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Čísto zm[uly 0421/2022

ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTR|NY

s prevzatím zodpovednosti za odchýtku a zabezpečením distribučných a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podía
zákona č,2ilnoizZ.z. o energďike a o zmene a doplnení niektoých zákonov a §8 Vyhtášky Únso c. 24nOB Z.z., ktorou

sa usťanovujtl pravidtá pre fungorranie vnútorného trhu s elekrinou a pravidlá pre fungovanie vntltorného trhu s plynom v
spo|ení s § 269 ods.2 zákona č. 513/199'| Zb. Obchodný zákonník v znefií neskorších predpisov

medzi:

MAGNA ENEROlA a.s,

Osoba oprávnená konať: Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditel
lng. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditet

Sídlo: Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany

tčol 35743565

tč Dptt: SK2020230,135

Bankovéspojenie 2622138682/1100

IBAN: 5K22 1100 0000 0026 22738682

Kód banlqy: TATRSKBX

Údai o zápisei zapísaná v obchodnom retistri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo:10626/T

(d'alet ten,,dodávatet")

a

obec slavošovce

Osoba oprávnená konat lng. Štefan Bašták

Síd[o: Slavošovce 1'l3, 049 36 Slavošovce

Korešpondenčnáadresa: ObecSlavošovce,Slavošovce'l13,04936Slavošovce

tč0: 00328847

DlČ: ZOZO93118Z

Bank.spojenie: 0028220582/0200

IBAN: SK68 0200 0000 0000 2822 0582

Kód banlqy: SUBASKBX

Kontaktná osoba: lng. Štefan.Bašták, tel,: 058 799 928], e-maiL starosta@slavosovce,sk

(d'aLej ten,,odberatel")

Článok l,
Predmď zmluly'l. Predmetom tejto zmLuvy je závázok dodávatel]a po dobu účinnosti tejto zmluvy:

a) dodávat el,ektrinu do odberných miest odberatella špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (d'a[ei ten ,,odberné
miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
b) prevziať za odberateťa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovatelovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateta distribúciu etektriny a sl,užby spojené s dodávkou el,ektriny (d'a[ei ten' distribučné
stužby").

2. Predmetom tejto zm|uvy ie tiež závázok odberateta dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny cenu
špecifikovanú v č[ánku lV. teito zm[uvy, ako aj zapl,atiť všetky ostatné popl,atky a tarify súvisiace s dodávkou elektriny,
distribučné poplatky, v súlade s príslušnými pl,atnými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (d'atej ten,,ÚRS0').

ČHnok ll.
Dodávka elektriny

1. Zml,uvné strany sa dohodl,i na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberatela v
odbernom mieste za kalendárny rok predchádzaiúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva, v
d'al,ších rokoch vždy podlla postedne| známej ročnej spotreby v danom odbernom mieste.

Z, Za elektrinu dodanú podta tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešl,a meradlom v odbernom mieste, v
množstve, ktoré dodávatetovi poskytoI prevádzkovatel distribučne| sústavy (d'ate1 ten ,,PDS').

3. Služby dodané spotu s elektrinou podťa tejto zmluvy sú upravené Technickými podmienkami, Prevádzkovými
poriadkom a ostatnými súvisiacimi predpismi PDS a OKTE, a.s.

4, Zmluvné strany sa dohodl,i na ročnom zmluvnom množstve dodávky elektriny, ktoré predstavuie'l00% a je uvedené v
Prí|,ohe č. 1teito zm[uvy. Tolerancia odberu 80o/o-120o/o predstavuje minimálnelmaximálne mnoŽstvo elektriny, ktoré
sa odberatel zavázuie odobrať, Ak odberatet počas roka odoberie menej ako dohodnuté minimálne mnoŽstvo,
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6.

Čísto zmluvy: O4A/ZO2Z

dodávatet má právo na úhradu odptaty vo výške 5oo/o z ceny za komoditu za neodobratý obiem do minimálneho

množstva elektriny. Ak oJberatet počas-roka odoberie viac ako dohodnuté maximálne mnoŽstvo, dodávatel má Právo

n" ,lr,."o, odplaty vo výške 1507o 
'z 

ceny za komoditu za prečerpaný ob|em maximátneho mnoŽstva elektriny,

odberatet týmto spl,nomocňu|e dodávatela na zastupovanie vo vŠetkých veciach týkaiúcich sa Procesu zmeny

dodávatela el,ektriny špecifikovaného v prevádzkovom poriadku pDs a na vykonanie všetkých potrebných Úkonov

