obec Staškov, ul. Jozefa Kľonera 588' 023 53 Staškov

Zmluva o dodávke elektľĺny, zabezpeč'ení distrĺbúcĺeelektrĺny a prevzatí zodpovednosti
za odchýlku
I.

Zmluvné strany
Dodávateľ:

obchodné meno spoločnosti:
Adľesa sídla spoločnosti:

Stredoslovenská eneľgetika, a.s.
Pri Rajčianke 859l/4B, 0IO 47 Żi\ina

IČo:

51 865 467

DIČ:

2IŻ0814575
sK 2120814575

lČ opH:
Bankové spojenie:

vÚg ľanka' a.s.

IBAN:
Kód SWIFT:

sK91 0200 0000 0000 00702432
SUBA SKBX

opľávnená osoba
za stranu uchádzač,a:

Ing. Michal Jaloviaľ' riađiteľsekcie Predaj

Tel:

E-mail:
Zapisaný;
(ďalej len,,dodávateľ")

B2C

zákaznikom, konajrici nazák|ađe poverenia č.
93 l20I9 zo đía
Ż8.I1.2019
+421 906 25 25 21
podnikatelia@sse.sk
v obchodnom registri okľesného súdu

a

odbeľateľ:
NtŁov veľejného obstarávateľa:
Adľesa veľejného obstarávateľa:

Krajina:
Zastupený:

obec Staškov
ul. Jozefa Kĺonera 588, 023 53 Staškov

Slovenská ľepublika
Ing. Ladislav Šimčisko-starosta obce
00314293
2020553271
Banková inštitúcia:
Prima banka Slovensko, a. s.
Čísloúětu:
SK25 5600 0000 0077 1549 7OO8
e-mail:
staľosta@staskov.sk
(Dodávateľ a odberateľ ďalej spolu aj ako ,,Zmluvné stľany" akaždý jednotlivo aj ako
,,Zmluvná strana")

lČo:
DIČ:
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ČlánoľI. - Zák|adné ustanovenia

I.

1.1

DeÍinície pojmov
Na účelyZmluvy,jej príloh a dodatkov' majú nasledovné slová a výrazy tento význam:
Dĺstrĺbučnéslužby _ distribúcia elektriny a ostatné s ňou spojené distľibuěné služby v ľozsahu
a podľa podmienok Prevádzkového poľiadku, Technických podmienok a príslušných
rozhodnutí Únso.
Dôveľné infoľmácĺe - informácie uvedené v čl. V. bod 0 ods. 6.1 tejto Zmluvy.

Fakturačnéobdobĺe - obdobie, zaktoľéDodávatel'vykonáva zúčtovanieskutočnej spotreby
elektriny odberateľa, ktoqým je v prípade odberných miest v pĺípadeodberných miest
s ročným odpočtom ročný cyklus určený PDS.
Informačný zátkon_zźkonč,.21,112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciźma o Zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákoĺo slobode informácií) v zneni neskoršíchpľedpisov.

obchodný zákonník - zákon č,. 5|3l199I Zb. obchodný zákonník v zneni neskoľších
predpisov.

odberné miesto _ miesto odberu elektriny vybavené určeným meradlom charakteľizované
kódom EIC, v prospech ktoľéhosa zabezpečuje dodávka elektľiny, distribúcia elektriny a
prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa tejto Zmluvy. Zoznam odberných miest je uvedený
v Prílohe č. 1 tejto Zm|uvy (ďalej spolu ako ,,odberné mĺesta").
zariadenie odbeľateľa uľčenéna odber elektľiny, ktoľéje
možnépľipojiť do pľenosovej sústavy, do distľibučnejsústavy alebo na elektrickú pľípojku.

odberné elektľĺckézaľiadenie

-

Pľavidlá tľhu - vyhláška Únso č^24l2OI3 Z. z.,ktorou

sa ustanovujú pravidlá pre

fungovanie

vnútomého trhu s elektrinou a pravidlá pľe fungovanie vnútornéhotrhu s plynom.

Preddavkové faktúry - majú ýznam uvedený v čl. V. bod I. ođs.tejto Zmluvy.

PreddavĘ _ majú ýznan uvedený v čl. V. bod

I. ods.

1

.2 tejto

Zm|uvy.

Pľevádzkovatel' distrĺbučnejsústavy (ďalej aj ako ,,PDs") - osoba, ktoľá má povolenie na
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia distribučnou sústavou, ku ktorej sú odberné
miesta pripojené.

Pľevádzkový porĺadok - dokument vydaný PDS a schválený ÚRSo, upravujúci podmienky
prevádzky distribučnej sústavy aptźxa a povinnosti jednotlivých úěastníkovtrhu s elektrinou.
Pľevádzkoqý poriadok je záv?nĺý pre všetkých účastníkovtrhu s elektrinou. Platné znenie
Prevádzkového poriadku je zverejnené na webovom sídle PDS.

Upomĺenka - Dodávateľom vykonané písomnéupozoľnenie odbeľateľa na podstatné
porušovanie tejto Zm|uvy spôsobené omeškaním odberateľa s úhľadou finančných záväzkov
podľa tejto Zmluvy obsahujúce určenie dodatočnej lehoty na ich uhĺadenie.

Únso

_ Úľad pre ľeguláciu sieťoqých odvetví.
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Technické podmienĘ

-

dokument vypľacovaný v súlade so Zákonom o energetike a
vyhláškou Ministerstva hospodáľstva Slovenskej republiky č. 27ll20l2 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podľobnosti o rozsahu technických podmienok pľístupu a pľipojenia do sústavy
a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete. Platné znenie Technických podmienok je
zveľejnenéna webovom sídle PDS.

Zálkon o DPH

_

zákon č. 2Ż212004

Z. z.

o

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov.

Zálkon o eneľgetĺke - zákon č,.25Il20I2 Z. z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoqich
zákonov v znení neskoršíchpredpisov.

Zálkon o metrológĺĺ _ zákon
v zneni neskoľšíchpredpisov.

č,. Z.

z. o metrológii o zmene a doplnení niektoých zákonov

Zátkon o regulácĺi _ zákon ć. 250lŻ0I2 Z. z. o regulácii v sieťoqých odvetviach v znení
neskorších pľedpisov.

Zálkon o spotrebnej danĺ _ ztů<on č,. 60912007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
zemného plynu a o zmene a doplnení zźlkona č,. 9812004 Z. z. o spotľebnej dari z mineľálneho
oleja v znení neskoľšíchpľedpisov.

Zmluva

o

prĺpojení- zmluva v zmysle jej definície uvedenej

v $ 26 ods. 3

Zźlkona

o eneľgetike.

Zmluvné množstvo - zmluvne dohodnuté množstvo elektriny (vyjadrené v jednotke MWh),
ktoľémá bý' Dodávateľom podľa podmienok tejto Zmluvy dodané do odberných miest
odberateľa a odberateľom v odberných miestach odobraté počas Zmluvného obdobia.

Zmluvné obdobie- doba, ktoľej zaćiatok akoniec je uvedený vč1. I. bod III. ods.3.1 tejto
Zm|uvy, počas ktoĄ sa Dodávateľ zaväzuje plniť predmet tejto Zmluvy uvedený v jej čl. I.
bod III. ods. 3.1.

