
A/ 1,13:1.:.~·---
uzatvorená \ zm: sie ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisovrďalej len ..Obchodný zákonník.. ).\ súlade so zákonom č. 25 l '2012 Z. z. o energetike a o

zmene niektorých zákonov (cľalej len . .Zákon o energetike .. ). zákonom č. 250 2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach (ďalej len ..zákon o regulácii v sieťových odvetviach .. ) a ďalšími všeobecne

záx äzný mi práv 11) mi predpismi \ zťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky

(ďalej aj ..ZoZDE·· alebo ..zmluva")

Zmluvné strany

1. Odberateľ

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len ..Odberateľ.. )

a

, Dodáv ateľ

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Oprávnená osoba
za stranu uchádzača:

Zapísaná v:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN. SWIFT:

Stredná priemyselná škola technická
L. NO\ omeského 5 2-L 036 O 1 Martin
Ing. Dagmar Naj slov á. riaditeľka
00161578
20206030-+6

Štátna pokladnica
SK3981800000007000--t80552
SPSRSKBA

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 85911-+B. O IO-+ 7 Žilina
Mgr. Petr Sekanina- predseda
1 ng. To náš Gažúr- podpredseda predstav enstv a
Jiŕi Feist- člen
Ing. Petr Tomášek- člen
Ing. Michal Uherčík- člen

Ing. Michal Jalov iar. riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom.
konajúci na základe poverenia Č.-+-+12021 zo dňa 25.11.2021

Obchodný register Okresného súdu Žilina. oddiel Sa.\ ložka
Číslo: 10956/L
51 865 --t67
212081-+575
SK212081--t575
VÚB Banka. a.s .. Mlynské ni\: 1. 829 90 Bratislava 25
SK9 I 0200 0000 0000 0070 2--t32. SUBA SKBX

(ďalej len .. Dodávateľ")
(ďalej v texte spoločne aj ako ..Zrnluv né strany ··)
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Preambula

Túto zmluv u uzatv ára Odberateľ ako verejný obstará, ateľ. ktorý zadáva zákazku na základe
Rámcovej dohod) č. 12051202210SMal zo dňa (ďalej \ te:--te aj ako „RD··).
uzav retej centrálnou obstará. acou organizáciou. s Dodáv ateľom. ako úspešný m uchádzačom
\ o \ erejnorn obstaráx ani \) hlásenom na predmet zákazky .. Dodávka elektrickej energie".
zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. s uplatnením ~ 66 ods. 7 ZVO. s
použitím elektronickej aukcie. vyhlásenom dňa 10.08.2022 \ l1radno111 x estniku EL: pod
značkou 2022 S l 53---+3677--l a dňa 11.08.2022 \O Vestníku č. 178 2022 pod značkou 369--l9-
t\1ST.

Čl. I
(rčastníci a účel zmluvy

1. Dodávateľ je na základe Povolenia č. 2018E 0676 zo dňa 28.01.2019 vydaného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetx í. oprávnený podnikat' v predmete podnikania: elektroenergetika
a rozsah podnikania: dodáv ka elektriny.

Dodávateľ vyhlasuje. že má uzatvorenú platnú ..Zmluvu Dohodu o postúpení a prevzatí
zodpovednosti za odchý !ku·· so zúctov ateľom odchý lok OK TE. a.s. č.2019-12-0001
potvrdenie zo dňa 16.12.2021. a že je subjektom zúčtov ani a odchý !k) účastníka trhu \ zm: sie
platného zákona o energetike.
Dodávateľ vyhlasuje. že má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii s
prevádzkovateľom distribučnej siete SSD. a.s. č.RDZ0 12022 zo dňa 11.10.2021 a ZSDis .. a.s,
č.100510 zo dňa 07.12.2021.

3.

Odberateľ je verejným obstarávateľom. ktorý rnoze zadávať zákazky na základe rámcovej
dohod) uzax retej centrálnou obstarax acou organizáciou podľa ~ 15 ods. 3 písm. cl) ZVO.

Základný m účelom zmluvy je zabezpečenie prenosu. prex za tie zodpox ednosti za odchý lku.
distribúcie. a dodávky elektriny na odberné miesta (ďalej aj ..0\1--) Odberateľa.