súvisiacich 50 zmenou dodávateta etektriny pre odberné miesta uvedené v PrÍlohe Č. 1 teito zmtuvY,

kval,ita dodávky a distribúcie etektriny nemusí byť dodržaná v prípade ak: .
a) odberatet oáoberá elektrinu s iným účinníkom ako je uvedený v podmienkach pDS,

b) odberatet prekračuje hranice prípustného negatúneho,pátnéto pósobenia na sústavu stanovené technickými

predpismi,
c) odberatet prekračuje maximá[nu rezervovanú kapacitu,

d) ide o stav núdze,
á) vznlknri alebo sa odstraňu|ú havárie a poruchy na energetických zariadeniach,

f) odberatet porušuje ustanovenia tejto zmluvy, Zákona o-energetike, Prevádzkového Poriadku PrístuŠného PDS, alebo

iných všeobecnezávázných právnych predpisov, ktoré móžu mat vptyv na kvalitu dodávanej etektrinY a distribúcie

e[ektriny.
Odberatet ie povinný vopred, na|mene|-l0 katendárnych dní pred rozhodu|Úcou skutoČnosťou alebo bezprostredne po

tom ako sa odberatet dozvedel o rozhodu|úce1 skútočnosti, písomne oznámiť dodávatetovi vŠetky ním plánované

skutočnosti, ktoré móžu mať vpryv na prie'beh a vetkosť odberu elektriny, na|má opravy, revízie, vopred plánované

odstávky výroby, hromadné čerpanie dovotenky zamestnancov odberate[a a d[Žku trvania týchto skutoČnostÍ,

0dberatet ie povinný bez zbytočného odkl,adu písomne oznámiť dodávatetovi vŠetky poruchy na elektromere alebo ak

má pochybnosti o správnosti nameraných údajov,

Odberateli |e povinný poi[ytnút súčinnosť pri vykonávaní odpočtu al,ebo výmeny elektromera z dÓvodu vyprŠania

pl,atnosti overenia alebo pri požiadavke o práskúšanie správnosti merania, poruche alebo zmeny zmluvných

Podmienok' 
čl"ánok lll.

Zodpovednoď za odchýtku

Dodávatet má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýtok so zúčtovjtetom odchý|,ok - akciovou sPoloČnosťou OKTE,

Dodávatet vyhl,asuje, že preberá zodpovednosť za odchýl,ku odberatela v plnom rozsahu,

ElC kód bi[ančnej skupiny dodávatetá, ako subiektu zúčtovania odchýtky, ie 24X-MAGNA-E-A--B,

Dodávatet má uzatvoreňú Rámcovú distribučnú zmtuvu s PD§, do ktorei ie odberné miesto pripojené,

Článok lV.
Cena

Zmluvné strany 5a dohodti na cene si|,ovej el,ektriny, za dodávku elektriny (d'atei ten ,,dohodnutá cena") Podťa teito

zmluvy odo dňa začiatku reálne| dodávky do31.1z.Ío22 (d,atej ten ,,deň skonČenia ptatnosti dohodnute| ceny"), priČom

dohodnuté ceny silovej elektriny

na obdobie od 1.3,202'2 do 31j22022 sú

8.

9.

1.

z,
3.
4.

pre produkt'lT/3T

pre produkt 2T

pre produkt V0

lT/W

5T

NT

)T/W

NT

)í/vT

0,249890 EUR/kWh

0,249890 EUR/kWh

0,249890 EUR/kWh

0,249890 EUR/kWh

0,249890 EUR/kWh

0,249890 EuR/kWh

7.
3.

4.
5.

6.

Qkrem ceny za'l kWh je cena doptnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške 0 EUR,/mesiac, 
_

Súčastou faktúry za dodávku silovej el,ektriny bude a| fakturácia za distribučné stuŽbY v cenách PrístuŠného PDS,

platba za systémové stužby a ptatby za p."uádrkouuÁie systému, schválené pre obdobie dodávky ÚRSO, SÚČasťou

iaktúry budá ai odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom.

Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH a spotrebnej dane,

Dobu ptatnosti Nízkeho tarifu a Vysokého tarifu určuje PDS,

V prípadoch, kedy |e apl,ikované priebehové meranie, tzv. intetigentný merací systém (d'atei ten 'lMS"), mÓŽe dodávatet

dohodnúť s odberatetom dynamické ceny Vo variabil,nej tarifikácli dohodnutej výluČne písomným dodatkom k teito

zmluve v závislosti od priebehu spotreby a prevl,ádajúieho charakteru spotrebiČov odberateta tak, aby ten mohol

využiť možnosti priebehového merania a riadiť svoju spotrebu v čase.

