dodávateľa platných v čase poskytnutia súvisiacej služby, ak ich odberateľ svojím konaním spôsobil alebo 

vyžiadal;

c) dane, poplatky, prípadne iné platby podľa platných právnych predpisov, ako aj platných a účinných 

rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Doba viazanosti: 24 mesiacov

Odberateľ sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberať od Dodávateľa elektrinu vo svojich odberných miestach 

pripojených do distribučnej sústavy (ďalej ako „záväzok viazanosti“).

Osobitné ustanovenia

Dňom účinnosti Dodatku sa doba trvania Zmluvy mení na dobu určitú podľa zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí 

viazanosti sa Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, 

ak Odberateľ písomne neoznámi Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr 3 mesiace, najskôr však 

6 mesiacov pred uplynutím viazanosti, alebo v rovnakých lehotách aj pred uplynutím každého ďalšieho 

predĺženého obdobia trvania Zmluvy.

Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci Akceptácie Dodatku Odberateľom je dňom účinnosti Dodatku, 

začiatkom doby viazanosti a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy.

Odberateľ uzavretím Dodatku vyjadruje súhlas, že na základe dohody zmluvných strán je zmena Zmluvy možná 
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aj v inej ako písomnej forme, a to aj v prípade, ak bola zmluva uzatvorená písomne. Zmluva môže byť zmenená 

aj na základe prijatia Dodávateľom ponúkaného produktu/programu zo strany Odberateľa majúceho za následok 

zmenu Zmluvy (ďalej ako „akceptácia“). Dodávateľ môže určiť akýkoľvek spôsob, formu a obsahové náležitosti 

akceptácie za predpokladu súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napríklad telefonicky na Zákazníckej 

linke, písomne v Zákazníckych centrách, Akceptácia podávaná prostredníctvom internetového portálu na 

webovom sídle Dodávateľa, Akceptácia prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Dodávateľa). Dohoda o 

zmene Zmluvy uzatvorená na základe akceptácie Dodávateľom ponúkaného Dodatku zo strany Odberateľa sa 

považuje za platne uzavretú v deň doručenia akceptácie Dodávateľovi okrem prípadov, ak k uzavretiu dohody o 

zmene Zmluvy došlo inak než písomne. V takom prípade Dodávateľ písomne bez zbytočného odkladu potvrdí 

Odberateľovi zmenu Zmluvy (ďalej ako „Potvrdenie“) a účinnosť dohody o zmene Zmluvy nastáva doručením 

Potvrdenia Odberateľovi, najneskôr však tretí pracovný deň po odoslaní písomného Potvrdenia na adresu 

Odberateľa naposledy oznámenú Odberateľom. Písomná forma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy, ak Potvrdenie 

obsahuje skenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že 

doručenie Odberateľom podpísaného Dodatku Dodávateľovi alebo jeho iné výslovné akceptovanie Odberateľom 

(spoločne ďalej ako „Akceptácia“) je zároveň súhlasom Odberateľa so zmenami a doplneniami Zmluvy o združenej 

dodávke elektriny uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej ako „Zmluva“) 

Všeobecné ustanovenia

Odo dňa účinnosti Dodatku do konca doby viazanosti vyfakturuje Dodávateľ Odberateľovi za dodávku elektriny 

ceny z Dodávateľovho Cenníka elektriny pre firmy a organizácie platného v čase dodávky zníženého o zľavu podľa 

tohto Dodatku

Odberateľovi budú po skončení doby viazanosti Dodávateľom priznané sadzby podľa aktuálneho produktu 

dohodnutého v Zmluve podľa príslušného cenníka elektriny platného po skončení doby viazanosti, pokiaľ sa 

s Dodávateľom nedohodne inak.

Ak Odberateľ nenahlási stav elektromera na OM ku dňu účinnosti Dodatku, tak na účely fakturácie bude použitý 

odhad urobený v súlade s platnou legislatívou.

Ak Odberateľ počas trvanie Zmluvy prihlási nové OM, tak na dodávku elektriny do takého OM sa nevzťahujú 

podmienky zvoleného produktu, na dodávku elektriny sa bude vzťahovať platný a účinný Cenník elektriny 

pre firmy organizácie, ak sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodne inak.