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je:

1.1 Záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa špecifikovaných \ Čl.
IV tejto zmluvy podľa podmienok dohodnutých \ tejto zmluve a jej prílohách. Dodávateľ sa
tiež zav äzuje pre\ ziať za Odberateľa zodpm ednosť za odch) lk:: za odberné miesta
Odberateľa \OČÍ zúčtmateľm i odch)lok.

1.2 Zá\äzok Dodá\ateľa zabezpečiť pre Odberateľa do odbern)ch miest Odberateľa
špecifíkman)ch \ Čl. IV tejto zmlmy distribúciu elektrin) a ostatné služb) spojené s
použitím siete ( ďalej len ..distribučné sl užb) ··) od prísl ušného pre\ ádzkm ateľa cl istribučnej
siete. ku ktorej sú odberné miesta Odberateľa pripojené (ďalej len .. PDS··) \ rozsahu a podľa
podmienok tejto zrnili\_\- a pre\ádzkmého poriadku PDS.

1.3 Zá\äzok Odberateľa uhradiť cenu za realizmané dodá\ ky elektrin) a služb) Dodá\ateľa. \
Zlll)Sle podmienok stanmen)ch \ tejto Rámcmej dohode a\ zm:sle tejto zrnili\).

1.--l 

'
2.1

Zá\äzok Dodá\ateľa zabezpečiť indi\ iduálnu klientsku starostli\osť1obsluhu pre všetk)
odberné miesta Odberateľa špecifikO\ané \Čl.IV tejto zrnili\). zahn"iujúcu odbornú podporu.

Obsahom tejto zmlll\) je aj dohoda Zrnili\ n)ch strán o:

cene za dodanie elektrin) Hátane služieb defino\ a nej \ Čl. V tejto zrnlu\:.
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'"! '"I podmienkach dodania elektriny a služieb. bližšie uvedených \ ustanoveniach tejto zmluve

Čl. III
Trvanie zmluvy

1. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli. že zmluva je uzatvorená na dobu určitú: na obdobie od
účinnosti RD do 31. 12. 202--1- s opciou na predlženie trvania RD zo strany Centrálnej
obstarávacej organizácie - Žilinského samosprávneho kraja o ďalších najviac 2--1- mesiacov
spolu tj. s opciou dvakrát po 12 mesiacov (ďalej len .. zmluvné obdobie podľa uplatnenia
opcie .. ).

Čl. IV
Miesto plnenia a odberné miesta

1.

7

Dodáv ka elektrinx Dodá, ateľom Odberateľov i \ rá tane zabezpečenia distribučný ch služieb a
prev zatia zodpov ednosti za odchý lk) sa na základe tejto zrnluvy uskutoční do odberný ch
miest Odberateľa špecifikovaných \ Prílohe č. 1 tejto zmluv y , vrátane zmien vykonaných
podľa bodu 2 Čl. IV tejto zmluvy.

Zmluvné stranv sa dohodli. že sú povinné si oznámiť každú zmenu (vzniku. pričlenenia.
zániku) odberného miesta uvedeného \ Prílohe č. 1 tejto zmluvy ku dňu účinnosti tejto
zm I LI\). ako aj počas trvania jej platnosti. Zmenu odberného miesta si Zm luv né strany
oznámia bezodkladne písomne. elektronickou formou na príslušuy kontakt uvedený \ Prílohe
č. 2 tejto zmluvy. bez nutnosti zmeny zmluvy ala lebo jej príloh formou dodatkov.

Čl. v
Cena

1. Čiastková cena za 1 I\IWh elektriny \ EUR bez DPH (CFl R) je stanovená postupom.
upraveným a definovaným \ Prílohe č. --1- RD č. 1205 2022 OSMal. pričom položka
výpočtového vzorca označená písmenom .. Sup·· - násobiaci koeficient je čo do \)Šk)
položkou nemennou počas celej doby trv ania RD.

„S0p" - násobiaci koeficient: 1,25

Súčasťou čiastkovej cen: za 1 MWh elektriny \ EUR bez DPH (C,1 R) a Ceny za I MWh
elektriny \ EUR bez DPH pre dodáv ku elektriny

nie sú poplatky regulované platným cen0\)111 rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetv í.
nie je odvod do Národného jadrového fondu.

