
 

 

DODATOK K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
pre firmy a organizácie za cenu neregulovanú úradom 

(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.,  

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

 

Zápis v registri: 

Odberateľ 

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

Obchodné meno: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka IČO: 00328413 

Sídlo spoločnosti: Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská IČ DPH: 

Dlhá Lúka 

 

Korešpondenčná adresa: Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská

 DIČ: Dlhá Lúka 

2020961404 

Zákaznícke číslo: 5100307575 Dátum narodenia:   

Meno zástupcu: Iveta Gebeová  

E-mail: obeckdl@gmail.com Telefón: +421905715121 

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 pre zmluvy uzavreté na 

dobu určitú (ďalej len Cenník) podľa zmluvne dohodnutej sadzby. 

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

Cenníku platnom v čase dodávky. 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, 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. 

TRVANIE ZMLUVY: 24 MESIACOV 

Dňom účinnosti Dodatku sa doba trvania Zmluvy mení na dobu určitú do 31.05.2025. 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. 

01.06.2023 je dňom účinnosti Dodatku a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluvy. 

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

pripojených do distribučnej sústavy. 

Návrh dodávateľa na uzavretie dodatku k zmluve, ktorý je obsahom tohto dokumentu, zaniká dňa 30.6.2023.  
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Doručenie prijatého návrhu po tomto termíne nemá právne účinky. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Odo dňa účinnosti Dodatku do konca trvania zmluvy vyfakturuje Dodávateľ Odberateľovi za dodávku elektriny ceny 

z Dodávateľovho Cenníka elektriny platného v čase dodávky zníženého o zľavu podľa tohto Dodatku. Odberateľovi 

budú po prolongácii Zmluvy Dodávateľom priznané sadzby podľa príslušného cenníka elektriny platného v čase 

dodávky, 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 trvania 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 zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú 

zmluvu o združenej dodávke elektriny na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku 

elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada 

dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu 

regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. 

Ak je Zmluva zmluvou o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a Odberateľ stratil postavenie 

zraniteľného odberateľa, Zmluva sa automaticky mení na zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu 

nepodliehajúcu regulácii uzatvorenú na dobu určitú do konca daného kalendárneho roka, pričom za dohodnutú cenu 

elektriny sa považuje cena podľa v čase dodávky platného Cenníka pre dodávku za cenu nepodliehajúcu regulácii a 

doba trvania takejto Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberateľ alebo 

Dodávateľ nedoručí písomne oznámenie druhej Zmluvnej strane, že trvá na ukončení zmluvy, najskôr 6 mesiacov a 

najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo pred uplynutím každej ďalšej predĺženej doby trvania 

Zmluvy. 

Dodávateľ je oprávnený meniť OP, alebo cenu za dodávku elektriny, ktorá je stanovená v príslušnom Cenníku 

Dodávateľa. Dodávateľ je povinný o zmene OP, alebo o zmene ceny za dodávku elektriny stanovenej v Cenníku 

informovať Odberateľa najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny prostredníctvom svojho webového sídla (prípadne 

prostredníctvom digitálneho zákazníckeho portálu) alebo zaslaním oznámenia Odberateľovi písomne (prípadne e-

mailom). Ak Odberateľ nesúhlasí so zmenou OP/zmenou ceny, ktorú mu Dodávateľ oznámil v zmysle tohto bodu, 

je oprávnený Zmluvu s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny bezodplatne písomne vypovedať. 

Výpoveď Zmluvy musí byť doručené Dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny 

OP/zmeny ceny. V prípade, že Odberateľ po uverejnení oznámenia Dodávateľom Zmluvu nevypovie spôsobom 

vymedzeným v tomto bode alebo sa s Dodávateľom nedohodne inak, znamená to, že Odberateľ akceptoval návrh na 

zmenu OP, alebo návrh na zmenu ceny za dodávku elektriny a je povinný plniť Zmluvu podľa nových/zmenených 

OP, ktoré sú potom pre obe Zmluvné strany záväzné. 

Odberateľ vyhlasuje, že mu bola poskytnutá písomná informácia o obsahu Dodatku v primeranom časovom predstihu 

pred jej uzavretím a mal dostatok času na riadne posúdenie informácií o jej obsahu. 

Informácie o právach a povinnostiach koncového odberateľa elektriny sú uvedené na webovom sídle dodávateľa 

elektriny www.vse.sk/web/sk/firmy-a-organizacie/zakaznicka-podpora/dokumenty-a-tlaciva/pravo-a-legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vse.sk/web/sk/firmy-a-organizacie/zakaznicka-podpora/dokumenty-a-tlaciva/pravo-a-legislativa
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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: 

 
EIC kód OM Adresa OM Tarifa OM 
24ZVS0000787611Z Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka SIGNAL 

24ZVS0000081275U Krásnohorská Dlhá Lúka 2, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka VKLAS_MIDI 

24ZVS0000081278O Krásnohorská Dlhá Lúka 178, 049 45 Krásnohorská Dlhá 

Lúka 
VLUX_MIDI 

24ZVS0000081281Z Krásnohorská Dlhá Lúka 903, 049 45 Krásnohorská Dlhá 

Lúka 
VLUX_MIDI 

24ZVS0000035513D Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka VDUO_MIDI 

24ZVS0000063988W Krásnohorská Dlhá Lúka 906, 049 45 Krásnohorská Dlhá 

Lúka 
KLAS_MIDI 

24ZVS0000069654V Krásnohorská Dlhá Lúka 900, 049 45 Krásnohorská Dlhá 

Lúka 
VKLAS_MIDI 

24ZVS0000069701B Krásnohorská Dlhá Lúka 0, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka KLAS_MIDI 

24ZVS0000053133L Krásnohorská Dlhá Lúka 277, 049 45 Krásnohorská Dlhá 

Lúka 
KLAS_MIDI 

24ZVS0000678014O Krásnohorská Dlhá Lúka 0, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka KLAS_MIDI 

24ZVS0000700585J Krásnohorská Dlhá Lúka 0, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka KLAS_MIDI 

                        

 

 

 

 

  

 Gabriela Kornhauserová 
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