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Na základe podmienok tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť združenú dodávku elektriny do 
odberných miest odberateľa podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve.

MET SLOVAKIA, a.s.
ZMLUVA O ZDRUŽENÝCH
DODÁVKACH  ELEKTRINY

Obchodný manažér: Radovan Gajdošík

Číslo zmluvy:

SC2022/2382A
Odberateľ: 

Mestský podnik služieb spol. 
s r.o.
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Zmluva o združených dodávkach elektriny

č. SC2022/2382/A

(ďalej len „zmluva“)

MET Slovakia, a.s.

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO:       45860637

DIČ:       SK2023117107

IČ DPH: 2023117107

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5118/B

Štatutárny orgán: György Kovács, podpredseda 
predstavenstva a David Hirner, člen predstavenstva

a

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 477, Senica, 90501, Slovensko

Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 477, Senica, 
90501, Slovensko

IČO:       31424287

DIČ:       2020376303

IČ DPH: SK2020376303

Zapísaná v Obchodnom registri  Okresný súd Trnava, Oddiel: 
Sro, Vložka č.: 143/T

Štatutárny orgán: Ing. Ján Bachura

Banka: ČSOB, a.s. Banka: VÚB, a.s.

SWIFT kód: CEKOSKBX SWIFT kód: SUBASKBX

Č. IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863 Č. IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182

(ďalej len „dodávateľ“) (ďalej len „odberateľ“)

(dodávateľ a odberateľ spoločne ako „zmluvné strany“ a osobitne každý ako „zmluvná strana“)

1 Predmet zmluvy

1.1 Na základe podmienok tejto zmluvy a všeobecných obchodných podmienok dodávateľa s názvom „Obchodné podmienky 

združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov – elektrická energia –  

účinné od 1.10.2022“ (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2, sa dodávateľ zaväzuje 

zabezpečiť:

1.1.1 dodávku elektrinu do odberného miesta (odberných miest) (ďalej len „OM“) odberateľa uvedeného v prílohe č. 

1 zmluvy v dohodnutom zmluvnom množstve (ďalej len „ZM“), v čase a v kvalite garantovanej technickými 

podmienkami príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) podľa podmienok tejto zmluvy;

1.1.2 prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM odberateľa podľa prílohy č. 1 zmluvy voči zúčtovateľovi  

odchýlok;

1.1.3 zabezpečiť pre odberateľa do OM odberateľa uvedeného v prílohe č. 1 zmluvy, distribúciu elektriny v zmysle 

prevádzkového poriadku príslušného PDS a technickými podmienkami  príslušného PDS a ostatné s tým

spojené služby od príslušného PDS,kuktorej jeOModberateľa pripojené

a záväzok odberateľa odoberať od dodávateľa elektrinu v dohodnutom  množstve  a čase  a podľa podmienok tejto

zmluvy,riadne a včas zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny a za distribučné a súvisiace služby ceny dohodnuté podľa 

podmienok uvedených v tejto zmluve a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so zmluvou. 

1.2 Ďalšie osobitné podmienky združenej dodávky elektriny sú dohodnuté v prílohe č. 1 a prílohe č. 3 a 4 tejto zmluvy.

1.3 Odberateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámili s VOP a že ich bez výhrad akceptuje a bol oboznámený, 

že dodávateľ zverejňuje platné VOP aj na svojom webovom sídle https://sk.met.com/sk/documents. Pojmy 

a terminológia použitá v tejto zmluve majú význam vyplývajúci z VOP, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. Odchylné 

dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred znením VOP.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, VOP, 

technické podmienky PDS, prevádzkový poriadok PDS, platné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platné 

v čase dodávky.



SC2022/2382/A

D Ô V E R N É

Verzia: 221102
METSK_SC_POW_INDEX_SPOT/FORWARD

MET Slovakia, a.s.
Rajská 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČ DPH: SK2023117107
) +421 2 2092 1688
* info.metsk@met.com

2RWARDMETSK_SC_POW_INDEX_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_S_SPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOT/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/T/FORW 2RWARD

2 Cenové dojednania

2.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny do OM dohodnutú zmluvnú cenu, pričom pre obdobie 

dodávok podľa prílohy č.1 si zmluvné strany dohodli tieto podmienky: 

   Cenové dojednania:

Cena elektriny pre produkt INDEX ISOT v EUR/MWh (bez DPH) Cena 1T

INDEX ISOT - Koeficient „KISOT“ Priemerná cena 40

Produkt INDEX ISOT prináša flexibilitu nákupu elektriny na  dennom trhu na základe burzovej ceny elektriny v čase 
odberu.

Cena elektriny produkt INDEX FORWARD v EUR/MWh (bez DPH) Cena 1T

INDEX FORWARD - Koeficient „KFORW“ Podlieha individuálnemu oceneniu podľa OD *

   
* OD – odberový diagram, diagram odberu zodpovedajúci charakteru spotreby elektriny odberateľa 

Produkt INDEX FORWARD prináša flexibilitu plánovania nákupu elektriny na forwardovom trhu (produkt M-mesiac, Q-
kvartál, Cal-rok ) na základe burzovej ceny elektriny v čase nákupu.

Fixný mesačný poplatok za služby obchodníka v zmysle cenníka pre príslušný rok dodávky je dohodnutý vo výške 3,00  
EUR bez DPH /mes./OM.

Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu začiatku obdobia dodávok, má odberateľ zvolený produkt INDEX ISOT, pričom 

odberateľ má právo počas celého obdobia dodávky 1x (jedenkrát) využiť  prechod  z produktu INDEX ISOT na produkt  

INDEX FORWARD, a to iba po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany dodávateľa  (ďalej len „Právo na prechod“). 
Právo na prechod je možné zo strany odberateľa  využiť   iba k 1.  dňu  kalendárneho  mesiaca (ďalej aj ako „Rozhodujúci 
dátum“) s povinnosťou nahlásiť stav meradla k dátumu prechodu. Podmienkou pre využitie  Práva  na  prechod  je  

predchádzajúce  písomné  oznámenie  odberateľa  o uplatnení  si Práva  na  prechod, ktoré musí  doručiť  dodávateľovi 
minimálne 10 (desať) pracovných dní pred Rozhodujúcim dátumom, v opačnom prípade je dodávateľ oprávnený Právo 
na prechod odberateľovi neumožniť. V prípade využitia a akceptácie Práva na prechod sa od Rozhodujúceho dátumu do 
konca obdobia dodávok vzťahuje na odberateľa produkt INDEX FORWARD. Zmluvné strany berú na vedomie, že 

akceptácia Práva na prechod zo strany dodávateľa nepredstavuje jeho povinnosť, ale právo. V prípade, ak dodávateľ 
nedoručí odberateľovi akceptáciu Práva na prechod, nevzniká žiaden záväzok pre zmluvné strany a takisto 

nepredstavuje porušenie zmluvy a nezakladá nárok odberateľa na náhradu škody. V takom prípade sa na odberateľa 
naďalej vzťahuje produkt INDEX ISOT.

  Fakturačné podmienky:

Fakturácia a spôsob úhrady Ročne fakturované OM Mesačne fakturované OM

Výška mesačnej zálohy – platobný kalendár 100% 100%

Deň splatnosti záloh 4. deň dodávky 14. deň pred dodávkou
Deň splatnosti vyúčtovacích faktúr od vystavenia 14. deň 14. deň
Zasielanie dokladov Elektronicky na e-mailovú adresu: mpssenica@centrum.sk *

Spôsob fakturácie združene ** ** združene ** **

Spôsob úhrady bezhotovostne bankovým prevodom
Spotrebnú daň fakturovať áno *

Osobitné dojednania x x

OM pripojené do MDS Nie Nie
Prevádzkovateľ MDS Názov: Názov: 

*Spôsob fakturácie znamená („samostatne“ v prípade, ak má odberateľ dve a viac OM, na každé OM bude vystavená samostatná 
faktúra/platobný kalendár/zálohová faktúra; „združene“ v prípade, ak má odberateľ dve a viac OM, bude mu vystavená jedna spoločná 
faktúra/platobný kalendár/zálohová faktúra, kde prílohou každého dokladu bude rozpis po jednotlivých OM); ** V prípade NIE (daň nefakturovať) 
nutné predložiť originál alebo overenú kópiu príslušného dokladu;
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Pre účely vyhodnocovania ZM sa použijú nasledujúce odchýlky od ZM:  

Odchýlka od ZM Ročne fakturované OM* Mesačne fakturované OM*

spodná odchýlka od ZM
- flexibilný odber pre produkt ISOT
- ToP 10% (t.j. 90% ZM) pre produkt 

ISOT/FORWARD*

- flexibilný odber pre produkt ISOT
- ToP 10% (t.j. 90% ZM) pre produkt 

ISOT/FORWARD*

horná odchýlka od ZM
- flexibilný odber pre produkt ISOT
- ToP 10% (t.j. 110% ZM) pre produkt 

ISOT/FORWARD*

- flexibilný odber pre produkt ISOT
- ToP 10% (t.j. 110% ZM) pre produkt 

ISOT/FORWARD*

*Spôsob vyhodnocovania odchýlky od ZM znamená („flexibilný odber“ odber bez obmedzení v podobe dodržiavania spodnej a/alebo hornej 
odchýlky od ZM; „ToP“ odber v podobe povinnosti dodržiavania spodnej a/alebo hornej odchýlky od ZM;  
V prípade využitia a akceptácie Práva na prechod sa pre účely vyhodnotenia ToP berie do úvahy ZM tak ako je definované v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, ktoré sa porovnáva so skutočným odberom pozostávajúcim zo súčtu odberov počas obdobia kedy sa uplatňoval produkt INDEX SPOT a 
produkt INDEX FORWARD.

2.2 Spôsob určenia zmluvnej ceny je uvedený v Prílohe č. 4 k tejto zmluve.

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Všetky zmeny a dodatky k zmluve (s výnimkou VOP) musia mať písomnú podobu a musia byť náležite podpísané 

oboma zmluvnými stranami, ak VOP neurčujú inak. Akékoľvek zmeny a dodatky k VOP sa vykonávajú spôsobom 

stanoveným v platných VOP. 

3.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú stranu po jednom 

(1) vyhotovení.

3.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, pričom združenú dodávku 

zabezpečuje dodávateľ dňom začatia obdobia dodávok podľa prílohy č. 1 zmluvy, najneskôr však odo dňa 

vykonania zmeny dodávateľa, ak VOP neurčujú inak.

3.4 Súčasť zmluvy tvorí:

Príloha č. 1 – Špecifikácia OM odberateľa
Príloha č. 2 – Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Príloha č. 3 – Špecifikácia taríf odberových skupín
Príloha č. 4 – Spôsob určenia zmluvnej ceny
Príloha č. 5 -  Konfirmácia nákupu elektriny k zmluve o združených dodávkach elektriny
Príloha č. 6 – Kontakty zmluvných strán
Príloha č. 7 -  Plnomocenstvo na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, 

že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne.