3. Súčasťou čiastkovej cen) za I MWh elektriny \ EUR bez DPH (CrLR) a Ceny za 1 MWh
elektriny \ EUR bez DPH pre dodáv ku elektriny nie je spotrebná daň z elektriny. Pokiaľ sa
na dodá. ku elektriny podľa tejto RD bude daň z elektriny \ zt'ahovať. tak ju Dodáv a teľ
vyúčtuje a Odberateľ zaplatí \O výške a termíne určenom všeobecne záväzným právnym
predpisom. Má sa tým na mysli spotrebná daň z elektriny pripočítaná podľa zákona č.
60912007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny. uhlia a zemného pl)nU a o zmene a doplnení
zákona č. 98 200--l Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja\ znení neskorších predpiSO\ \
sadzbách platn)ch ku dľ1u uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH , súlade s účinn)lll
zákonom č. 2221200--l Z. z. o dani z pridanej hodnot) \ znení neskorších predpiso\ \ sadzbách
platn)'.ch ku dl'íu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

,

--l. Súčasťou čiastkO\ej cen) za I MWh elektrin) \ EUR bez DPH (Ctl Rl a Cen) za I MWh
elektrin) \ EUR bez DPH pre dodá\ ku elektrin) nie je daň z pridanej hodnoty. ktorú
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Dodáv a teľ \) účtuje \ každej faktúre aj \ predpise záloh. a ktorú Odberateľ zaplatí \ o \) ške
určenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným ku dňu uskutočnenia príslušného
zdaniteľného plnenia.

5. Súčasťou čiastkovej ceny za I I\1\,\:h elektriny \ ELIR bez DPI 1 (CF1 R) a Ceny za I MWh
elektriny \ EľR bez DPH pre dodáx ku elektriny nie je cena za distribúciu elektriny. ktorá sa
riadi platným cenovým rozhodnutím L1radu pre reguláciu sieťových odvetvi a tarifnymi
podmienkami príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a tvori ju:

tarifa za rezervovanú kapacitu.
tarifa za distribúciu elektrinv bez strát vrátane prenosu elektriny a
tari ťa za stratx .

6. Cena pre príslušné odberné miesto zohľadúuje rnesačnv alebo 111\ dohodnutý odpočet a
príslušnú tarifu a pozostáva z:

Cena za dodáv ku elektrinx
Poplatky regulox ané platný m cenov \ m rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťov ých
odv etv í
Odv od do Národného jadrov ého fondu
Spotrebná daň z elektriny
Dali z pridanej hodnoty
Cena za distribúciu elektrinv

7. Predpokladané 11111ožst\ o elektriny počas zmluv ného obdobia \ rá tane opcie:

Rok 2023: 121,76 MWh

Rok 202-t: 121,76 MWh

Rok 2025: 121,76 MWh

Rok 2026: 121,76 MWh

8. Zmluvné strany sa dohodli. že pre účel) stanovenia ceny za dodáx ku elektriny si budú
dodávku elektriny Odberatelia objedná. at' spoločne. pričom bude \ ich mene konať subjekt
uvedený ·\ Prílohe č. 3 Rámcovej dohod). por. č. 1 Zoznamu kontaktných osôb zmluvných
strán a údaje o subdodávateľoch.

9. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov. ktoré nie sú uvedené \ Rámcovej dohode
alebo \ zmluve a ich povinnosť platiť nevyplynie ako nová povinnosť zo všeobecne
záv äzného práv neho predpisu.

Čl. VI
Platobné podmienky a fakturácia

1. Dodáx ka elektriny a distribučné služby sú \ ZITI) sie zákona o dani z pridanej hodnoty
považox ané za opakov ané dodanie tovaru a služby

Faktúr) sú vystavené jednotlivo pre každé fakturované OM Odberateľa x zmysle Príloh) č.
tejto zmluvy.

',trana -t / 11



-,

3.

-L

5.

Jednotlivé faktúr: Dodávateľ doručí Odberateľov i písomne \ listinnej forme na adresu sídla
Odberateľa. alebo v elektronickej forme na určený e-mailový kontakt Odberateľa uvedený \
Prílohe č. 2 tejto ZoZDE.

Vvška a režim zálohových platieb budú upravené \ zmysle RD na základe spotreb)
z predchádzajúceho obdobia a príslušnej jednotkov ej ceny elektriny , sledovanom
kalendárnom roku.

V prípade ročného fakturačného obdobia (01\1 kategórie NN) budú na faktúre odpočítané
skutočne zaplatené záloh). Prípadný preplatok \ ráti Dodáv areľ Odberateľov i do l-l-tich
kalendárnych dní na účet uvedený x záh lav í tej ktorej ZoZDE.

