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Číslo zmluvy: 3100262022 

Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením 
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb 

uzavretá v zmysle ustanovení § 8 ods. 1 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 
ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) medzi: 

Dodávateľ 
Pow-en a.s. 

zastúpený Ing. Anton Hlavatý, podpredseda predstavenstva, so sídlom Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43 860 125, IČ DPH: 

SK 2022502394, bank. spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, č. účtu: SK39 1100 0000 0029 2113 2007 údaj o zápise: zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 4330/B 

a 

Zákazník 

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 
Zastúpený: Mgr. Vladimíra Klačanská, konateľ a Ing. Tomáš Truchlý, konateľ 
so sídlom: Nádražná 4007, O 18 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 36312941 
DIČ: 2020115592 
IČ DPH: SK20201 15592 
IBAN: SK7502000000003568707555 
údaj o zápise: zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12038/R 
kontaktná osoba: Ing. Andrej Barták 
tel.Ie-mailová adresa: 0907132322 / andrej.bartak@dubnica.eu 

(ďalej len „odberatel"') 

1. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať elektrinu do odberných miest 
odberateľa špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto") podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike 
v platnom znení, vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorými sa stanovujú pravidlá 
pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ostatných 
právnych predpisov upravujúcimi oblasť elektroenergetiky, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných 
obchodných podmienok dodávateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1, tejto zmluvy, prevziať za odberate.ľa zodpovednosť za odchýlku 
za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok, zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou 
elektriny (ďalej len „distribučné služby"). 

Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné 
služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy. 

II. 

Zoznam odberných miest, dojednané distribučné hodnoty 
1. Údaje týkajúce sa odberných miest odberateľa tvorí Príloha č.2
2. Deň začiatku dodávky je uvedený v Prílohe č.2
3. Odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej (PDS) viď. Príloha č.2
4. Odberateľ je prevádzkovateľom miestnej distribučnej prevádzky (MDS) Dnie Oáno EIC sústavy: 
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* Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), Štátnej energetickej inšpekcii a Slovenskej obchodná inšpekcia atď. pri
výkone činností regulátorov a kontrolných a dohľadových orgánov v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov,
* zmluvne povereným sprostredkovateľom, ktorých zoznam je dostupný na webovom sídle Dodávateľa \\"".pm, .:n.sk

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú Dodávateľom spracúvané má právo i) na informácie o spracúvaní jej osobných
údajov; ii) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; iii) požiadať o opravu svojich
nesprávnycb, nepresných alebo neúplných osobných údajov; iv) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď
už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; v) namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou; vi) požiadať o obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; vii) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo
požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi; viii) odvolať svoj súhlas, ak bol súhlas udelený; ix) namietať voči
rozhodnutiu založenom na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú
a žiadať aby rozhodovanie vykonávali fyzické osoby; x) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo na účinný súdny
prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným
orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR; xi) podať žiadosť alebo sťažnosť
Dodávateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov písomne na adrese: Pow-en a.s., Prievozská 48,
821 09 Bratislava, elektronicky na adrese: obľlrndra pm1-1:n.!->k /telefonicky na zákazníckej linke: 0850 555 775. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto
zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

2 t OEC. 1021 
V Bratislave, dňa

„ 
V ................................ ,Dňa ..................... . 

Odberateľ
Mgr. Vladimíra Klačanská

Konateľ
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Odberateľ
Ing. Tomáš Truchlý

Konateľ
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