[NASLEDUJE STRANA S PODPISMI]
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Dodávateľ:

V Bratislave, dňa _____________ 

Odberateľ:

V Senica, dňa _____________

_________________________________
MET Slovakia, a.s.
Meno: György Kovács
Funkcia: podpredseda predstavenstva

_________________________________
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Meno: Ing. Ján Bachura
Funkcia: konateľ spoločnosti

_________________________________

MET Slovakia, a.s.
Meno: David Hirner

Funkcia: člen predstavenstva
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Príloha č. 1

Špecifikácia OM odberateľa

1. Identifikácia OM odberateľa a obdobie dodávky, do ktorých dodávateľ dodáva elektrinu podľa tejto zmluvy:

OM EIC Názov a adresa OM
Začiatok

obdobia dodávok
Koniec

obdobia dodávok

OM 

1
24ZZS2122744000M Vajanského 17, 905 01 , Senica - Vajanského 17 1.1.2023 31.12.2023

OM 

2
24ZZS2122743000R Vajanského 17, 905 01 , Senica - Vajanského 17 1.1.2023 31.12.2023

OM 

3
24ZZS6037070000R Vajanského 17, 905 01 , Senica - Vajanského 17 1.1.2023 31.12.2023

OM 

4
24ZZS2157114000F Vajanského 17, 905 01 , Senica - Vajanského 17 1.1.2023 31.12.2023

OM 

5
24ZZS2159022200A Vajanského 17, 905 01 , Senica - Vajanského 17 1.1.2023 31.12.2023

OM 

6
24ZZS2157213000D

Hviezdoslavova 477, 905 01 , Senica - Hviezdoslavova 

477
1.1.2023 31.12.2023

OM 

7
24ZZS21438060003 Sadová  641, 905 01 , Senica - Sadová 641 1.1.2023 31.12.2023

OM 

8
24ZZS2155282000T Hurbanova  542, 905 01 , Senica - Hurbanova 542 1.1.2023 31.12.2023

OM 

9
24ZZS6128691000X Hurbanova  542, 905 01 , Senica - Hurbanova 542 1.1.2023 31.12.2023

OM 

10
24ZZS2158706000Z Hurbanova  542, 905 01 , Senica - Hurbanova 542 1.1.2023 31.12.2023

OM 

11
24ZZS2156648000O Hurbanova  542, 905 01 , Senica - Hurbanova 542 1.1.2023 31.12.2023

OM 

12
24ZZS2156511000A Hurbanova  15, 905 01 , Senica - Hurbanova 15 1.1.2023 31.12.2023

OM 

13
24ZZS2159079000J Hurbanova  15, 905 01 , Senica - Hurbanova 15 1.1.2023 31.12.2023

OM 

14
24ZZS60053970002 Hurbanova  15, 905 01 , Senica - Hurbanova 15 1.1.2023 31.12.2023

OM 

15
24ZAKS2000290492 Železničná  1535, 905 01 , Senica - Železničná 1535 1.1.2023 31.12.2023

2. Zmluvné množstvá a parametre dodávok elektriny dodanej do OM:

OM
ZM 

(MWh/rok)

Napäťová
úroveň

Typ 

merania

Fakturačné
obdobie 

(mes./rok)

Distribučná 
sadzba

MRK 

(kW)

RK 

(kW)
Istič ( A )

OM 1 25 NN - mesačne - - - -- - x 80 A
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OM 2 30 NN - mesačne - - - -- - x 40 A

OM 3 5 NN - mesačne - - - -- - x 160 A

OM 4 4 NN - mesačne - - - -- - x 125 A

OM 5 4,85 NN - mesačne - - - -- - x 32 A

OM 6 16 NN - mesačne - - - -- - x 85 A

OM 7 10 NN - mesačne - - - -- - x 63 A

OM 8 4,762 NN - mesačne - - - -- - x 40 A

OM 9 2,852 NN - mesačne - - - -- - x 40 A

OM 10 8,206 NN - mesačne - - - -- - x 25 A

OM 11 7,224 NN - mesačne - - - -- - x 16 A

OM 12 2,657 NN - mesačne - - - -- - x 25 A

OM 13 1,876 NN - mesačne - - - -- - x 25 A

OM 14 2,548 NN - mesačne - - - -- - x 25 A

OM 15 8 NN - mesačne - - - -- - x 40 A

SPOLU: 30708 x x x x x x x

Upozornenie : 
Uvedené údaje v tejto prílohe v časti 2 okrem ZM nie sú zo strany dodávateľa považované za požiadavku na zmenu akéhokoľvek parametra na 
OM. Pri každom OM dodávateľ spracúva technické dáta doručené od príslušného PDS a v plnom rozsahu ich akceptuje.  V prípade, že po podpise 
tejto zmluvy bude zo strany odberateľa iniciovaná akákoľvek požiadavka na zmenu parametrov na vyššie uvedenom OM, odberateľ je povinný 
dodávateľa o takúto zmenu písomne požiadať najneskôr 30 dní pred začiatkom obdobia dodávky podľa tejto zmluvy, a to prostredníctvom 
písomnej žiadosti.  Požiadavky na zmenu akéhokoľvek parametra akceptuje dodávateľ len v období dodávky podľa tejto zmluvy a nie sú 
doručením požiadavky dotknuté príslušné lehoty na podanie žiadosti o zmenu u PDS v zmysle podmienok príslušnej PDS.