V prípade mesačného fakturačného obdobia (OM kategórie NN a YN) budú na faktúre
odpočítané skutočne zaplatené záloh). Prípadný preplatok \ ráti Dodá, ateľ Odberateľov i do
l-l-tich kalendárny ch dní na účet LI\ eden) \ záh lav í príslušnej ZoZDE.

Dodávateľ fakturuje podľa predchádzajúcich bodov Odberateľov i dodá, ku elektriny a
distribučné služby na základe podkladov. ktoré obdrží z informačného S) stému príslušnej
PDS.

6.

7.

8.

9.

IO.

11.

Dodávateľ je opráv nený fakturovať Odberateľov i , šetky doplatky. ktoré, zniknú , SLI\ islosti
so zmenou alebo doplnením údaj O\ týkajúcich sa Odberateľa \ S) stéme PDS. Tieto doplatky
je oprávnený fakturovať najskôr, mesiaci. kedy boli Dodávateľom zistené a bude sa k nim
pri stu pov ať ako k platbám za služby posky tnuté v tom mesiaci. , ktorom boli zistené.

Lehota splatnosti faktúr) je 30 kalendárnych dní od konca zúčtov acieho obdobia.

Každá faktúra vystavená Dodávateľorn bude obsahovať náležitosti podľa ~ 7-t zákona č.
2221200-t Z. z. o dani z pridanej hodnoty \ platnom znení.

Ak predložená faktúra nebude vystav ená \ súlade s touto ZoZDE. Odberateľ ju bezodkladne
vráti Dodá, ateľov i na prepracov anie. Oprav ená faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní
odo dňa jej opätov ného doručenia Odberateľov i. s , ) nim kou úprav .' splatnosti faktúr)
uvedenej v druhej vete bodu 7 tohto článku.

V šetky faktúr) budú uhrádzané , ) hradne bezhorov ostne prev odný m príkazom.

Odberateľ uhradí clo 15. kalendárneho dňa bežného kalendárneho mesiaca na účet Dodávateľa
zálohov é platby \ dohodnutej , ) ške , doručenom Predpise záloh. V prípade zmeny ceny cien
za spotrebovanú elektrinu alebo distribučných a regulovaných poplatkov \ priebehu
sledovaného obdobia \ súlade s ustanovením Čl. V tejto zmluvy. alebo pri zmene odberu
Odberateľa. je Dodá, ateľ opráv nený uprav iť Predpis záloh jednostranný m oznámením
doručeným Odberateľovi. Z predpisu záloh musí preukázateľne vyplývať spôsob \)Účto\ania
za sleclO\ané obdobie - pre zabezpečenie právnej istot) sa t)mto rozumie režim zálohO\)Ch
platieb , 1. až l 1. mesiac sleclo, aného kalendárneho roka. pričom \ platbe za 12.-t) mesiac
budú zohľadnené uhradené záloh) za 1. až 11. mesiac, alebo sú záloh) platené počas cel)ch
12 mesiaco\ sledO\ aného kalendárneho roka a\.' účtO\ anie prebehne po 12.-tom mesiaci.

12. Dodá,ateľ je PO\ inn) \ .' účto, ať Oclberateľo\ i skutočné množst,o odobratej elektrin1 do 15
dní od ukončenia dohodnutého zúčtO\acieho obdobia. ktor)m je uplynutie kalendárneho
mesiaca., ktorom bol elektrina odobratá. a doručiť \)ÚČtO\aciu faktúru OdberateľO\i.
Yyúčto\'acia faktúra so zohľadnením pravideln)ch mesačn)ch platieb je splatná do 30
kalendárnych dní od cloručen ia , .' účto\ acej faktúr).

13. Dodávateľ je po, inn) umožniť nasta\ en ie preddm KO\) ch platieb aj za spotrebu elektrin1 na
oclbern) ch miestach s mesačnou fakturáciou a umožniť ročné ,·1 účto,anie.