I.2

1

.3

l.4

Slová avýrazy uvedené vpredchádzajúcom odseku tohto bodu Zm|uvy platia ľovnako pľe
jednotné aj mnoŽné čísloa mají ýznam daný pľíslušnoudefiníciou aj pri ich použití
v akejkoľvek inej listine alebo dokumente vyhotovenom v súvislosti s touto Zmluvou, pokial'
sa v ňom ĺeĺachádza odlišná definícia.
Pre odboľnépojmy použité v tejto Zm|uve, ktoých deťrnícianie je uvedená v odseku 1 .1 tohto
bodu Zmluvy, platí ich deťrnícia uvedená v Zźtkone o energetike, Zákone o ľegulácii,
Pľavidlách tľhu alebo iných súvisiacich všeobecne záväznýchprávnych predpisov vďahujúcich
sa na energetiku.

Pokiaľ sú v tejto Zmluve, jej dodatkoch ďalebo prílohách, odkazy na ustanovenia právnych
pľedpisov ďalebo právne pľedpisy, ktoľéboli medzičasom Zmenené, opätovne prijaté alebo
priamo či nepriamo nahľadené inými ustanoveniami pľávnych predpisov ďalebo pľávnymi
pľeđpismi,povaŽujú sa tieto oďkazy za odkazy na ustanovenia právnych predpisov ďalebo
právne predpisy, ktoľéboli zmenené' opätovne pńjaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú
pôvodné ustanovenia právnych pľedpisov alalebo právne predpisy, v ich platnom znení.
J
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il.
2.1

2.2

Všeobecné ustanovenia
Zmluva je po vzájomnej dohode Zmluvných stľán uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2
obchodného zfüonníka, v súlade so Zákonom o energetike, Zźkonom o regulácii a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť energetiky.
Únso vydáva vecné a cenové ľozhodnutia v zmysle Zti<onao regulácii.

ur. Predmet Zmluvy
3.1

3.2

J.J

Predmetom Zm|uvy je závazok Dodávateľa v Zmluvnom období od 00:00 hod. dňa 1.l.202|
do 23:59 hod. dňa 31.12.2022:
a) dodávať do odbeľných miest elektrinu v dohodnutom mnoŽstve, čase a v kvalite
garantovanej Technickými podmienkami,
b) zabezpečovať pre odberné miesta prostľedníctvomPDS DistribučnésluŽby a
c) prevziať za oďbęrateľa zodpovednosť za odchýlku na odbemých miestach voěi
zúčtovateľoviodchýlok.
Predmetom Zmhxy je ďalej záväzok odbeľateľaodobeľať od Dodávateľa elektľinu v
dohodnutom mnoŽstve a čase podľa podmienok tejto Zmluvy a ľiadne a včas zap|atíť
Dodávateľovi za dodávku elektriny a Distribučnéslužby ceny dohodnuté v tejto Zmluve
adodĺžiavaťsvoje povinnosti v súlade so Zmluvou.
Dodávateľ zabezpeěí plnenie pľedmetu tejto Zmluvy podľa ods. 3 . 1 tohto bodu Zmlruvy výlučne
vo vzťahu k tým ođbernýmmiestam, ktoré sú pripojené k distribučnej sústave PDS na zźlklrađe
platnej a účinnejZmluvy o pľipojení uzatvorenej mędzi odberateľom a PDS.

rv. Miesto plnenĺa
4.r
4.2

Miestom plnenia sú odbemé miesto verejného obstarávateľa.
odbeľateľ je povinný vopľed infoľmovať Dodávatel'a o každej Zmene technických parametľov
odberného miesta, ktoru si dohodne s PDS v rámci Zmlruvy o pľipojenía poskynúť
Dođávateľovivšetku potľebnú súčinnosťna zosúladenie tejto Zmluvy s takto vykonanými
zmenami najneskôr ku dňu ich účinnosti.Povinnosti odbeľateľa podľa pređchźńzajúcejvety sa
vzťahujúaj ĺazmeny ľezervovanej kapacity alebo ZmeÍy sadzby distribúcie elektriny, o ktoré
odbeľateľ požiada pred zač'iatkom Zmluvného obdobia prostľedníctvom iného dodávateľa
elektriny.

čHnok II. - Dodávka elektľĺny

L
1.1

1.2

PodmĺenĘ dodávĘ elektľĺnya prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Dodávka elektľiny je splnená pľechodom elektriny určeným meradlom. Za

dodané množstvo

elektriny sa povaŽujú hodnoty podľa údajov určenéhomeradla, ktoré poskytuje Dodávateľovi
PDS podľa osobiĘých pľedpisov, ktoľými sa stanovia podrobnosti merania elektľiny
a odovzdávania technických údajov a podľa Prevádzkového poriadku.
Dodávka elektľiny sa uskutoční iba na ztklade platne uzatvoľenej a účinnejZmluvy, v opačnom
prípade sa odber elektriny považuje zaneopľávnený odber elektľiny. Neoprávneným odberom
elektľiny je odbeľ elektriny podľa deťrnície uvedenej v $ 46 ods. 1 Zźtkona o energetike. Pri
neopľávnenom odbere elektriny je ten, kto elektľinu odoberal' povinný uhradiť vzniknutú
škodu. Ak nemožno vyčísliťskutočne vzniknutú škodu nazźtk|ade objektívnych a spol'ahlivých
4
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1.3

I.4

il.
2.r

podkladov, použije sa spôsob výpoětu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektľiny
ustanovený všeobecne záv azným právnym pľedpisom.
Dodávateľ je pri dodávke elektriny povinný dodrŽiavať štandaľdy kvality, evidovať,
vyhodnocovať azveľejňovaťúdaje o štandaľdoch kvality, ato v súlade s platnou vyhláškou
ÚRSo, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky elektriny. Ak Dodávateľ nedodrŽí
štandaľđy
kvality a toto nedodľžanie pľeuktŁateľne nastalo, je povinný uhľadiť odbeľateľovi
kompenzačnúplatbu. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatel' zverejňuje na svojom
webovom sídle.
Ak Dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektľinu do odberných miest z dôvodov podľa $ 18
ods. 6 Zéłkona o energetike, nastane dodávka elektľiny dodávateľom poslednej inštancie.
Dodávateľ poslednej inštancie je určený ľozhodnutím ÚRso alebo zfüonom. Dodávka
poslednej inštancie tľvá najviac tľi mesiace. o dôvodoch dodávky poslednej inštancie infoľmuje
odbeľateľa pľíslušnýPDS, a to v lehote podľa $ 36 ods. 7 Pľavidiel trhu. Dodávka poslednej
inštancie môŽe byt'ukončená aj počas jej trvania, ato (i) uzatvorením zmluvy ododávke
elektriny alebo zmluvy o zđruŽenejdodávke elektriny s dodávateľom poslednej inštancie alebo
iným dodávateľom elektriny, (ii) ukončením odberu elektriny zo strany odbeľateľa elektriny
alebo (iii) pri Zmene odberateľa elektriny na danom odbeľnom mieste. Dodávka posleđnej
inštancie zanikáuplynutím tľoch mesiacov od jej zač,atia.

Zmluvné množstvo dodávĘ elektľiny
Zm|lvné stľany si dohodli Zm|uvné mnoŽstvo dodávky elektriny pľe jednotlivé kalendiĺme
ľoky doby tľvania Zmluvného obdobia nasledovne:

-

rok : 2021 _ 176,602 Mwh
kalendárny ľok : 2022 _ 176,602 Mwh

pre kalendámy
pre

ktoré sa Dodávateľ zavázuje odberateľovi dodať spoločne do odberných miest.