3. Percentuálne podiely (váhy) odberu elektriny pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace počas obdobia 
dodávok :

OM
Váhy (%) 3)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

OM 1
- - - - - - - - - - -

-

OM 2
- - - - - - - - - - -

-

OM 3
- - - - - - - - - - -

-

OM 4
- - - - - - - - - - -

-

OM 5
- - - - - - - - - - -

-

OM 6
- - - - - - - - - - -

-

OM 7
- - - - - - - - - - -

-

OM 8
- - - - - - - - - - -

-
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OM 9
- - - - - - - - - - -

-

OM 10
- - - - - - - - - - -

-

OM 11
- - - - - - - - - - -

-

OM 12
- - - - - - - - - - -

-

OM 13
- - - - - - - - - - -

-

OM 14
- - - - - - - - - - -

-

OM 15
- - - - - - - - - - -

-

Upozornenie : 
Odberateľ sa zaväzuje svojim odberom elektriny dodržiavať platné percentuálne podiely (váhy) odberu elektriny zo ZM. Pokiaľ má odberateľ záujem zmeniť 
percentuálne podiely (váhy) je potrebné za týmto účelom vyplniť a doručiť dodávateľovi vyplnené tlačivo „Žiadosť o zmenu parametrov na OM“ , a to  najneskôr 
30 dní pred začiatkom zmluvného obdobia dodávky podľa tejto zmluvy. Takáto dodatočná zmena môže mať vplyv na cenu dodávky elektriny.  
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Príloha č. 2

Všeobecné obchodné podmienky

[Poznámka: priložené ako samostatný dokument]
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Príloha č. 3

Špecifikácia taríf odberových skupín

Ceny podľa odberových skupín 

Produkt Distribučná sadzba

Dodávka elektriny
Fixná mes.cena za 

1 odb.miesto
JT/VT 

(variabilná cena)
NT

(variabilná cena)

EUR/mesiac EUR/MWh EUR/MWh

Jednotarif (JT) C1, C2, C3, C11, X3-C2, C9, X3-C9, X3-C11 3,00 Cena ISOTM -

Dvojtarif (VT/NT) C4, C5, C8, X3-C2, X3-C11 3,00 Cena ISOTM Cena ISOTM

Vykurovanie C6, C7, X3-C2 3,00 Cena ISOTM Cena ISOTM

Verejné osvetlenie C10 3,00 Cena ISOTM -

VN/VVN X1, X2, X2-S, X2-D, Adapt vn - Cena ISOTM -

* Variabilná cena znamená že dodaná služba bude fakturovaná v EUR/MWh,  Fixná cena znamená že dodaná služba bude fakturovaná 
v EUR/mesiac/OM (mesačne ako ročný podiel 1/12) ;  

Výška platby za dodanú elektrinu bude určená nasledovným spôsobom: Cena ISOTM=Sum[(Ky x ISOTDH+KISOT)DH x NDH] 
/ NDM [EUR/MWh]

„ISOTM “  je hodnota „Ceny ISOT“ v EUR/MWh pre príslušný mesiac „M“ dodávky;
„ISOTDH “  je hodnota „Ceny ISOT“ v EUR/MWh pre slovenskú obchodnú oblasť na dennom trhu organizovanom OKTE, 
a.s., zverejňovaná na web adrese:
- pre OM s meraním typu A a B https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/podrobny-prehlad-dt/ v 
záložke Krátkodobý trh | Zverejnenie údajov DT | Podrobný prehľad o DT pre príslušný kalendárny mesiac a rok dodávky 
| v stĺpci „Cena SK (EUR/MWh)“ pre príslušný deň „D“ a hodinu „H“ a mesiac „M“ dodávky;
- pre OM s meraním C https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/podrobny-prehlad-dt/ v záložke 
Krátkodobý trh | Zverejnenie údajov DT | Podrobný prehľad o DT pre príslušný kalendárny mesiac a rok dodávky | v stĺpci 
„Cena SK (EUR/MWh)“pre príslušný deň „D“ a hodinu „H“ a mesiac „M“ dodávky podľa TDO;

Ky“ je koeficient, ktorého číselná hodnota pre OM s meraním typu A a B je stanovená vo výške 1,00 a pre OM s meraním 
typu C je stanovená vo výške 1,04;
„H“  je príslušná hodina daného dňa „D“, v ktorej množstvo odobratej elektriny bude ocenené cenou ISOT platnou pre 
danú hodinu „H“ v rámci dňa „D“;
„D“  je pre účely výpočtu ceny podľa vzorca príslušný kalendárny deň dodávky;
„NDH“  je skutočne odobraté množstvo elektriny odberateľom v deň „D“ a hodiny „H“ dodávky, v danom fakturačnom 
období; pre vylúčenie pochybností ide o odberateľom odobrané a hodinovými cenami ISOT ocenené hodinové množstvá 
elektriny.

„NDM“  je odberateľom skutočne odobraté množstvo elektriny kumulatívne za celé príslušné fakturačné obdobie 
(kalendárny mesiac).
„KISOT“  je koeficient, ktorého číselná hodnota „ISOT“ pre príslušný produkt je stanovená vo výške 30;

Cena elektriny nezahŕňa platby za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované platby a odvod do Národného 
jadrového fondu. 

Dodávateľ je oprávnený odberateľovi jednostranne zmeniť odberovú skupinu, ak v dôsledku zmeny právnych predpisov 
dôjde zo strany PDS k zmene zaradenia odberného miesta odberateľa v rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s 
distribúciou elektriny.

Ceny sú vypočítané na základe aktuálne platných trhových podmienok a budú aktualizované (to neplatí v prípade ak sú 
upravené v bode 2.1 Zmluvy) na webovom sídle dodávateľa https://sk.met.com/sk/documents . V prípade rozporu medzi 
cenami uvedenými v bode 2.1 Zmluvy a touto prílohou Zmluvy, platí ustanovenie bodu 2.1 Zmluvy. V prípade ak dôjde k 
predĺženiu zmluvy podľa bodu 12.1 VOP, ceny súvisiace s dodávkou elektriny sa stanovia na základe platného a účinného 
cenníka zverejneného na webovom sídle dodávateľa, a to v čase dodávky elektriny.

Ceny sú uvedené bez DPH a k horeuvedeným cenám sa pripočítajú všetky ďalšie dane a/alebo poplatky podľa platnej 
legislatívy.
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Príloha č. 4

Spôsob určenia zmluvnej ceny

Produkt INDEX ISOT s plnou flexibilitou/ToP

1. Spôsob určenia zmluvnej ceny

1.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny do OM dohodnutú zmluvnú cenu, ktorej štruktúra 
je uvedená v článku 4 VOP.

