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Vedeli ste, že omšové víno v gréckokatolíckych kostoloch je výhradne 
z Tibavy? Obec Tibava preslávená kvalitnými značkami vín sa nachádza 
v okrese Sobrance a leží na Východoslovenskej nížine.

S 550 obyvateľmi patrí medzi stredne veľké 
obce. Jej starosta, MVDr. Stanislav Zubaj, 
si našiel čas na krátky rozhovor v jedno 
novembrové dopoludnie.
Obecný úrad Tibava je zákazníkom VSE 
niekoľko desaťročí a od roku 2011 tiež 
odberateľom plynu od našej sesterskej 
spoločnosti RWE Gas Slovensko.

„Oslovovali nás konkurenční dodávatelia, 
ich ponuky stále chodia, s vami však máme 
dobré skúsenosti. 
V mikroregióne sa radíme so starostami aj 
o využívaní energií a výbere dodávateľa. 
Doteraz nijaká obec zo Sobranska od VSE 
neodišla.“

Mikroregión SobranSko 
najviac dôveruje vSe

MVDr. Stanislav Zubaj,
starosta obce Tibava

pokračovanie na 2. strane >>
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Náklady na prevádzku 
automobilového parku v súčasnej dobe prudko rastú a časy lacnej 
ropy sú už dávno preč. Naopak, prevádzkové náklady elektrického 
vozidla sú približne 0,02 – 0,04 eur/km, pričom na verejných 
nabíjacích staniciach je elektrina zatiaľ zdarma. Elektromobil je 
do mestskej prevádzky ideálny, má nulové emisie a účinné, progre-
sívne zrýchlenie. Jazdí ticho, bez vibrácií motora.

i Viac o našej podpore E-mobility sa dočítate na stránke  
www.ZelenaBuducnost.sk. 

pokračovanie z 1. strany

22

Vedeli ste, že…
...  Peugeot iOn za 18 mesiacov prevádzky 

vo VSE najazdil 18 000 km, „ušetril“ Koši-
ce od 2 340 kg CO

2
, na odbúranie čoho by 

bolo potrebných 390 dospelých stromov?
...  na Slovensku je doposiaľ registrovaných  

len 23 elektromobilov?
... 87 % vozidiel v Európe najazdí za deň menej ako 60 km?

Vo VSE podporujeme ekologický spôsob dopravy a chceme 
do budúcnosti našim zákazníkom vytvoriť podmienky na vy-
užívanie áut s elektrickým pohonom.
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Nórsko sa v elektromobilite doťahuje na svetových lídrov. 
Celkovo po nórskych cestách jazdí 8 000 elektrických 
áut, čo súvisí s podporou zo strany nórskej vlády. Medzi 
vládne benefity spojené s elektromobilmi patrí: 
•  nulová DPH,
•  v mestách parkovanie zdarma,
•  majitelia nemusia platiť registračnú, ani cestnú daň.

Negatívnu skúsenosť však majú samotní obyvatelia obce Tibava, 
ktorí na jar prešli ku konkurenčnému dodávateľovi. „Naši občania 
popodpisovali zmluvy a potom nevedeli, čo majú robiť, ak chcú 
vycúvať. Viete, ako to je. Sľuby sú jedna vec a realita druhá.“

„Najväčšou mierou na spotrebe 
elektriny sa v našej obci podieľa 
verejné osvetlenie. Pripravili sme 
preto projekt na rekonštrukciu ve-
rejného osvetlenia s cieľom zníženia 
energetickej spotreby. Počas prí-
pravy sme spolupracovali aj s vaším 
predajcom.“
„Okrem verejného osvetlenia máme 
v obci 6 odberných miest, budovu 
obecného úradu, materskú škôlku, 
dom smútku, požiarnu zbrojnicu, 
kultúrny dom a starú školu využívanú 
ako športové centrum pre mládež,“ 
pokračuje MVDr. Stanislav ZUBAJ. 

Prečo plyn od RWE Gas Slovensko?
Starosta Tibavy sa po zvážení všet-
kých ponúk rozhodol, že sa obecný 
úrad stane zákazníkom našej sesterskej spoločnosti RWE Gas 
Slovensko. „Váš manažér prezentoval ponuku dodávky plynu pred 
všetkými starostami mikroregiónu. Presvedčil nás nižšou cenou.“ 
K dôvodom zmeny dodávateľa plynu MVDr. Stanislav ZUBAJ 

doplnil, že ho presvedčili pozitívne skúsenosti s predajcom. „Je 
iné, keď k vám príde človek, ktorého vidíte prvýkrát v živote a iné, 
keď k vám príde zástupca spoločnosti, s ktorou spolupracujete 
20 rokov.“

Proces zmeny dodávateľa prebehol 
podľa slov starostu rýchlo. „Mana-
žérovi sme poskytli vyúčtovacie 
faktúry a všetko ostatné zariadil on. 
Onedlho mi príde vyúčtovacia fak-
túra za celoročnú spotrebu. Budem 
tak vedieť porovnať, koľko som pla-
til u predchádzajúceho dodávateľa 
a koľko u súčasného.“

Najväčšou mierou sa na spotrebe 
plynu v obci podieľa kúrenie v ma-
terskej škôlke. Ide totiž o veľkú 
budovu bývalej školy. 
Na otázku, aké projekty obec 
Tibava pripravuje do budúcnosti, 
starosta odpovedal: „Dokončili 
sme obecnú kanalizáciu a potrebu-
jeme vyriešiť miestnu komunikáciu 

a chodníky, ktoré sú v dezolátnom stave na vyšnom konci. Keďže 
ide o sumu 600 – 700 tisíc eur, našou jedinou možnosťou je využiť 
eurofondy.“

Obec Tibava oslavuje v tomto roku výročie – 730 rokov od jej 

založenia. Miestny, pôvodne gotický kostol pochád
za z druhej 

polovice 14. storočia. Hrozno sa podľa
 prvej písomnej zmienky 

v Tibave pestuje už 600 rokov. Medzi najznámejšie značky do-

teraz patria Tibavín, Frankovka, Tramín, Rizling rínsky. Výroba 

lahodného vína si odjakživa vyžadova
la skúsenosti, remeselnú 

zručnosť a starostlivosť.