ŮánokV.
Ptatobné podmienky

Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podlla tejto zmLuvy, ie obdobie , na ktoré si dodávateť

a odberatel dohod1i cenu, alebo na ktoré cena podia cenového návrhu dodávateta na d'atŠie obdobie nebola

odberate[om odmietnutá.
Fakturačným obdobím PDS ie u odberatelov s ročným odpočtovým cyktom 1 rok, u odberných miest vybavených lMS |e

odpočtový cyklus 1 mesiac.
odberatet v odberných miestach s ročným odpočtovým cyklom sa zavázuje za dodávku silovei.elektrinY a súvisiace

s1užby uhrádzať faktúry za opakované dodanie touuru i sl,užieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribuČných

popl,atkov pravidetne u rs. o'"n mesiaca dodávky. Preddavková pl,atba odberatela el,ektriny ie pri mesaČnej
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periodicite preddavkových ptatieb vo výške 1/11

predchádzaiúce fakturačné obdobie. Vyúčtovacia
splatná 20. deň odo dňa jej vystavenia .

Čístozmluvy: O4TAO22
platby za elektrinu určená pod[a spotreby elektriny za

faktúra, so zohladnením pravidelných mesačných ptatieb ie

4. Odberatet v odberných miestach s mesačným odpočtovým cyklom sa zavázuje za dodávku silovej elektriny a súvisiace
sl,užby uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebne| dane a distribučných
poptatkov pravidelne v 15. deň mesiaca dodávky vo výške 600/o zpreddavkovej platby vypočítanej podla bodu 3 tohto
čtánku. Vyúčtovacia faktúra, so zohladnením pravidelných mesačných pl,atieb ie splatná 20, deň odo dňa jei

vystavenia .

5. Qdberatet s mesačným odpočtovým cyklom, ktoryi nemá záu|em uhrádzať preddavkové platby, sa móže s
dodávatetom dohodnúť na úhrade zábezpeky vo výške preddavkove| platby na účet dodávatela, bez |ej mesačného
zúčtovávania. Táto zábezpeka bude odberatelovi vrátená až po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto
zmtuvou medzi odberateťom a dodávatelom.

6. Dodávatel vyhotoví a doručí odberatelovi Predpis preddavkových ptatieb a Kalkul,ačný list na obdobie d'al,šieho

kalendárneho roka vždy najneskór v 15. deň nového kalendárneho roka.
7 , Dodávatet je oprávnený účtovať odberatetovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 0/o z dlžnej sumy za každý deň

omeškania.
8. Ak sa odberatel dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 'l0 dní od |ej sptatnosti, dodávatel zašle

odberatelovi písomnú upomienku. Náktady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur vyfakturuje dodávatel
odberatetovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

9. Prípad, kedy odberatel ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmtuvy,
ktoré ie ddvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou, Dodávatel]
móže na zákl,ade te|to skutočnosti požiadat PDS o odpojenie odberného miesta odberate[a od distribučne| sústavy.

ČtánokVl.
Trvanle zmlulry

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2022
2, Ak omeškanie dodávateta alebo odberateta znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, mÓŽe druhá strana

odstúpiť od zmluvy ten v prípade, že strana, ktorá |e v omeškaní, nesp[ní svoju povinnosť ani v dodatoČne primeranei
lehote, ktorá iei na to bola poskytnutá. V prípade nepodstatného porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle
predchádzajúcej vety a v prípade podstatného porušenia povinnosti |e každá zo zmluvných strán oprávnená od
zm[uvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručeným druhei zm[uvnej strane.

ČtánokVll.
Tech nlcké podmienlqy dodávky, posl<ytorranie l nformácií a Rektamácie

1. Technické podmienky pripojenia, merania a dodávky do odberného miesta sa riadia Prevádzkovým poriadkom PDS, do
ktorej je odberné miesto pripojené.

2, Akýkotvek odber elektriny bez ptatnej Zml,uvy o pripojení, Zmluvy o združenej dodávke |e považovaný za neoprávnený
odber a je sankcionovaný PDS.

3. Dodávka do odberného miesta móže byť v opodstatnených prípadoch prerušená z dóvodu plánovanej údržby,
Dodávatet na základe informácie od PDS o odstávke bezodkladne informuje odberateťa.