2.2

odbeľateľ sa zaväzuje od Dodávateľa odobľať v kaŽdom kalendárnom roku doby trvania
Zmluvného obdobia minimálne 90 % zo Zmluvného množstva dohodnutého pre takýto
kalendárny rok (minimálne mnoŽstvo elektriny) a maximálne II0 % Zmluvného mnoŽstva
dohodnutého pre taĘito kalendárny rok (maximálne množstvo elektriny).

čHnoľIII. - Distľibučnéslužby

L

PodmienĘ

1.1

Dodávateľ počas Zmluvného obdobia zabezpeči pre odbeľnémiesta pľipojenék distľibučnej
sústave PDS Distľibučnéslužby v ľozsahu uvedenom v tejto Zm|uve a podľa podmienok
uvedených v Prevádzkovom poriadku, Technických podmienkach a iných príslušných
pľávnych pľedpisov. DistribučnésluŽby sízabezpečovanéprostredníctvom PDS.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpeěiť Distľibučnéslužby pte každéođbernémiesto do výšky
maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o pripojení uzatvorenej pľe takéto
odbeľné miesto medzi PDS a odberateľom. Distľibučnéslužby sa uskutočňujú v súlade
s platnými všeobecne zźxäznýmíprávnymi predpismi, Prevádzkoým poriadkom a v kvalite
podľa Technických podmienok.

r.2

zab ezp eč.enia Distribučných služieb
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1.3

I.4

1.5

l.6

il.
2,1

2.2

2.3

Dodávateľ sazaväzuje zabezpečiť rezeľvovanúkapacitu pre každéodberné miesto vo ýške
evidovanej pre takéto odbemé miesto v systémoch PDS.
odbeľateľ môže poŽiadať PDS prostľedníctvom Dođávateľao Zmenu rezeľVovanej kapacity
evidovanej v systémoch PDS, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa alebo na
kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na faktúre a doruěenú najneskôr 5 pracovných dní
pred stanovenou lehotou uvedenou v podmienkach pľíslušnéhoPDS. PoŽiadavka na Zmenu
ľezeľvovanej kapacity musí byt' v súlade s platným cenovým rozhodnutím Únso
a podmienkami PDS, inak je PDS oprávnený takúto Žiadosť zamietnuť.
odberatel' je povinný na všetkých odberných miestach dodľŽiavaťpredpísané hodnoty
účinníkaa dodržiavať (majúc tým na mysli nepľekľačovať)zmluvnú maximálnu rezervovanú
kapacitu, evidovanú rezęľvovanú kapacitu a dodávku jalovej elektľiny. V prípade nedodrŽania
povinnosti odbeľateľa podľa pľedchádzajúcej vety, je odberateľ povinný uhĺađiť
Dodávateľovi všetky zo stľany PDS v súlade s pľíslušnýmiprávnymi predpismi a platnými
podmienkami PDS uplatnené poplatĘ alebo priražky súvisiace s takýmto porušením
povinnosti odberateľa.
Ďalšie povinnosti odberateľa spojené so zabezpečovaním Distľibučnýchslužieb sú uvedené v
Zźlkone o energetike, Pľavidlách trhu, Preváđzkovomporiadku' Technických
podmienkach a ostatných súvisiacich pľávnych predpisoch, ktoľésa odberateľ zaväzuje spolu
s podmienkami pripojenia odberných miest k distribuěnej sústave dodľžiavať.
Pľerušenie alebo obmedzenie dodávĘ elektľĺnya Distľibučnýchslužieb
odbeľatel'berie na vedomie, že PDS je opľávnený obmedziť alebo pľerušiťDistribučnésluŽby
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených v pľíslušnýchpľávnych
pľedpisoch (najmä $ 31 ods. 1 písm. e) Zákoĺa o energetike) a v príslušných ustanoveniach
Prevádzkového poriadku. Počas takéhoto obmedzenia alebo prerušenia nie je Dodávateľ
povinný dodávať elektrinu azabezpeěovať Distribučnéslužby do ođbeľnýchmiest.
V uvedených prípadoch nejde o porušenie podmienok tejto Zmluvy zo stľany Dodávateľa a
odberateľ nemá naľok na náhĺadu škody.
PDS informuje odberateľa o plánovanom obmedzení alebo pľerušeníDistľibučnýchsluŽieb
v súlade so Ziĺkonom o energetike a Prevádzkoqým poľiadkom. V prípade obmedzenia alebo
prerušenia Distľibučných služieb z dôvodu poruchy na odbernom mieste, je odberateľ povinný
informovať PDS pľostľedníctvomporuchovej linky, ktorej telefónne ěíslo je zverejnené na
webovom sídle PDS.
Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a poskytovanie
Distribučných sluŽieb do odbeľných miest azatým účelomvo vlastnom mene poŽiadať PDS
o obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny do odberných miest, ak je odberateľ
v omeškaní s úhľadoufaktúry alebo akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy aj po uplynutí lehoty
na jej dodatočné uhľadenie uvedenej v písomnej výzve Dodávateľa - Upomienke. Zmluvné
strany sa výslovne dohodli, Že lehota na dodatočnéuhĺadenie uvedená v Upomienke bude
minimálne 14 kalendáľnych dní odo dňa doručenia Upomienky odbeľateľovi. Pre vylúčenie
pochybností' omeškanie odberateľa s uhľadením Preddavku(ov) resp. Pľeddavkovej faktuľy
a právo Dodávateľa postupovať podľa tohto odseku Zmluvy naďalej trvajú aj po vystavení
vyričtovacej faktúľy za ukončenéFakturačnéobdobie, ato až do úplnéhouhĺadenia
Pľeddavku(ov) resp. Preddavkovej faktúľy, s úhĺadouktorého(ých) je odberateľ v omeškaní
alebo do uhĺadenia výčtovacej faktuľy za ukončenéFakturačné obdobie.
6
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2.4

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distľibúcie elektriny podľa predchádzajúceho odseku
2.3 tohto boduZmluvy nie je Dodávateľ povinný dodávať elektľinu azabezpečovať Distribuěné
sluŽby do odbemých miest a nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk odberateľa
spôsobené takýmto obmedzením alebo pľerušenímdistribúcie eletkĺiny. Dodávateľ požiada
PDS o obnovenie distribúcie elektľiny do odbemých miest v lehote podľa platných právnych
predpisov po tom, čo Dodávateľ zaľegistroval uhľadenie dlŽnej sumy za dodávku elektľiny a
DistribučnésluŽby vľátane nákladov spojených s pľerušeníma obnovením distribúcie elektriny
na svoj účet.Náklady spojené s pľerušeníma obnovením distribúcie elektľiny do odbemých
miest sa odbeľateľ zaväzuje uhľadiť Dodávateľovi vo výške určenej v súlade s platným
cenníkom PDS zverejneným na jeho webovom sídle. Uhľadenie dlžnej sumy na účet
Dodávatel'a sa ľozumie pľipísaniedlžnej sumy na účetDodávateľa s uvedením správneho
variabilného symbolu.

ilI. Meľanĺeelektľiny a odpočty
3.1

3.2

J.J

3.4

3.5

3.6
a)

b)