2. Cena za elektrinu „Produkt INDEX ISOT s plnou flexibilitou/ToP“

Denná spotreba elektriny bude ocenená flexibilnou cenou, ktorá sa určí nasledovne:

Cena ISOTM = Sum [(Ky x ISOTDH +KISOT)DH x NDH] / NDM        [EUR/MWh]

pričom:

„ISOTM “    je hodnota „Ceny ISOT“ v EUR/MWh pre príslušný mesiac „M“ dodávky;
„ISOTDH “ je hodnota „Ceny ISOT“ v EUR/MWh pre slovenskú obchodnú oblasť na dennom trhu organizovanom OKTE, 
a.s., zverejňovaná na web adrese:
- pre OM s meraním typu A a B https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/podrobny-prehlad-dt/ v 
záložke Krátkodobý trh | Zverejnenie údajov DT | Podrobný prehľad o DT pre príslušný kalendárny mesiac a rok dodávky 
| v stĺpci „Cena SK (EUR/MWh)“ pre príslušný deň „D“ a hodinu „H“ a mesiac „M“ dodávky;
- pre OM s meraním C https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/podrobny-prehlad-dt/ v záložke 
Krátkodobý trh | Zverejnenie údajov DT | Podrobný prehľad o DT pre príslušný kalendárny mesiac a rok dodávky | v stĺpci 
„Cena SK (EUR/MWh)“pre príslušný deň „D“ a hodinu „H“ a mesiac „M“ dodávky podľa TDO; 
„Ky“    je koeficient, ktorého číselná hodnota „y“ pre OM s meraním typu A a B je stanovená vo výške 1,00 a pre OM s 
meraním typu C je stanovená vo výške 1,04;
„H“      je príslušná hodina daného dňa „D“, v ktorej množstvo odobratej elektriny bude ocenené cenou ISOT platnou pre 
danú hodinu „H“ v rámci dňa „D“;
„D“      je pre účely výpočtu ceny podľa vzorca príslušný kalendárny deň dodávky;
„NDH“  je skutočne odobraté množstvo elektriny odberateľom v deň „D“ a hodiny „H“ dodávky, v danom fakturačnom 
období; pre vylúčenie pochybností ide o odberateľom odobrané a hodinovými cenami ISOT ocenené hodinové množstvá 
elektriny;
„NDM“ je odberateľom skutočne odobraté množstvo elektriny kumulatívne za celé príslušné fakturačné obdobie 

(kalendárny mesiac);
„KISOT“    je koeficient, ktorého číselná hodnota „ISOT“ pre príslušný produkt a jeho hodnota je zmluvne dohodnutá a 
uvedená v tabuľke v bode 2.1 zmluvy;

Odberateľ má právo počas celého obdobia dodávky 1x (jedenkrát) využiť  prechod  z produktu INDEX ISOT na produkt  
INDEX FORWARD, a to iba po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany dodávateľa.

2.1 Fixovanie :

Dodávateľ vykonáva automatické fixovanie ceny denne (1/4 hod.) dodaných množstiev elektriny na dennom trhu.

Podmienky kalkulácie ceny za fixované množstvo elektriny sú stanovená v bode 2.1 tejto prílohy.

Fixované časové obdobie: Fixovanie (automatické) môže byť realizované výlučne pre vyhodnocovacie obdobie 

vyskladané z príslušných produktov (1/4 hodina), nie však skôr ako bude dostupný príslušný zverejnený produkt.

Fixované množstvo: Množstvo MWh, vo vzťahu ku ktorému je cena zafixovaná na dané obdobie sa určí na 

základe skutočnej spotreby odberateľa.
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3. Cena za regulované služby 

3.1 Odberateľ je povinný uhradiť cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, a prípadne všetky 
ostatné dojednané zložky zmluvnej ceny regulované ÚRSO, vždy v súlade s príslušnými, v čase dodania elektriny 
platnými a účinnými, cenovými rozhodnutiami ÚRSO (alebo, ak by vyššie uvedené služby prestali spadať pod
cenovú reguláciu, bude táto cena určená na základe dohody medzi dodávateľom a dodávateľom pôvodne 

regulovaných služieb, resp. ak by sa niektoré dohodnuté služby týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy stali 
predmetom cenovej regulácie ÚRSO, odberateľ bude povinný zaplatiť príslušnú zložku zmluvnej ceny vždy v súlade 
s príslušnými, v čase dodania elektriny platnými a účinnými, cenovými rozhodnutiami ÚRSO). Pokiaľ z príslušného 
cenového rozhodnutia nevyplýva inak, každá zložka zmluvnej ceny regulovaná ÚRSO bude vypočítaná spôsobom, 

ako keby odberateľ pre príslušné ZM na danom OM sám zabezpečoval predmetné regulované služby na základe 

priameho zmluvného vzťahu s ich dodávateľom (PPS, PDS, iný regulovaný dodávateľ, podľa okolností). 

3.2 K uvedeným platbám bude pripočítaná DPH a ďalšie dane a poplatky podľa platných právnych predpisov v čase 

dodávky. Všetky aplikovateľné dane sa uplatnia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.3 Ďalšie podrobnosti ohľadom cien sú uvedené v článku 4 VOP.
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Príloha č. 4

Spôsob určenia zmluvnej ceny

Produkt INDEX FORWARD s nákupom 100% ZM s ToP flexibilitou

1. Spôsob určenia zmluvnej ceny

1.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny do OM dohodnutú zmluvnú cenu, ktorej štruktúra 

je uvedená v článku 4 VOP.