Prečo sa zaujímať 

o elektroMobilitu?



Podiel našej sesterskej spoločnosti RWE Gas Slovensko 
na celkovom objeme dodaného plynu na Slovensku 
predstavuje v súčasnosti už 21 %. Prečo by ste sa aj vy mali 
rozhodnúť pre tohto dodávateľa?

      Garantovaná úspora oproti dominantnému  
dodávateľovi.

    Sme voľbou číslo 1 pri zmene dodávateľa.

    Stojíme na pevných základoch.

    Spoľahlivá dodávka.

UROBTE TEN sPrÁVNY ťaH 
S rWe gaS SlovenSko

Volajte Biznis linku 
RWE Gas Slovensko

0850 123 999
i Ponuku našich produktov nájdete na www.rwegas.sk.

NoVé PoNukY od Vse so zľaVami Pre samosPrÁVY
Pre našich zákazníkov pripravujeme v priebehu roka nové, ich potrebám prispôsobené produkty s výraznými zľavami a voľbami 

dĺžky viazanosti. Ak ste ešte nevyužili našu ponuku odoslanú poštou, neváhajte nás kontaktovať. Informácie o aktuálnej ponuke 

produktov a cenách elektriny pre firmy a organizácie získate:

•  Osobne na RZ  •  Telefonicky na Linke VSE 0850 123 333  •  E-mailom na info@vse.sk

karta VýHod Vse 
VSE ponúka od tohtoročnej jesene pre svojich zákazníkov z radov
domácností mimoriadne výhody vo forme Karty výhod VSE,
s ktorou získajú:
•   špeciálne, časovo ohraničené zľavy platné len pre držiteľov Karty výhod VSE,
•   dlhodobé výhody a zľavy v rozsahu od 5 % do 30 % na viac ako 9 000 obchodných 
miestach v celej Slovenskej a Českej republike,

•   praktické asistenčné služby v prípade nehody v domácnosti.

S VSE tak môžu ušetriť stovky eur ročne.
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Základná škola

Ročná spotreba: 449 630 kWh (42 600 m3)

Stredne veľký obecný úrad

Ročná spotreba: 211 000 kWh (20 000 m3)

Úspora: 

2 291 eur

Úspora: 

1 075 eur
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Z nášho krátkeho telefonického prieskumu vyplynulo, že v časopise očakávate návody 
na vylepšenie energetickej efektívnosti. Tu je niekoľko tipov v troch oblastiach:

Kancelárska technika
•   Notebooky spotrebujú až o 90 % menej 
elektriny ako klasické stolové počítače.

•   Ak kupujete počítač, monitor, tlačiareň, 
fax či kopírovací stroj, zamerajte sa 
na zariadenia s čo najnižšou spotrebou 
a s funkciou automatického prechodu 
do úsporného režimu, ak sa zariadenie dlhší 
čas nepoužíva.

Osvetlenie
•   Každých 6 až 12 mesiacov, podľa stupňa 
znečistenia v miestnostiach, očistite 
tienidlá a svietidlá. Zlepšíte tým svietivosť 
lámp.

•   V halách, v ktorých je potrebné 
neustále svietiť, nainštalujte zariadenia 
s regulátorom intenzity osvetlenia. 
Tieto zariadenia prispôsobujú intenzitu 
osvetlenia podľa množstva svetla, ktoré 

preniká do haly z vonkajšieho prostredia.
•   V priestoroch s krátkym pobytom 
ľudí (toalety, vchodové brány a pod.) 
nainštalujte detektory pohybu, ktoré 
spínajú osvetlenie.

Zariadenie na prípravu jedál
•   Používajte zariadenia, ktoré sú veľkosťou 
primerané množstvu pripravovaných 
pokrmov. Plne využitá kapacita zužitkuje 
energiu podstatne efektívnejšie.

•   Pravidelne kontrolujte stav tesnenia 
na dvierkach rúr na pečenie a v prípade 
potreby ho dajte vymeniť.

•   Fritézu napĺňajte len do uvedenej kapacity, 
preplnené zariadenie predlžuje čas prípravy 
jedla.

Viac na www.ZelenaBuducnost.sk v časti 
Šetrenie energie.

tiP ako ušetriť eNergiu 
Na VašicH odberNýcH miestacH

cHcete lePšie rozumieť PoložkÁm  
na faktúre?
Využite našu interaktívnu pomôcku 

Na našej internetovej stránke www.vse.sk v časti Zákazníci/Firmy a organizácie/Spôsoby platby 
nájdete interaktívnu aplikáciu k faktúre za elektrinu. Pomôže vám lepšie porozumieť jednotlivým 
účtovaným položkám, a tiež vysvetlí skladbu ceny elektriny.
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Kompletný zoznam našich Regionálnych zastúpení:
   Humenné, Nám. slobody 61
   Košice, Hollého 3
   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

Vaše požiadavky vybavíte telefonicky:
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