Meľanie elektľiny, vykonávanie odpočtov určenéhomeľadla vrátane vyhodnocovania,
odovzdávania qýsledkov merania a ostatných informácií potľebných na vničtovanie dodávky
elektriny a Distribučných služieb vykonáva PDS a riadi sa Zákoĺom o eneľgetike,
Pľevádzkovým poriadkom a inými príslušnými pľávnymi predpismi.
Elektrina sa meľia určeným meradlom v zmysle Zákona o metrológii. V prípade poruchy
uľčenéhomeradla, HDo (hromadné diaľkovéovládanie) alebo fakturácie s nesprávnou
konštantou, majú Zm|uvné stľany pľávo na vzájomné vyľovnaniębez sankcií. Dodávateľ upľaví
fakturačnéhodnoty podľa údajov, ktoré Dodźxateľ dostane od PDS. Všetky poľuchy na
určenom meľadle vľátane porušenia zabezpečenia pľoti neoprávnenej manipulácii, ktoré
odberatel' zisti, je povinný bezodkladne nahlásiť Dodávateľovi.
Ak má odberateľ pochybnosti o spľávnosti meľania údajov určeným meľadlom alebo zistí
chybu na určenom meľadle, möže prostredníctvom Dodávateľa písomne požiadať PDS
o zabezpečenie jeho pľeskúšania.Ak sa zistí chyba určenéhomeradla, ktorá pľesahuje chybu
povolenú podľa Zákona o metrológii, náklady spojené s preskúšaníma výmenou určeného
meradla hľadíPDS. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu
povolenú podľa Ztkona o metľológii, náklady spojené s preskúšaníma výmenou určeného
meľadla hľadíodbeľateľ. Podanie Žiadosti o preskúšanie určenéhomeradla nezbavuje
odberateľa povinnosti zaplatiť Dodávateľovi platby podľa tejto Zmluvy v lehote ich splatnosti.
odpočet uľčenéhomeradla sa vykonáva v súlade s Pľevádzkovým poľiadkom, pričom
odberateľ je povinný poskytnúť PDS k vykonaniu odpočtu uľčenéhomeradla všetku
nevyhnutnú súčinnosť'Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny a DistribučnésluŽby výlučne na
ztk|ade údajov o spotrebe elektľiny na odberných miestach, ktoľéDodávateľovi oznámi PDS.
odbeľateľ je povinný umožniťPDS alebo ním poverenej osobe montttž určenéhomeľadla,
montźň zariađeníana pľenos infoľmácií o nameraných údajoch, pľístupk odbemému
elektľickémuzariadeniu, zaríadeniu na prenos infoľmácií o nameraných úđajocha k uľčenému
meľadlu na účelvykonania kontroly, výmeny, odobľatia určenéhomeľadla alebo zistenia
spotrebovaného mnoŽstva elektriny v súlade s Pľeváđzkovýmpoľiadkom a pľíslušnými
pľávnymi predpismi.
Dôvody výmeny urěeného meradla môžu bý najmä:
výmena uľčenéhomęradla pred uplynutím času platnosti overenia,
qýmena uľčenéhomeradla pri požiadavke na preskúšanie urěeného meradla,
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c)
d)
3.7

3.8

výmena určenéhomeradla, ak nastala porucha na uľčenommeľadle alebo
qýmena určenéhomeľadla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
o termíne výmeny určenéhomeradla infoľmuje odbeľateľa PDS, a to aspoň 15 dní vopred pri
plĺánovanej výmene určenéhomeľadla (to neplatí, ak odbeľateľ súhlasís neskorším oznámením
teľmínu plánovanej výmeny) a bezodkladne pri neplánovanej výmene určenéhomeradla.

Náhľadný spôsob určenia mnoŽstva dodanej elektriny v prípade poľuchy určenéhomeľadla
alebo mimo určenéhotermínu odpočtu sa ľiadi ustanoveniami platného Prevádzkového
poriadku.

čhnok IV. - Cena

I.

Cena za dodávku elektriny

l.1

Jednotková cenazadodávku elektriny dodanú nazáklade tejto Zmluvy do všetĘých odbeľných
miest bola Zmluvnými stranami pľe jednotlivé kalendáľne ľoky Zmluvného obdobia dohodnutá
nasledovne:

Sadzba CĹ, CZ =

66157

Sadzba C10 = 57,39
Sadzba C5: VT

=

70,18NT = 49,39

Sadzba C7: VT

=

90,64NT = 62,48

EUR

zakaždű, MWh elektriny dodanú do odberných miest v ľoku 20Żl -2022 (v

období od

1.2

il.
2.I
a)
b)
2.2

2.3

1.1

.202I do 31.12.2022)

V jednotkovej cene za dodávku elektľiny podľa preďchádzajúceho ods. 1.1 tohto bodu Zmluvy
je zahrnutáaj cena zaprevzatie zodpovednosti odberateľazaodchýlku za odbeľnémiesta voči
zúčtovatęl'oviodchýlok Dodávateľom.
Dane a poplatĘ k cene za dodávku elektľiny
Jednotková ceÍua za dodávku elektriny podl'a tejto Zmluvy neobsahuje dane a iné poplatky,
ktoľébudú Dodávateľom odberateľovi faktuľované nasledovne :
daň zpridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH") podľa Zźtkona o DPH v sadzbe platnej ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia a
platby za systémovéslužby a platby za prevádzkovanie systému podľa aktuálne platného
cenového ľozhodnutia ÚRSo, ktoqým bola určená alebo schválená tarifa za prevádzkovanie
systému a taľifa za systémové služby, ktoré sa odbeľateľ zaväzuje Dodávateľovi uhĺadiť.
Ak dodávka elektľiny bude zaťaŽená inými daňami, poplatkami alebo inými obdobnými
peňažnými platbami zavedenými legislatívou Slovenskej republiky, ktoré nie sú uplatňované
v čase uzaíĺárania Zmluvy, cena za dodávku elektriny sa upraví o príslušnúěiastku.

odberateľ je povinný uhľadiťDodávateľovi spolu s cenou za dodávku elektriny aj ďalšie
platby, ľesp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, resp. nekonaním
vyvolal vznik skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov alebo poskytnutia služieb zo
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stľany Dodávatel'a a tieto sú spoplatňované podľa platného cenníka služieb Dodávateľa
zverejneného na webovom sídle Dodávateľa.
III. Cena za Distľibučnéslužby
3.1
Dodávateľ účtujeodberatel'ovi ceny resp. taľify za Distribučné sluŽby poskytnuté v prospech
odbemých miest podl'a sadzby dohodnutej pre kaŽdé odbeľnémiesto a ostatné regulované
poplatky faktuľovanéPDS v súlade s pľíslušnýmicenovými ľozhodnutiami Únso platnými
v čase poskýnutia Distribučných sluŽieb, ktoľésa odbeľateľ zaväzuje Dodávateľovi uhľadiť.
3.2 Dodávateľ účtujeodberatel'ovi ostatné služby a úkony v prospech odberných miest
fakturované PDs podľa platného cenníka služieb PDS zveľejneného na webovom sídle PDS,
ktoré sa odbeľateľ zavazuje Dodávateľovi uhĺadiť.
Ak dôjde k zmene regulovaných cien resp. taľífnazźkladeZmeÍycenového ľozhodnutiaÚRso
3.3
alebo k zmene neľegulovaných cien nazźtklraďe zmeny cenníka služieb PDS, odo dňa účinnosti
takejto Zmerly je Dodávatel' opľávnený azároveň povinný účtovaťodbeľateľovi ceny resp.
taľify v súlade s podmienkami nového cenového ľozhodnutia ÚRso alebo v súlade s novým
cenníkom sluŽieb PDS.
3.4 odbeľateľ je povinný uhľadiťDodávatel'ovi spolu s cenou za DistľibučnésluŽby aj ďalšie
platby, resp. poplatky súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, ak svojím konaním, resp.
nekonaním vyvolal vznik skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších füonov alebo poskytnutia
sluŽieb zo strany PDS a tieto sú spoplatňované podl'a platného cenníka sluŽieb PDS
zverejneného na webovom sídle PDS.
3.5 K cenám podľa tohto bodu Zmluvy sa pľi fakturácii pripočítava DPH v súlade so Zákonom
o DPH.