2. Cena za elektrinu „Produkt INDEX FORWARD s nákupom 100% ZM s ToP flexibilitou“

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 269 ods. 3 Obchodného zákonníka bude výška ceny za elektrinu dodatočne 
určená nasledovným spôsobom: 

Cena za elektrinu, ktorá pokiaľ nie je dohodnuté inak, pozostáva z nasledovných častí: BPF (Baseload price fix), 

MF (Mounthly fee):

2.1.1 Odberateľ je za podmienok stanovených v bode 3.2 tejto prílohy oprávnený zafixovať cenu elektriny pre 
určitú baseload tranžu. Cena takejto baseload tranže bude označovaná ako Baseload Price Fix („BPF“) 
a je platná pre určité fixované množstvo elektriny a predstavuje individuálnu dohodu o cene za elektrinu.

2.1.2 Odberateľ si dohodol fixný mesačný poplatok Mounthly fee („MF“), pričom jeho výška je dohodnutá v bode 

2.1 tejto zmluvy a predstavuje individuálnu dohodu o cene za služby obchodníka.

             Kalkulácia týchto cien vykoná dodávateľ automaticky na konci každého vyúčtovacieho obdobia spoločne 

s vyúčtovacou faktúrou.

2.1.3 Špecifikácia jednotlivých zložiek ceny je určená nasledovne:

Baseload price fix (“BPF”) = (Ky x F PXE SK BL + KFORW) [EUR/MWh] predstavuje cenu zafixovanej 

elektriny pre určitú baseload tranžu F PXE SK BL a predstavuje produkty Month, Quarter, Calendar  pre 

príslušné obdobie dodávky, t.j. Mounth, Quarter, Calendar. PXE SK “Best Ask price“ zisťuje Odberateľ 
na základe emailovej požiadavky odberateľa.
„Ky“ - koeficient, ktorého číselná hodnota „y“ pre OM s meraním typu A a B je stanovená vo výške 1,00 
a pre OM s meraním typu C je stanovená vo výške 1,04.

             „KFORW“ - predstavuje fixnú cenovú prirážku k Best/Ask cene F PXE SK BL pre príslušné obdobie          

2.2 Fixovanie tranží:

Odberateľ môže požiadať dodávateľa o fixovanie ceny množstiev elektriny, ktoré majú byť dodadané dodávateľom 

podľa zmluvy. Odberateľ je povinný fixovať celé ZM pre príslušný vyhodnocovací rok (v prípade ak začiatok 

dodávky alebo fixovania je v priebehu kalendárneho roka, potom pre účely výšky ZM sa použije alikvotný objem 

ZM podľa percentuálnych podielov (váh) dodávok elektriny uvedené v prílohe č. 1 alebo typového diagramu odberu

(ročne fakturované OM) odo dňa začiatku obdobia dodávok do 31.12. príslušného kalendárneho roka) v jednej  

tranži. Podmienky kalkulácie ceny za fixované množstvo elektriny sú dohodnuté v bode 3.1 tejto prílohy. 

V prípade, že odberateľ nezafixuje ZM najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca pred začiatkom dodávky, 

dodávateľ zrealizuje nákup zostávajúcej časti v uvedenom termíne.

Časové obdobie, ktoré si odberateľ zvolil, oznámi e-mailovou žiadosťou spolu s požadovaným produktom 

dodávateľovi. Žiadosť odberateľa v zmysle tohto ustanovenia musí byť označená ako „Price Fixation 

Request/Žiadosť o fixáciu ceny“ (predmet v e-mailovej správe) a doručená dodávateľovi na kontaktné e-mailové 
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adresy uvedené v prílohe č. 6. Dodávateľ zašle odberateľovi akceptáciu alebo odmietnutie žiadosti e-mailovou 

správou najneskôr do 2 hodín od doručenia žiadosti ako odpoveď na žiadosť odberateľa. V prípade akceptácie, tá 

predstavuje potvrdenie o dohodnutej výške ceny za elektrinu (tzv. fixácia tranže), podpísané oprávnenými 

zástupcami dodávateľa v znení prílohy č. 5 Konfirmácia nákupu elektriny k tejto zmluve („potvrdenie ceny“). V 

záujme dodržiavania zásad efektívnej komunikácie a minimalizovania administratívnych nákladov je odberateľ 

oprávnený počas jedného burzového dňa doručiť dodávateľovi najviac jednu objednávku (tzv. dopyt odberateľa).

Žiadosť odberateľa v zmysle tohto bodu („Price Fixation Request/Žiadosť o fixáciu ceny“) musí byť odoslaná medzi 

10:00 a 14:30 hod. CET v príslušný obchodný deň, za ktorý sa stanovuje referenčná cena produktu, do 25. dňa 

mesiaca predchádzajúcemu začiatku požadovaného obdobia dodávky príslušného produktu (mesiac, kvartál, rok). 

Kalendár obchodných dní burzy je zverejnený na stránkach: www.pxe.cz. Odberateľ môže objednať 

obchodovateľné objemy v celkovom objeme do súčtu výšky váh podľa diagramu odberu.

Odberateľ v prípade súhlasu s ponukou dodávateľa do stanoveného času potvrdí akceptáciu cenovej ponuky 

elektronicky. Dodávateľ následne potvrdí odberateľovi akceptáciu alebo odmietnutie fixácie ceny emailovou 

správou najneskôr do 2 hodín od doručenia akceptácie cenovej ponuky odberateľom.

V prípade akceptácie ponuky, tá predstavuje potvrdenie o dohodnutej výške ceny za elektrinu (tzv. fixácia tranže). 

Dodávateľ následne vystaví a zašle odberateľovi Konfirmačný list o nákupe elektriny v znení prílohy č. 5 k tejto 

zmluve („Konfirmácia nákupu elektriny“). 