4, Etektromer je vlastníctvom PDS a jeho výmena |e nevyhnutným zásahom do pripojenia odberného miesta.
5. Rekl,amácie rieši dodávatet spravidla v spolupráci s PDS, a pri týchto procesoch je závázným Rektamačný poriadok

dodávatela zverejnený na webovom sídl,e dodávatela www. ma gna - e nergia,s k,

ČÉnokVlll.
Náhrada škody

1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti vypl,ývajúce z te|to zm[uvy, má poŠkodená zmluvná strana právo na
náhradu preukázatelne vzniknute| škody (skutočnej škody a ušlého zisku) okrem prípadov, ked'škody bol,i spósobené
obmedzením alebo prerušením dodávky etektriny a distribučných sl,užieb v zmysle ustanovení Zákona o energetike a

te|to zmtuvy, alebo okolnosťami vytučujúcimi zodpovednost pod[a § 374 Obchodného zákonníka.
Z. Dodávatet nezodpovedá za škodu ani za uš[ý zisk spósobenú nedodaním elektriny, ktorá vznikla pri zabezpeČovaní

povinnostívo všeobecnom hospodárskom záuime v zmys[e Zákona o energetike.
3. Dodávatet tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za uš[ý zisk, ak je dodávka etektriny zabezpečená cez zariadenie

subjektu, ktorý nie je držiteliom [icencie na distribúciu a nedodanie elektriny bolo spósobené poruchou alebo inou
udatosťou na tomto zariadení.

4, Odberatel]zodpovedá za škodu spósobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike a s prís[ušnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi.

5, Ak dóide k ukončeniu tejto zmluvy z dóvodov na strane odberatela pred uplynutím doby, na ktorú bota táto zmluva
uzatvorená, má dodávatet právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

6. Odberatel] s dodávatelom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by
moh[i viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

Čtánok lX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

]. Zmluvné strany sa dohodl,i, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, Prevádzkovým poriadkom
PDS a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a,s. sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto
zákonom.

2. S výnimkou prípadu predíženia obdobia trvania zmluvy spojeného so zmenou ceny pre prísl,ušné pred[žené obdobie
trvania zmluvy za podmienok podta č[, Vl tejto zmluvy je túto zmluvu možné meniť a Ooplňať iba písomnými
dodatkami po súhl,ase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými čístami a podpísané
osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zm[uvy.

3. Táto zml,uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
reálneho začiatku dodávky elektriny. Podmienkou pre účinnosť zmluvy ie ptatná Zmluva o pripojení odberatela s PDS a
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Číslo zmlur,ry: O4AAOZZ
platné ukončenie zmluvy o dodávke elektriny odberate[a s predchádzajúcim dodávatetom.
Akékol]vek zmeny zmluvy a zmluvných podmienok musia byt doručené odberatelovi písomne, v prípade jeho súhtasu
pre elektronické doručovanie, sa aj takto doručený dokument, považuje za doručený.
V prípade straty spósobi|,osti dodávatela na dodávku pod[a teito zm[uvy, bude dodávka odberateťovi poskytnutá bez
prerušenia dodávate[om postednej inštancie za podmienok upravených vyhl,áškou ÚRSO,
0dberatet |e povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateťovi akúkolvek zmenu údajov uvedených v
tejto zmluve. Dodávatel nie ie povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmtuvy k dohodnutému dňu začiatku dodávky v
prípade porušenia povinnosti odberate[a podta tohto bodu.
Dodávatel pri získavaní a spracúvaní osobných úda|ov postupuje v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe
takýchto úda|ov a zákona č. 'l812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Dodávatet má na svo|om webovom síd[e https://www,ma8na-ener8ia,sklzasady-ochrany-osobnych-udajov
zvere|nené Zásady ochrany osobných údaiov.
Prítohou tejto zmtuvy nie sú žiadne všeobecné obchodné podmienky, zmluva sa spravuje všeobecnými záváznými
právnymi predpismi ptatnými na území Slovenske| republ,iky, ostatné dótežité informácie a dokumenty sú zverejnené
na webovom sídle dodávatela www nlagrra-energia.sk.
Táto zmluva |e vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
Zmluvné strany vyhlasuiú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná volnosť nie je obmedzená, že
ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteťné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si
túto zmluvu prečítal,i a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisuiú.