ČHnok V. _ Spoločnéustanovenia

I.

1.1

l.2
1.3

l.4
1.5

Platobné podmienĘ a faktuľácia
Dodávka elektriny a DistribučnésluŽby sú v zmysleZźkona o DPH považované za opakované
dodanie tovaru a služieb v mesačne sa opakujúcich lehotách. Faktúry sa vystavujú spoločne za
dodávku elektriny a Distľibučnéslužby.
odbeľatel' vykoná úhĺadyPreddavkov bezhotovostným platobným stykom na niektorý
z bankových účtovDodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Dodávateľ vo vytičtovacej faktúre vypočítarozdiel medzi cenou stanovenou na zźtk|ade
skutočnej spotreby elektľiny odberateľa (celková suma za plnenie predmetu Zm|uvy
vypočítanána zěú<lade množstva spotrebovanej elektľiny oznámeného Dodávatel'ovi zo strany
PDS) a súčtomvýšky odbeľateľom uhradených Pľeddavkových faktúr za celé Faktuľačné
obdobie, za ktoré sa spotreba elektriny pľostredníctvom vyúčtovacejfaktúry vyúčtováva.
Vyúčtovaciafaktura bude obsahovať aj rozdiel medzi skutočnou spotrebou elektriny a súčtom
všetkých Preddavkových faktúr požadovaných v danom Fakturačnom období.
Vyúčtovaciu faktúru je Dodávatel' oprávnený ođbeľateľovivystaviť aj vpriebehu
Fakturačnéhoobdobia, a to najmä v pľípade mimoľiađnehoodpočtu, pľi qýmene uľčeného
meľadla alebo ukončeníodberu.
ođbeľateľ
uhĺadíDodávateľovi nedoplatok z vytičtovacej faktúry a Dodávateľ uhľadí
odberatel'ovi pľeplatok z vytičtovacej faktúry v lehote splatnosti vničtovacej faktúľy.
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1.6

I.7
1.8

1.9

odberateľ sa zav'azuje vykonávať všetky platby podľa tejto Zmluvy bezhotovostným
platobným stykom pod správnym variabilným symbolom a na bankoqý účetDodávateľa
uvedený na faktúre alebo na bankový účetDođávateľauvedený v tejto Zm|uve, ak faktúra
bankoý účetDodávateľa nebude obsahovať alębo pôjde o úhĺaduPľeddavku. Dodávateľ
uhľadí odberateľovi platby podľa tejto Zmluvy na bankoqý účetodbeľateľa uvedený v zźthlaví
tejto Zmluvy alebo na iný neskôr odberateľom v súlade s ods. 1.12 tohto bodu Zmluvy
Dodávateľovi oznámený bankový účetodber ateľ a.
Splatnosť kaŽdej faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pľipadne deň
splatnosti faktúry na deň, ktoý nie je pracovným dňom, dňom splatnosti faktúľy je najbliŽší
nasledujúci pľacovný deň.
Úhĺadou sa rozumie pripísanie dlŽnej sumy na správny bankový ričet Dodávatel'a s uvedením
správneho vaľiabilného symbolu. Ak odbeľateľ poukáŽe úhľadus nespľávnym vaľiabilným
symbolom alebo ju poukaže na nesprávny bankoqý účetDodávateľa, Dodávateľ je oprávnený
vrátiť odbęrateľovi úhĺaduako nepľiľadenúk záväzku odberateľa a účtovaťmu úrok z
omeškania podľa ods. 1.10 tohto bodu Zmluvy.
Dodávateľ má právo priradiť platbu odbeľateľa na najstaľšiu neuhĺadenúpohľadávku
odbeľatel'a zo Zm|uvy, pokiaľ nebude odbeľateľom platba výslovne pľiradená ku konkľétnej
pohl'adávke.

1.l0 Ak odberateľ neuhľadí akúkol'vek platbu na základe tejto Zmluvy

v lehote splatnosti,
Dodávateľ má pľávo vyzvať odbeľateľa na jej uhĺadenie napr. formou písomnej Upomienky a
úětovaťodberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 yo z ďIžnej srrmy zakažđýaj zač,atý đeřl
omeškania až do jej úhĺady.

1.1

1 Faktúľyvyhotovené pľostľiedkami hľomadného spracovania (výpočtovou technikou) nemusia
bý' Dodávatel'om podpísané.odbeľateľbeľie na vedomie, že v pripade dohody medzi

Dodávateľom a odberateľom o elektronickom vyhotovení faktúľynie je Dodávatel' povinný
zasielať odbeľatel'ovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme.
1.12 odberateľ poŽaduje zasLať faktúry na adľesu: ul. Jozefa Kľonera 588' 023 53 Staškov
Ktorákoľvek Zmluvná stranaje oprávnená vykonať Zmenu identifikácie jej bankového spojenia
spolu so Zmenou číslabankového účtu,ktoru možno vykonať ajbezuzatvoľenia dodatku k tejto
Zm|uve, ato písomnýmozĺámenímjednej Zmluvnej stľany preuktnateľne doručeným druhej
Zmluvnej stľane najneskôr spolu s príslušnoufaktúrou.

il.
2.r

2.2

Reklamácie
Zm|uvné strany sa dohodli, že akékoľvek chyby pri fakturácii' ktoré vzniknú najmä, ale nielen
nespľávnou činnosťouurčenéhomeradla, nesprávnym odpočtom určenéhomeradla, použitím
nesprávnej konštanty uľčenéhomeradla, pouŽitím nespľávnej ceny dodávky elektriny ďalebo
Distľibučných sluŽieb, tlačovou chybou, chybou v počítaníalebo nezohľadnením zap|atených
preddavkov, majú Zmluvné strany narok navzźĄomné vyspoľiadanie.
Ak odberateľ zistí chybu alebo omyl vo faktúľe,bezzbytoěného odkladu doručíDodávateľovi
písomnú reklamáciu, ktorá musí obsahovať najmä: označenie odbeľateľa (obchodné meno,
čísloobchodného paľtnera), identifikačnéúdaje reklamovanej faktúry vľátane variabilného
symbolu, presný opis reklamovanej skutoěnosti vrátane odôvodnenia ľeklamácie a predloŽenia