Po obdržaní Konfirmácie nákupu elektriny, Odberateľ zabezpečí jeho podpis oprávnenými zástupcami odberateľa 

a bez zbytočného odkladu ho doručí dodávateľovi. Cena za elektrinu sa stáva záväznou  a považuje sa za 

definitívne určenú v zmysle § 269 ods. 3 Obchodného zákonníka podpisom Konfirmácie nákupu elektriny  ceny 

oboma zmluvnými stranami (či už na jednej listine alebo na dvoch zhodných listinách). Konfirmácia nákupu 

elektriny podpísaná oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Po obdržaní potvrdenia ceny (akceptácia cenovej ponuky sa vykoná elektronicky), odberateľ zabezpečí jeho podpis 

oprávnenými zástupcami odberateľa a bez zbytočného odkladu ho doručí dodávateľovi. Cena za elektrinu sa stáva 

záväznou  a považuje sa za definitívne určenú v zmysle § 269 ods. 3 Obchodného zákonníka podpisom potvrdenia 

ceny oboma zmluvnými stranami (či už na jednej listine alebo na dvoch zhodných listinách). Potvrdenie ceny 

podpísané oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Pokiaľ odberateľom požadované množstvo a časové obdobie nie je dostupné na vyššie dohodnutej webovej 

stránke, dodávateľ je oprávnený ponúknuť odberateľovi alternatívne cenu, ktoré je však odberateľ oprávnený 

odmietnuť.

Fixované časové obdobie: Fixovanie môže byť realizované výlučne pre mesiac, kvartál, rok, nie však skôr ako 

bude dostupný príslušný zverejnený produkt.

Fixované množstvo: Množstvo MWh, vo vzťahu ku ktorému je cena zafixovaná na dané obdobie, sa pomerne 

rozdelí na každý deň fixovaného časového obdobia.

3. Cena za regulované služby 

3.1 Odberateľ je povinný uhradiť cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, a prípadne všetky 
ostatné dojednané zložky zmluvnej ceny regulované ÚRSO, vždy v súlade s príslušnými, v čase dodania elektriny 
platnými a účinnými, cenovými rozhodnutiami ÚRSO (alebo, ak by vyššie uvedené služby prestali spadať pod 
cenovú reguláciu, bude táto cena určená na základe dohody medzi dodávateľom a dodávateľom pôvodne 

regulovaných služieb, resp. ak by sa niektoré dohodnuté služby týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy stali 

predmetom cenovej regulácie ÚRSO, odberateľ bude povinný zaplatiť príslušnú zložku zmluvnej ceny vždy v súlade 
s príslušnými, v čase dodania elektriny platnými a účinnými, cenovými rozhodnutiami ÚRSO). Pokiaľ z príslušného 
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cenového rozhodnutia nevyplýva inak, každá zložka zmluvnej ceny regulovaná ÚRSO bude vypočítaná spôsobom, 
ako keby odberateľ pre príslušné ZM na danom OM sám zabezpečoval predmetné regulované služby na základe 

priameho zmluvného vzťahu s ich dodávateľom (PPS, PDS, iný regulovaný dodávateľ, podľa okolností).

3.2 K uvedeným platbám bude pripočítaná DPH a ďalšie dane a poplatky podľa platných právnych predpisov v čase 
dodávky. Všetky aplikovateľné dane sa uplatnia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.3 Ďalšie podrobnosti ohľadom cien sú uvedené v článku 4 VOP.
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Príloha č. 5

Konfirmácia nákupu elektriny k zmluve o združených dodávkach elektriny 
V Z O R

MET Slovakia, a.s.

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO:      45 860 637

DIČ:       2023117107

IČ DPH: SK2023117107

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5118/B

Štatutárny orgán: György Kovács, podpredseda 
predstavenstva a David Hirner, člen predstavenstva

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 477, Senica, 90501, Slovensko

IČO:       31424287

DIČ:       2020376303

IČ DPH: SK2020376303

Zapísaná v Obchodnom registri  Okresný súd Trnava, Oddiel: 
Sro, Vložka č.: 143/T

Štatutárny orgán: Ing. Ján Bachura

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Banka:                  VÚB, a.s.

SWIFT kód: CEKOSKBX SWIFT kód: SUBASKBX

Č. IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863 Č. IBAN: SK11 0200 0000 0000 1750 7182

Zmluvné strany podpisom tohto potvrdenia o dohodnutej výške ceny za elektrinu potvrdzujú, v súvislosti so zmluvou 
o združených dodávkach elektriny č. SC2022/2382 („zmluva“), týmto potvrdzujú že:

(i) na základe spoločných rokovaní a dohody zmluvných strán bola v súlade s článkom  3 prílohy č. 4 zmluvy určená 
a pre obdobie od __.__.20xx do __.__.20xx stáva sa záväznou nasledujúca fixná výška ceny za elektrinu (tak ako 
je definovaná v zmluve):

Dátum nákupu:  .............

Dátum 
začiatku 
dodávky

Dátum 
ukončenia 
dodávky

Dodávka
Predpokladaná 

spotreba

Zmluvná cena 
za komoditu 

Celková 
suma

v MWh v  EUR/MWh v  EUR

__.__.20xx __.__.20XX
Dodávka elektriny podľa odberateľom 
dodaného diagramu

(ii) ostatné podmienky a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Toto potvrdenie o dohodnutej výške ceny za elektrinu pre príslušné obdobie tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Za Dodávateľa: Za Odberateľa:

V Bratislave dňa ___________________ V Senica dňa ___________________

_________________________________ _________________________________

MET Slovakia, a. s.

Meno: György Kovács
Funkcia: podpredseda predstavenstva

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Meno: Ing. Ján Bachura
Funkcia: konateľ spoločnosti

_________________________________

MET Slovakia, a. s.