ŮánokX.
Voby odberateta pred podplsom zmlu!ry

Odberatel pred podpisom zmluvy vo[bou vyberie jemu vyhovujúcu alternatívu z ponuky dodávatela pre d'al,šie
spracovanie:

1. Odberatet s mesačným odpočtovým cyklom nechce uhrádzať mesačné zátohy, v zmysle čt. V., bod 5. a preto súhlasí s
úh radou zábezpeky dodávatelovi*

! Áno D Nie

Z. Odberate[ súhlasí s elektronickou komunikáciou s dodávatelom a to vrátane zasielania el,ektronických faktúr
prostredníctvom emai [oveI schránky*

a'ebo (ai) 
____________-___________________"__________________________

! Áno ! Nie
* Vybranú vo[bu zaškrtnite

6.

7.

8.

9.
10.

V Piešta noch, dňa 23.02,2Q22

7 1l/ Za odberate[a:
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Príloha č, ] k zmluve o dodávke etektriny č.: O42t/2O22

špeclrllGcn oDBERNÝcH rulesr

P.č.
Adresa odberného

miesta Elc kód
Deň

začiatku
dodávky

PDS Napátová
úroveň

Ročné
zmluvné
množstvo

IkWhl

Produk Fakturačné
obdobie

1
S[avošovce 909,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000029352Y 01,03.2022 VýchodosIovenská
distribučná, a.s,

NN 9 1T rok

2
S[avošovce 274,

049 36 Slavošovce 24ZVS00000262140 o1,03.2022 VýchodosIovenská
distribučná, a.s.

NN 0 1T rok

3
Slavošovce 130,

049 36 Slavošovce 24ZV500000209691 01,o3.2022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 956 iT rok

4 S[avošovce 278,
049 36 Slavošovce 24ZVS0000048262s 01.03.Zo22 Východoslovenská

distribučná, a.s.
NN 1312 V0 rok

5
Slavošovce 907,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000048663A 01,o3.2oZ2 Východos[ovenská
distribučná, a,s.

NN 162 1T mesiac

6
Slavošovce 268,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000667151 P 01,03,2022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 0 1T rok

1
S[avošovce 268,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000115165F 01.03.Zo22 VýchodosIovenská
distribučná, a.s.

NN 84 2T rok

8 Slavošovce 5'l8,
049 36 Slavošovce 24zvs00001118942 01,o3,2oZ2 VýchodosIovenská

distribučná, a.s.
NN 9Z 1T rok

9
Sl,avošovce 5Z5,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000025,193B 01.o3,2022 VýchodosIovenská
distribučná, a.s.

NN 8963 1T meslac

10
S[avošovce 196,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000034908W 01.03.2022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 115 1T rok

11
S[avošovce'l49,

049 36 Slavošovce 24ZVS00000 41414l 01.o3.2022 VýchodosIovenská
distribučná, a.s.

NN 595 1T rok

12
Slavošovce 276,

049 36 Slavošovce 24ZVS00000378926 01.o3,2022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN z186 ,lT
rok

,l3 Slavošovce 914,
049 36 Slavošovce 24ZVS0000654789Y 01.03,2022 Východoslovenská

distribučná, a.s.
NN 226 1T rok

14
S[avošovce 276,

049 36 Slavošovce 24ZVS0000048120B 01.03.2022 Východos[ovenská
distribučná, a.s.

NN 2614 ,lT
rok

15
Slavošovce 399,

049 36 Slavošovce Z4ZVS0000016244M 01,o32oZ2 Východoslovenská
distribučná, a,s.

NN 1z 1T rok

16
5[avošovce 9'l],

049 36 Slavošovce 24zvs0oo0077111) 01.o3,2oZ2 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 1458 V0 rok

17
Slavošovce 902,

049 36 Slavošovce 24ZVS00000 48575] 01.03,2022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 1408 V0 mesiac

18
Slavošovce 539,

049 36 Slavošovce 24ZVS00006249400 01.032022 Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 42 1T rok

19
5[avošovce 903,

049 36 Slavošovce 24ZVS00000 81744L 01,o3,2022 VýchodosIovenská
distribučná, a.s.

NN 2997 Vo mesiac

20 S[avošovce 259,
049 36 Slavošovce 24ZVS0000071261A 01,o3,2022 VýchodosIovenská

distribučná, a.s.
NN 1o229 1T meslac

21
Slavošovce 66,

049 36 Slavošovce 24ZV500000693546 01.o320ZZ Východoslovenská
distribučná, a.s.

NN 5111 1T mesiac

22 S[avošovce 535,
049 36 Slavošovce 24ZVS0000069829M 01.03.2022 Východoslovenská

distribučná, a,s.
NN 7050 2T rok

odberateI
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