Ak Odberateľ počas trvania Zmluvy splní podmienky na pridelenie regulovaných cien, Dodávateľ mu bude 

fakturovať ceny v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ak Odberateľ prestane 

spĺňať podmienky na pridelenie regulovaných cien počas doby viazanosti, opätovne pre neho platí cena podľa 

Cenníka elektriny pre firmy a organizácie znížená o zľavu. Uplatňovanie regulovaných cien nemá vplyv 

na dohodnuté podmienky dĺžky trvania Zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (ďalej aj ako „Zákon“), Odberateľ sa zaväzuje zverejniť Dodatok v súlade so Zákonom, inak 

zodpovedá za to, že Dodatok nenadobudne účinnosť. 

Odberateľ vyhlasuje, že obsahu Dodatku rozumie a súhlasí s podmienkami.

ZA ODBERATEĽA: ZA DODÁVATEĽA:

                     V Košiciach dňa 15.11.2022

#sig

Ing. Martin Petrašovič

vedúci odboru

Riešenia pre zákazníkov

ID predajcu: 505029

Meno predajcu: Richard Poliak
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Zoznam odberných miest:

EIC kód OM

Adresa OM Tarifa OM

24ZVS0000036972D Dubovica185, 082 71Dubovica

VKLAS_MIDI

24ZVS0000050084N Dubovica1, 082 71Dubovica

VDUO_MIDI

24ZVS0000050102A Dubovica1, 082 71Dubovica

KLAS_MIDI

24ZVS0000050110B Dubovica1, 082 71Dubovica

VLUX_MIDI

24ZVS0000053708X Dubovica353, 082 71Dubovica

VKLAS_MIDI

24ZVS0000619827E Dubovica374, 082 71Dubovica

KLAS_MIDI

24ZVS00006505571 Dubovica340, 082 71Dubovica

KLAS_MIDI
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HiR 3252/2022

Cenník elektriny pre firmy a organizácie  
na rok 2022 pre zmluvy uzavreté  
na dobu určitú
v znení zmeny č. 3 platnej od 30. septembra 2022

Cenník pre firmy a organizácie je určený odberateľom elektriny mimo do-
mácností, ktorí nie sú malými podnikmi, teda nespĺňajú podmienku podľa  
§ 3 písm. a) bodu 10 zákona č. 251/2012 o energetike Z. z., ktorý definuje malé 
podniky ako odberateľov s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za 
predchádzajúci rok a majú uzavretú s dodávateľom zmluvu na dobu určitú.

Prehľad sadzieb
KLASIK
je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov 
na elektrinu.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

LUX
je jednotarifná sadzba, ktorá umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov 
na elektrinu.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

DUO
je dvojtarifná sadzba určená pre odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu aj  
v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba platnosti NT je 8 hodín denne bez potreby 
blokovania elektrických spotrebičov. 
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

KOMBI
je dvojtarifná sadzba určená pre odberné miesta s priamovýhrevným vykuro-
vaním. Doba platnosti NT je 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných 
elektrických spotrebičov v čase vysokej tarify (ďalej len „VT“). 
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+
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EKO
je dvojtarifná sadzba určená pre odberné miesta, ktorých podstatná časť 
spotreby je v čase platnosti NT, a na ktorých je využívané tepelné čer-
padlo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Doba platnosti NT je  
22 hodín denne.
Úrovne sadzby: MINI, MIDI, MAXI, MAXI+

SMART 3
je trojtarifná sadzba pre odberné miesta s mesačným fakturačným obdobím, 
ktoré sú začlenené do inteligentného meracieho systému zo strany príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). 
Doba platnosti špičkovej tarify (ďalej len „ŠT“), VT a NT je určená nasledovne:
ŠT platí v časoch 08:00 – 09:00, 10:00 – 11:00, 17:00 – 18:00 a 19:00 – 20:00
VT platí v časoch 06:00 – 08:00, 09:00 – 10:00, 11:00 – 17:00, 18:00 – 19:00 a 
20:00 – 22:00
NT platí v čase 22:00 – 06:00

SIGNAL
je sadzba určená pre nemerané odbery.
Pri odberoch pre televízne vykrývače, zabezpečovacie zariadenia, domové čísla, 
telefónne koncentrátory, telefónne automaty, dopravné značky a signály, spo-
ločné antény a pod. sa platí stála mesačná platba za každých (aj započatých) 10 
W inštalovaného príkonu týchto zariadení. 
Pri nemeraných odberoch pre hlásiče polície, poplachové sirény a pre podobné 
zariadenia, u ktorých je odber nepatrný a prevádzka výnimočná, sa platí stála 
mesačná platba za každé nemerané odberné miesto tohto druhu, bez ohľadu na 
výšku inštalovaného príkonu. Nemeraný odber nesmie mať inštalovaný príkon 
väčší ako 1 000 W.
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Spoločné ustanovenia
1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 30. septembra 2022 do vydania nové-

ho cenníka alebo jeho zmeny, podľa podmienok uvedených v Zmluve.
2. Cena za dodávku elektriny v sebe zahŕňa cenu za nákup elektriny vrátane ceny 

za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cenu za obchodnú činnosť dodáva-
teľa a pozostáva:
• z mesačnej platby za obchodného partnera:
• z mesačnej platby za odberné miesto,
• z ceny za jednu kWh odobratej elektriny v príslušnej tarife. 