podkladov (dokumentácie) potrebných na prešetrenie ľeklamácie, prípadne ďalšie dôleŽité
skutočnosti rozhodné pľe posúdenie ľeklamácie, podpis odberateľa alebo jeho oprávneného
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zástupcu, dátum ľeklamácie, EIC odberného miesta a adresu, na ktoru bude odpoveď na
reklamáciu zas|aná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou uvedenou na Zmluve).
2.3 Dodávateľ overí správnosť vyričtovania platby za dodanú elektrinu a Distribučné služby
a v prípade opodstatnenosti ľeklamácie, odstľáni zistené nedostatky vo vyúčtovanívystavením
opľavnej faktuľy v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa (ak osobitný pľedpis
neustanovuje inú lehotu). Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru.
2.4 odbeľateľ má pľávo písomne reklamovať aj iné vady, ku ktoľým došlo pri plnení predmetu
Zmluvy.
Ż.5 Dodávateľ ľeklamáciu prešetrí a výsledok pľešetľeniapísomne oznźtmi odberateľovi v lehote
30 dní od doručenia ręklamácie pokiaľ z iného všeobecne zźx'đzĺého
pľávneho predpisu
nevyplýva iná lehota. Pokiaľ si prešetľenie ľeklamácie vyžaduje súčinnosťtretej strany, môže
Dodávateľ ptediziť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 30 dní. Podanie
reklamácie nemá odkladný účinokna splatnosť faktúľy.
2.6 odbeľateľ môŽe podať reklamáciu písomne na doručovacej adľese Dodávateľa Pri Rajčianke
859ll4B,0IO 47 Żi\ina, osobne v kontaktných miestach Dodávateľa na predpísanom tlačive
Dodávateľa alebo elektronicky na e-mailovú adľesu podnikatelia@sse.sk.
2.7 Pri vybavovaní reklamácie sa postupuje podľa reklamačného poriadku Dodávatel'a
zveľejneného na webovom sídle Dodávateľa.
2.8 V prípade, ak odbeľateľ nesúhlasís qýsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
je oprávnený najneskôr do 45 dní od doľučeniavybavenia reklamácie predloŽiť na ÚRSo spor
s Dodávateľom alebo PDS na mimosúdne riešenie.

ilI. Náhrada
3.1

škody

Ak poruší niektoľá zo Zmluvných strán povinnosti vyplývajúce ztejto Zmhxy, má poškodená
Zmluvná strana právo na náhľadu pľeukázateľne vzniknutej škody, a to okĺem prípadov' keď
škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a Distľibučných
služieb v súlade s príslušnými všeobecne záv'aznými predpismi (napr. Zákonom o energetike)
a s touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujricimi zodpovednosť podľa $ 374 obchodného

3.2

aa
J.J

3.4
3.5

4.l

zákonníka.
Dodávateľ nezođpoveđáza vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny
zabezpečená cez cudzíe zariadenie a nedodanie elektriny bolo spôsobené poruchou alebo inou
udalosťou na tomto zańadeĺll.
Dodávatel' tiež ĺezodpovedá za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri
zabezpečovanípovinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení $ 24
Zźtkonao energetike.
ođberateľzodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odbeľom v súlađeso
Zźkoĺomenergetike a s príslušnými všęobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné stľany sa budú navzźtjom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktoých sú si
vedomé, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa hĺoziace škody odvrátiť.

Iv.

Tľvanie Zmluvy a ukončenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami ostatnej zo Zmluvných
strźn. Zmluva je účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa $ 47a ods. 1
občianskeho ziĺkonníka v nadvŁnosti na $ 5a zákonač,.21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe
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k informáciám ao zmene a đoplneníniektorých zákonov v zneĺi neskoľšíchpľedpisov najskôľ
však 01.01 .2021. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,ato do 31.12.2022. Zmluvu moŽno
predčasne ukončiťdohodou Zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžađujepísomná forma
alebo odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto članku Zm|uvy alebo výpoveďou.
4.2 Dodźĺvateľje opľávnený od tejto Zmluvy odstĘiť prostľedníctvom písomnéhoodstĘenia v
prípade:
a) ak je odberateľ v omeškaní s úhľadoufaktúry alebo akejkol'vek platby a túto

neuhĺadil ani do 30 dní od doručenia Upomienky,

b)

neoprávneného ođberuelektľiny v zmysle Zźkoĺao energetike,

4.3 odberateľ je oprávnený od tejto Zm|uvy odstupiť prostredníctvom písomnéhoodstĘenia, ak
Dodávateľ porušípovinnosť dodať odbeľateľovi elektľinu v dojednanom mnoŽstve okľem
prípadov vyluěujúcich zodpovednosť a prípadov, keď táto Zmluva alebo všeobecne zźxäzné
právne pľedpisy opľávňujú Dodávateľa elektrinu nedodať, aak si túto povinnosť nesplní ani
v dodatočnej lehote uľčenejodberateľom, ktoľá nesmie byt' kľatšia ako 10 dní od doručenia
vý zvy odbeľatel'a Dodávateľovi.
4.4 Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstĘiť, ak:

a)
b)
c)

4.5

d)

druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkuľzu,
bol návľh na vyhlásenie konkuľzu voěi druhej Zmluvnej stľane podaný treťou
osobou, pľičomđotknutá Zmluvnástrana je platobne neschopná alebo je v situácii,
ktorá odôvodňuj e zač,atie konkurzného konania,
bol na majetok druhej Zmluvnej stľany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkuľzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
Účinnosť odstĘenia od Zmluvy nastane dňom doručenia písomnéhooznámenia o odstúpení
od Zmluvy đruhejZmluvnej stľane alebo neskoľšímdňom uvedeným v takomto písomnom
oznźtmení.Ak si odberateľ nezabezpečí zmenu dodávateľa elektriny do odberných miest ku

dňu účinnostiodstúpenia od Zmluvy, účinnosťodstúpenia od Zmluvy

4.6

4.7

4.8

doručeného

odbeľateľom Dodávateľovi nenastane skôr, ako vyradením odbeľných miest odberateľa
z bilančnej skupiny Dodávateľa v súlade s Prevádzkovým poľiadkom, o čo je Dodávateľ
povinný požíadaťPDS bezpľostľedne po dni, kedy mu bolo písomnéoznámenie odbeľateľa
o odstúpeníod Zmluvy doručené.
V prípade opakovaného nepodstatného porušenia zmluvných povinností Dodávateľom, je
odberateľ oprávnený zmluvu vypovedať s trojmesaěnou qýpovednou dobou. Písomné
oznámenie odbeľateľa o vypovedaní Zm|llvy sa považuje za doručenéDodávateľovi dňom
ptevzatiazásielky alebo dňom odmietnutiaprevzatlazásielky alebo dňom jej uloŽenia na pošte,
aj keď sa Dodávateľ o uloŽení zásielky nedozvedel.
odberateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu, z dôvodu, že Dodávateľ nie je schopný dodať
alebo nedodá elektľinu zacenuurčenúpodľa č1. IV bod I.-1.3. Výpovedná lehota je 3 mesiace
azačina plynúťdňom doruěenia písomnej výpovede Dodávateľovi. Pľe doručenie takejto
uýpovede primerane platí bod 4.6 tohto článku Zm|uvy.
VšeĘ prźtva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli počas trvania ZmIuvy, zostávajú aj
po jej zánikuzachované aŽ do ich riplného vyspoľiadanía. ZánikZmluvy sa nedotýkaptźxana
uplatnenie náľokov Zmluvných stľan vypl;ývajúcich z porušenia Zm|uvy, vľátane oprávnenia
t2
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na niĺhĺaduškody azapIatenie zmluvnej pokuty, ustanovení Zmluvy týkajúcich sa vol'by prźĺva,

4.9

riešenia Sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoľépodľa Zmluvy alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy.

odbeľateľ je povinný odobeľať elektľinu spotľebúvanúv odbeľných miestach výluěne od
Dodávateľa, ato počas celej doby, na ktoľúbola táto Zm|llva uzatvorená aplniť si svoje
zmluvné povinnosti voči Dodávateľovi tak, aby pre ich nesplnenie nebola Zmluva predčasne
ukončená.
4.10 Pokiaľ je za odberateľa ako splnomocnitel'a ľobený akýkoľvek právny úkon pri ukončovaní
tejto Zmluvy na zźl<|aďe plnej moci, musí byt' takáto plná moc opatrená úradne oveľeným
podpisom odberateľa.