1-t. V prípade poch)benia Doclá\ateľa pri \)Sla\ení faktúr) s \plyvom na faktur0\ant'1 cenu -
napr. z dô\oclu za,edenia nesprá, 11) ch hodnôt do V) počtu fakturO\ a nej cen1. nie je Dodá\ a teľ
oprá, nen) , .' sta\ iť dobropis na sumu preclstaH1j úcu rozdiel medzi sprá\ ne a nesprávne
\)Sta,enou faktúrou. Pre zabezpečenie prá,nej istot) sa rozumie: Pokiaľ Dodá\ateľ sám zistí.
že došlo k ch1 be pri \) počte fakturO\ a nej ceny. alebo bol na to upozornen) Odberateľom. je
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pm inn) storno- ať pôv odnú faktúru a \) stav iľ oprav enú. Ah. už Odberateľ prev iedol platbu na
účet Dodáx ate ľa podľa nespráv ne \) počítanej fakturovanej ceny. je Dodáv ateľ pov inn)
finančné prostriedky vrátiť na účet Odberateľa. Lehota splatnosti podľa tohto článku
opravenej faktúr: začína pl) núť doručením a zaev idox a ním oprav enej faktúr).

ČI. VII
Práva a povinnosti

1.

7

3.

-1.

5.

6.

7.

7.1

7.2

7.3

8.

ZoZDE možno meniť. doplniť. či zrušiť len písomnou formou. a to tak. aby neodporovali
obsahu. účelu a rozsahu tejto Rámcov ej dohod). resp. za rov nakých zrnluv 11) ch podmienok
dohodnutých \ Rámcov ej dohode. V prípade \ zniku pechy bností. resp. rozporov medzi
Rámcov ou dohodou a ZoZDE. sú rozhodujúce ustanov enia Rámcov ej dohody.

Práva a záväzky z tejto ZoZDE možno previesť na iného len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Odberateľa a Dodávateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy \ súlade s jej ustanoveniami. \ súlade s
prislušný mi práv 11) mi predpismi a podľa poky 110\ a \ súlade :,o záujmami Odberateľa. ktoré
sú mu známe a ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri \) naložení \ šetkej odbornej starosti i\ osti
mali byť známe. resp. ktoré mal Dodávateľ poznať \ súlade s prislušnymi právnymi
predpismi. najmä. avšak nielen.\ súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
233 2016 Z. z .. ktorou sa ustanov ujú štandard) b alit) prenosu elektriny. distribúcie elektriny
a dodáv h.) elektriny.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky podľa tejto zmluvy nepretržite. okrem
prípadu prekážky charakteru .. \)Ššej moci- \ is maior. Pre účel) tejto zmluvy sa za vyššiu
moc považujú udalosti. ktoré nie sú záv islé od konania zmluvných strán. a ktoré nemôžu
zmluvné strany ani predv ídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť. ako napr.: vojna.
mobilizácia. živ elné pohrom). požiare. embargo. h.arantén). a podobne.

Dodá\ateľ sa z3\äzuje dodá\ať eleh.trinu \ požado\anej h.\alite pri dodržaní príslušn)ch
h.\alitatÍ\n)Ch parametro\ stanO\en)Ch príslušn)mi technich.)mi normami platn)mi \ SR.

Dodá\ateľje po\illn) doručiť Odberateľo\i (na h.ontakt ll\eden) \ Prílohe č. 2 tejto zmluv:
Zoznamu kontaktn)ch osôb zmlmn)ch strán) písomne \ elektronich.ej forme \)plnenú
Prílohu č. 3 tejto zrnili\) najnesh.ôr k 15. h..alendárnemu d11u \ januári aktuálneho roh.u.

Odberateľ sa zaväzuje:

bez zb) tučného odh.ladu písomne informovať Dodá\ ate ľa o \ šethch skutočnostiach. h.toré
majú podstatn) \ )znam pri realizácii predmetu tejto zrnlu\).

odm zdať Dodá\ateľo\ i \ šetk) dokument) a posh.) tnúť mu \ šeth.) informácie. h.toré sú
potrebné na splnenie \Šetk)ch po\inností a zá\äzko\ Dodávateľa\ zm)sle tejto zrnili\).

bez zb) točného odkladu posk1 tnúť Dodá\ateľO\ i , šeth.u súčinnosť potrebnú h. uskutočneniu
jeho zá\ äzko\ \ zm)sle tejto zmlll\).