 Cena za dodávku elektriny v sebe nezahŕňa:
• cenu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a 

distribúcii elektriny, ani ostatné položky uvedené v platnom cenníku PDS,
• tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému, spotrebnú 

daň, poplatok do Národného jadrového fondu a DPH.
 Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne v súlade 

s platnou legislatívou.
3. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 (v prestup-

nom roku 1/366) súčtu dvanástich mesačných platieb za odberné miesto / ob-
chodného partnera.

4. Pri rozhodovaní o výbere z úrovní MINI, MIDI, MAXI a MAXI+ je potrebné 
zohľadniť spotrebu odberateľa a počet odberných miest. Zvolená úroveň sa-
dzby je stanovená jednotne pre všetky odberné miesta odberateľa.

5. V prípade zmeny množstva ročnej spotreby na odberných miestach odbe-
rateľa má dodávateľ právo preradiť odberateľa do príslušnej úrovne sadzby  
podľa výšky spotreby. O tejto prípadnej zmene bude odberateľ písomne infor-
movaný.

6. V prípade zmeny úrovne sadzby je potrebné nahlásiť stav elektromera na všet-
kých odberných miestach, ktorých sa zmena týka. Ak odberateľ pri zmene stav 
elektromera nenahlási, na účely fakturácie bude použitý automatický odhad 
urobený na základe odpočtov určených meradiel na odberných miestach.

7. Doba platnosti VT, NT a ŠT je určená PDS alebo je uvedená v tomto cenníku.
8. Informácie o šírení a časovej platnosti signálov hromadného diaľkového ovlá-

dania sú uvedené na internetovej stránke PDS.
9. Dodávateľ elektriny alebo PDS je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania 

podmienok schválených na priznanie sadzby.
10. Odpočet určených meradiel vykoná PDS na konci fakturačného obdobia. Pri 

zmene ceny dodávanej elektriny v priebehu fakturačného obdobia bude na 
účely fakturácie novej ceny použitý stav určený PDS podľa prevádzkového po-
riadku.

Všetky ceny súvisiace s dodávkou elektrickej energie a ostatných služieb nájdete 
na našom webovom sídle spoločnosti.
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CENNÍK ELEKTRINY
Stála mes. 
platba za 

OP
EUR/ 

mesiac/OP

Stála mes. 
platba
EUR/ 

mesiac/OM

Vysoká 
tarifa 
(VT)

EUR/kWh

Nízka tarifa 
(NT)

EUR/kWh

Špičková 
tarifa 
(ŠT)

EUR/kWh
Sadzba KLASIK
úroveň MINI 1,00 0,45973

úroveň MIDI 5,00 0,45529

úroveň MAXI 18,00 0,45047

úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,45367

Sadzba LUX
úroveň MINI 1,00 0,35328

úroveň MIDI 5,00 0,34884

úroveň MAXI 18,00 0,34402

úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,34722

Sadzba DUO
úroveň MINI 1,00 0,48339 0,35652

úroveň MIDI 5,00 0,47858 0,35305

úroveň MAXI 18,00 0,47390 0,34787

úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,47705 0,35115

Sadzba KOMBI
úroveň MINI 1,00 0,50298 0,42945

úroveň MIDI 5,00 0,49293 0,42630

úroveň MAXI 18,00 0,48821 0,42149

úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,49191 0,42482

Sadzba EKO
úroveň MINI 1,00 0,49719 0,42320

úroveň MIDI 5,00 0,48714 0,42005

úroveň MAXI 18,00 0,48242 0,41524

úroveň MAXI+ 80,00 2,10 0,48612 0,41857

SMART 3
18,00 0,46927 0,34324 0,48358

Sadzba SIGNAL 10 W/mesiac
- 1,91 - -

OP – obchodný partner
OM – odberné miesto.
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