5.1

v.

Vis maioľ (vyššĺamoc)
Zmluvné stľany sú zbavené zodpovednosti za čiastočnéalebo úplnéneplnenie povinností
vyplývajúcich z tejto Zm|uvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich
zodpovednost7vis maioľ v zmysle príslušnýchustanovení obchodného zákonníka (napr. vojna,

5.2

5.3

5.4

celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atď.). Na základę
požiadavky dľuhej Zmluvnej strany, dotknutá Zm|uvĺá strana pľeđloŽí
doklad o existencii
okolností vylučujúcichzodpovednosť.
Zmluvne dohodnuté teľmínysa predlŽujú o dobu trvania okolností vyluěujúcich
zodpovednost'/vis maior. Ak doba ich trvania pľesahuje 30 kalendáľnych dní, ktorákoľvek zo
Zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiťod tejto Zm|uvy bez akýchkoľvek negatívnych
právnych dôsledkov pľe odstupujúcu Zmluvnú stľanu.
Pokiaľ sa Zmluvné stľany nedohodnú inak, pokľačujúpo vzniku okolností vyluěujúcich
zodpovednosť v plnení svojich zźtväzkovpodl'a Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možnéa budú
hľadať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmltxy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce
zodpovednosť.

Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktoľá s pľihliadnutím na všetky okolnosti
má vedieť, že porušísvoju povinnosť zo zm|uvného vzťahu, je povinná ozntĺmiťpísomne
druhej Zmluvnej stľane povahu prekźňky, ktoľá bráni alebo bude bľĺĺniť
v plnení povinnosti,
jej
o
dôsledkoch a predpokladanom trvaní. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po
tom, ako sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej staľostlivosti
mohla dozvedieť. Štoay vyplývajúce z neskoľého oznámenia o hĺozbe alebo vzniku vis maior
bude niesť Zmluvná strana zodpovedn á za takéto neskoré oznĺĺmenie.

\ł.
6.I

Záväzokmlčanlĺvosti

Zmluvné strany súhlasia, Že Dôverné infoľmácie, ktoľými sú najmä všetky infoľmácie
a skutočnosti, ktoľézískali alebo o ktoých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom pri uzavtetí
alebo plnení Zmluvy alebo vsúvislosti sňou sa považujű za döveľné amajú chaľakter
obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujű zachovávať mlčanlivosťo Dôverných
informáciách, Dôverné infoľmácie použivaťqýlučne na účelyplnenia ZmLuvy, neposkytnúť a
nespľístupniťDôverné informácie tretím osobĺĺma prijať všetky potrebné opatrenia na ochľanu
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azabezpeěenie Dôvemých infoľmácií pľed ich zverejnením alebo poskýnutím tľetej osobe.
Toto ustanovenie sa nebude vďahovať na poskytnutie Dôverných informácií v pľípade:
a) ak Dodávatel' poveľítľetiu stranu vymáhaním pohľadávok zo Zmluvy voěi
odberateľovi za predpokladu, že tźfto osoba bude viazaná povinnosťou ochĺaňovať
Dôverné infoľmácie za podmienok najmenej ľovnako prísnych ako sú podmienky

b)

c)
d)
e)

6.2

stanovené v Zmluve,

postúpenia ptáv apovinností zo Zm|uvy za predpokladu' Že osoba, na ktorú budú
postúpené práva apovinnosti bude víazaná povinnosťou ochľaňovať Dôveľné
infoľmácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené
v Zmluve,

ak sa budú uplatňovať prtĺva z tejto Zmlwy súdnou cestou alebo na orgánoch
verejnej moci,
ak povinnosť poskýnutia infoľmácií vyplýva zo všeobecne zźwäzĺéhoprávneho
predpisu alebo

ak Dodávateľ potľebuje sprístupniť údaje zo Zmluvy na preukázanie technickej
alebo odbomej spôsobilosti podľa zttkonač,.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskoršíchpredpisov ako
uchádzaě vo veľejnom obstaľávaní.

Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán zachovźnať
mlčanlivosťpodľaods.6.1 tohto bodu Zm|uvy. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže
druhú Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutáľny orgán druhej Zmluvnej strany.

7.I
7.2

7.3
7.4

vil.

Záverečné ustanovenia
Právny vďah za|ožený touto Zmluvou sa ľiadi obchodným zákonníkom, plaĘimi všeobecne
zźtväznýmipľávnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými pľíslušnýmivšeobecne
závaznýmíprávnymi predpismi v platnom zneĺi.
Spory Zmluvných strán, ktoré vzniknú na zttklade Zm|łlvy budú pľednostne ľiešenédohodou
Zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená predložiť
spoľ na vyriešenie miestne a vecne príslušnémusúdu Slovenskej ľepubliky alebo ÚRSo na
mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.
Pľe vylúčeniepochybností, Zmluvné strany vylučujúaplikáciu akýchkoľvek všeobecných
obchodných podmienok Zmluvných strán na zmluvný vďahzaložený touto Zmluvou.
Zmluvné stľany sa dohodli, Že pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené výslovne inak, všetĘ
oznámenia výzvy a akékoľvek iné podania, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy uľobiťpísomne,
'
sa budú povaŽovať zaűěinné voči druhej Zmluvnej strane, ak budú doručenédruhej Zmluvnej
strane osobne, kuriérskou službou alebo poštou na adresu sídla Zmluvnej stľany uvedenú
v zźlhlavi tejto Zmluvy alebo neskôr v súlade s ods. 7.6 tohto bodu Zmluvy oznámenú adľesu
(ďalej len ,,Zásielka"). KaľždtlZźĺsíelkasa bude považovať za doručenúdňom jej prevzatia
adľesátom a v pľípade jej nepľevzatia adresátom, nasledujúci pracovný deň po uloŽení Zásíelky
na pošte' aj keď sa jej adľesát o uloženínedozvedel alebo v deň odmietnutiaprevzatiaZásielky
adľesátom. Za doručenésa budú povaŽovať aj všetky Ztsielky, ktoré sa vrt,/cia odosielateľovi
ako nedoručené,a to dňom, ku ktoľému je na Zásíelke zamestnancom pošty alebo kuriérskej
spoločnosti vyznačenápoznttmka, že ,,adresát sa odsťahoval'o, ,,adľesát je neznámy" alebo iná
poznámkapodobného ýznamu, ak z tohto dôvodu neprišlo k uloŽeniu Zásielky na pošte.
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1.5