Meno: David Hirner

Funkcia: člen predstavenstva
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Príloha č. 6

Kontakty zmluvných strán

Pokiaľ si zmluvné strany v priebehu platnosti tejto zmluvy neoznámia vzájomne inak (formou emailu, bez nutnosti 
uzatvárania dodatku k rámcovej zmluve), určujú pre účely komunikácie súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy, vrátane 
prevzatia a odsúhlasenia plnenia tejto zmluvy nasledovné kontaktné osoby:

a) Kontaktné osoby dodávateľa: 

Funkcia Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Obchodný manažér Radovan Gajdošík radovan.gajdosik@met.com +421 905 203 034

Podpora predaja Team MET SK bosk.com  +421 2 2092 1688

Fakturácia Team MET SK fakturacia.sk@met.com +421 2 2092 1684

e-mail pre fixovanie tranží: {{manager_mail}}
e-mail pre odosielanie faktúr: fakturacia.sk@met.com
e-mail pre zasielanie reklamácií faktúr: 
reklamacie.sk@met.com
e-mail pre zmluvné reklamácie a iné informácie: 
bosk@met.com

poštová adresa pre zasielanie zmlúv: Rajská 7, 811 08 Bratislava 
poruchová linka Západoslovenská distribučná, a. s.: 0800 111 567
poruchová linka Stredoslovenská distribučná, a. s.: 0800 159 000
poruchová linka Východoslovenská distribučná, a. s.: 0800 123 332

b) Kontaktné osoby odberateľa:  

Funkcia Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Konateľ Ing. Ján Bachura mpssenica@centrum.sk 0905/441262

Energetik Ing. Ivan Hatiar spravcasieti@mpssenica.sk 0917/773101

Finančné p.Ľubica Mičová mpssenica@centrum.sk 034/6513031

e-mail pre fixovanie tranží: mpssenica@centrum.sk
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Príloha č. 7

Plnomocenstvo na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny

Spoločnosť Mestský podnik služieb spol. s r.o.., so sídlom Hviezdoslavova 477, Senica, 90501, Slovensko, Slovenská 
republika,  IČO: 31424287, spoločnosť Zapísaná v Obchodnom registri  Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 143/T
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

spoločnosť MET Slovakia, a. s., so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,  IČO: 45 860 637, akciová 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5118/B (ďalej len 
„Splnomocnenec“)

na zastupovanie vo veci týkajúcej sa procesu zmeny dodávateľa elektriny v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a 
na vykonanie všetkých úkonov voči tretím osobám potrebných na to, aby sa Splnomocnenec stal dodávateľom elektriny do nižšie 
uvedených odberných miest Splnomocniteľa, vrátane:

i) ukončenia zmluvy/zmlúv o dodávke/združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi 
Splnomocniteľom a jeho doterajším dodávateľom elektriny pre nižšie špecifikované odberné miesta Splnomocniteľa 
z akéhokoľvek zákonného alebo zmluvného dôvodu;

ii) podania akejkoľvek ústnej alebo písomnej žiadosti doterajšiemu dodávateľovi elektriny o sprístupnenie akýchkoľvek 
údajov a dokumentácie týkajúcej sa akejkoľvek Splnomocniteľovej Zmluvy vrátane podania žiadosti o vystavenie 
duplikátu faktúry alebo žiadosti o vystavenie vyúčtovacej faktúry;

iii) podania žiadosti na uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii elektriny pre odberné miesto 
Splnomocniteľa s prevádzkovateľom distribučnej siete.

OM EIC kód Názov OM Adresa, PSČ, sídlo OM

OM 1 24ZZS2122744000M Vajanského 17 Vajanského 17, 905 01 , Senica

OM 2 24ZZS2122743000R Vajanského 17 Vajanského 17, 905 01 , Senica

OM 3 24ZZS6037070000R Vajanského 17 Vajanského 17, 905 01 , Senica

OM 4 24ZZS2157114000F Vajanského 17 Vajanského 17, 905 01 , Senica

OM 5 24ZZS2159022200A Vajanského 17 Vajanského 17, 905 01 , Senica

OM 6 24ZZS2157213000D Hviezdoslavova 477 Hviezdoslavova 477, 905 01 , Senica

OM 7 24ZZS21438060003 Sadová 641 Sadová  641, 905 01 , Senica

OM 8 24ZZS2155282000T Hurbanova 542 Hurbanova  542, 905 01 , Senica

OM 9 24ZZS6128691000X Hurbanova 542 Hurbanova  542, 905 01 , Senica

OM 10 24ZZS2158706000Z Hurbanova 542 Hurbanova  542, 905 01 , Senica

OM 11 24ZZS2156648000O Hurbanova 542 Hurbanova  542, 905 01 , Senica

OM 12 24ZZS2156511000A Hurbanova 15 Hurbanova  15, 905 01 , Senica

OM 13 24ZZS2159079000J Hurbanova 15 Hurbanova  15, 905 01 , Senica

OM 14 24ZZS60053970002 Hurbanova 15 Hurbanova  15, 905 01 , Senica

OM 15 24ZAKS2000290492 Železničná 1535 Železničná  1535, 905 01 , Senica

Dodávateľom elektriny do vyššie špecifikovaných odberných miest je v čase udelenia tohto splnomocnenia: Energie2, a.s..

Splnomocnenec je oprávnený konať v rámci tohto plnomocenstva prostredníctvom svojich poverených zamestnancov alebo 
splnomocnených zástupcov, ktorých je oprávnený za týmto účelom ďalej splnomocniť. Toto splnomocnenie je platné odo dňa 
jeho podpisu Splnomocniteľom do uskutočnenia zmeny dodávateľa elektriny na vyššie špecifikovaných odberných miestach z 
doterajšieho dodávateľa elektriny na Splnomocnenca.

Splnomocniteľ:

V ______________, dňa _________________
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_________________________________

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Meno: Ing. Ján Bachura
Funkcia: konateľ spoločnosti

_________________________________

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Meno: 

Funkcia: 