Zmluvu možno zrušiť iba pĺsomne. Zmluvu moŽno meniť alebo dopĺRať výlučne písomnými
dodatkami v súlade so zákonom č,.34312015 Z. z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov, podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných stľán, ak nie je v tejto Zmluvę uvedené inak'
7.6 Zmeny obchodného mena' adresy sídla, adľesy na zasielanie faktúr a bankového spojenia
Zmluvných strán sa nebudú povaŽovať zazmeny vyŽadujúce uzavľetie dodatku k tejto Zmluve.
Zm|uvná strana dotknutá Zmenou je povinná takúto Zmenu bez zbytoěného odkladu písomrre
ozntlmiť dľuhej Zmluvnej strane. Takto oznámené Zlneny nadobúdajúúěinnost' dňom
doručenia oznámenia o Zmene druhej Zmluvnej Strane.
1.1 Żiadna zo zmluvných stľán nemôže postúpiťalebo pľeviesť svoje prttva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zm|uvy ako celok alebo ich časťbez predchádzajúceho písomného súhlasu
dľuhej Zmluvnej stľany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Dodávateľa voči odbeľateľovi
vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahv.
7.8 Informácia o podiele jednotlivých dľuhov primárnych eneľgetických zclľojov na elektľine
nakúpenej alebo vyľobenej Dodávateľom za účelomjej dodávky odbeľateľovi v
pľedchádzajúcom ľoku bude uvedená na faktúre za dodávku elektľiny. Infoľmácia o vplyve
výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej Dodávateľomzaúčelomjej dodávky odbeľateľovi
v predchádzajúcom roku na životnéprostľedie, vľátane údajov o emisiách CoZ a ľádioaktívnorn
odpade vzniknutom pľi výrobe tejto elektľiny sú uvedené na webovom sídle www.sse.sk.
7.9 Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné.Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho ěasť) neplatné alebo nevynútitel'né v dôsledku zmeny platných
právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnost'ani vynútiteľnosťostatných ustanovení tejto
Zm|uvy a Zmluvné stľany sa zaväzujű ľokovať s cieľom úpravy zmluvného vzt'ahu v zmysle
novej pľávnej úpravy a nahĺadiťdotknuté ustanovenia novými, určenými pľávnou úpravou
resp. Zmenou tak, aby bol zachovaný úěel Zmluvy azźtmeľyzmluvnýoh stľán obsiahnuté
v pôvodných ustanoveniach'
7.10 Neoddelitel'nou súčasťoutejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Dohoda o úhľadePreddavkov
Príloha č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v
hodnote minimálne 70 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene' na kaŽdý ľok trvania
zmluvy. Uchádzač, pľedložíĺavyzvanie objednávateľovi vŽdy aktuálne potvrdenie o zaplatení
poistného na príslušnýľok,

Pľílohač. 4 Platný doklad (originál alebo úľadne overenú kópiu), Že ucháđzaěje subjektom
zúčtovaniaodchýlky účastníkatľhu v zmysle zák. č:. 65612004 Z. z. o eneľgetike a o Zmene
niektorých zákonov v znení neskoľšíchpredpisov. |Jchádzač, pľedložíúľadneoveľené platné
ľozhodnutie o pľideleníEIC kódu a ěestné vyhlásenie o tom, že má uzatvoręnú zmluvu so
zúčtovatel'om odchýlok,
Príloha ě. 5 Platný doklad (originál alebo úľadne overenú kópiu), Žeuchádzač má v distribučnej
sieti SR (ZSE - Distribúcia, ä.S.,) vytvorenú bilančnúskupinu. Uchádzač preloŽí čestné
vyhlásenie o uzatvoľení ľámcovej distribuěnej zmluvy s uvedením jej čĺslaa dátumu
uzatvorenia,
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Prílolra č. 6 Platný doklad (oľiginál alebo úradne oveľenúkópiu) - opľávnenie na podnikanie v
eneľgetike v zmysle zźtkona25ll2012 o eneľgetike a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov a
zákona250l20l2 o regulácii v sieťových odvetviach.

7.II
7

.I2

Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou oľiginálu. odbęratel'obdľží
2 ľovnopisy a Dodávateľ jeden rovnopis zmluvy.

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto Zmluvu prečítali,bola spísaná podľa ich skutočnej,váŽnej
a slobodnej vôle' jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu s ňou opľávnení zástupcovia
zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné pođpisy.
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miést oderateľa

Etck

d

2425S721 3681 0004
242SS73048520000
242SS7304901 000S

24z557213747000Y
242557213707000L
24z5572137030004
2425545282460005

242SS721 3051 000X
2425572130320003
24zss732í 3í 9000U
24Z557213714000U
242557213715000P

24z5572136910004

24z.557213718000A.

24zss72í 3750o0oQ
24z.5572130330002

242557213708000G
242SS7304853000W

242557213725000J
242557213717000F

tĺslo

zmluvy

TermÍn

zača a

doclávky
1.1.2021
1.1.2021
1.1.2021
1.1 .2021
1.1.2021
1.1.2021
1.1.2021
1.'t.2021
1.1 .2021
1.1 .2021
1.1.2021
1.1 .2021
1.1.2021
1.1 .2021
1.1.2021
1.1.2021
1.1.2021
1.1 .2021

1.1.2021
1.1.2021
1.1.2021

Adresa odbem ho miesE
023 53
staškov ru.o., staškov 023 53
staškov 589/' staškov 023 53
staškov 589/, staškov 023 53
staškov ruo pri 187, staškov 023 53
staškov /BJ' staškov 023 53
Staškov /BF, staškov 023 53
staškov 900/' staškov 023 53
olešná 296/' olešná 023 52
olešná /AN, oleŠná 023 52
Jozefa Kr nera 858/, staškov 023 53
staškov /BR' staškov 023 53
Staškov /BS' staškov 023 53
staškov /AP' staŠkov 023 53
staškov /BV' staškov 023 53
Belko, staškov 023 53
Staškov
^/o olešná 023 52
olešná /Ao,
staškov /BK, staškov 023 53
staškov 589/, staškov 023 53
staškov 25l' staškov 023 53
staškov /BU, staškov 023 53

Produkt
dodávky

Spofeba

Hl. istić
(A)

Počet fáz

3FM
PANORAMIK
AKTIV
AKTIV
PANORAMIK
PANORAMIK
AKTIV
AKTIV
PANORAMIK
PANORAMIK
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
KLASIK
PANORAMIK
PANORAMIK
PANORAMIK
AKTIV
AKTIV
KOMFORT

25,00
25,00
25,00
25,0O

63,00
35,30
25,00
20,00
25,00
25,00
30,00
í 70'00
25,00

3FAZ

1FM
3FM

Distribučná Periodicita hľedy
predd. platiob
sadzba

c10
c10
c1
c1

3FM

c10
c10

3FM

c10
c10

3FM"

c2

3FM.
3FM.
3FAZ

c10
c10
c10

3FAZ
3FAZ
1FM.
1FM,

3FAZ

132,O0

3FM
3FM
3FM

25,00
20,00
63,00
25,00
25,00
50,00

3FM
3FM
3FM

c2
c1
c1

c5

c1
c1

c7