Zmlm né strany sa spoločne za, äzuj ú oznamm ať si na\ zájom akéh.ol\ ek zmen) údaj o\. ktoré
sa ich t)kajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia. najmä zmenu. či zánik ich
prá\ nej subjekti, it). zmenu ad res) ich sídla. zmenu štatutárneho orgánu. zmenu osob)
oprá\nenej roh.o\ať \O ,eciach zmlll\n)ch. ah.úh.ol\ek zmenu kontaktn)ch údajov. zmenu
bankového spojenia. vstup do konkurzného konania. reštruh.turalizácie alebo lih.\ idácie
ktorejkol\ek Zmlll\nej stran). Tah.éto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez
nutnosti zmen) zm Iu,) \ o forme dodath.u. Ah. n ieh.torá zm I LI\ ná strana nesp Iní po\ innosť
u\edenú \ pnej \ete tohto bodu zmlu\). nebude oprá,nená namietať. že neobdržala
akéh.ol\eh. oznámenie. a zármeľi zodpm·edá za akúh.oľvek takto spôsobenú škodu.
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Čl. VIII
Sankcie

l.

,

3.

--l-.

).

6.

7.

Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené \ bode 1.1 a'alebo \ bode 1.2 Čl. II tejto zmluvy
s výnimkou. ak k nesplneniu tejto povinnosti Dodávateľa došlo z dôvodov uvedených \ ~ 2--l
ods. 1 písm. e) zákona č. 251 2012 Z. z. o energetike \ znení neskorších predpisov alebo
dôvodov vylučujúcich zodpovednosť podľa ~ 37--l- Obchodného zákonníka. je Odberateľ
oprávnený účtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu \O \)ške 5.000.-- EUR (päťtisíc eur) za
každé porušenie zmluv )- .

Dodáv a teľ je opráv nený účtov ať Odberateľov i úrok: z omeškania za oneskorené zaplatenie
faktúr: \O\ )šh.e 0.01 ° o z dlžnej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Zaplatením zmlux nej pokuty a alebo úrokov z omeškania nie je dotknuté práv o na náhradu
škody. ktoré \ zn ik lo konaním jednej zrn IU\ nej strany druhou zm IU\ nou stranou a to ani \ o
\) ške prevy šuj úcej 7111 IU\ nú pokutu a alebo úrok z omeškania.

Dodáv ateľ sa zav äzuje zaplatiť Odberateľmi na základe jeho v )Z\) zmluv nú pokutu v o,) ške
5 OOO EUR (päťtisíc eur) \ prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených \
bodoch I až: 6 Čl. X tejto zmluvy: rým nieje dotknuté právo Odberateľa domáhať sa náhrady
škod: \ plnej \) ške

V prípade. ak Dodávateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy. za porušenie ktorého
nie je dohodnutá osobitná zmluv ná pokuta. uplatní si Odberateľ zmlux nú pokutu \ o , ) ške
100.-EUR za každé aj opakované porušenie. ak nie je dohodnuté inak.

Odstúpením Odberateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluv nej pokuty a náhrad:
škod).

Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za škod: vzniknuté Odberateľovi \ dôsledku nesplnenia
zrnluv ných podmienok.

Čl. IX
Zánik zmluvy

1.1

1

2.1

, ,

3.

3.1
.., ,_) __

Zmluva zanikne uplynutím základnej doby. na ktorú sa uzavrela podľa bodu I Čl. III tejto
zmluvy. alebo v prípade uplatnenia opcie upi) nutirn doby uplatnenej opcie podľa bodu I Čl.
III tejto zmluvy. alebo vyčerpaním dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia podľa bodu
12) Čl. V RD. podľa toho. ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade. že sa dôjde uplatneniu
práva opcie na predlženie RD v zmysle bodu 2 Čl. III. RD. zmluvné strany sú pov inné
predlžiť trvanie tejto ZoZDE o ďalších 12 mesiacov formou dodatku.

Zmluvn) vzťah založený touto zmluvou možno skončiť pred dobou stanovenou ,. bode I tohto
článku nasledovne:

písomnou dohodou Zmlux 11) ch strán. a to d110m U\ eden) m \ takejto dohode: \ dohode o
ukončení zrnluv )- sa súčasne uprav ia aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v
SÚ\ islosti so zmlux ou.

písomným odstúpením od zmluvy ktoroukol\ek zo Z111lll\11)ch strán\ Zll1)-Sle bodu 3 tohto
článku.

Každá zo zmlu\n)ch strán je oprá,nená od zrnili\)- odstúpiť písomnim oznámením o
odstúpení od zmlu\). doručen)m druhej zmlu\nej strane. ak

druhá zrnili\ ná strana podala na seba ná\ľh na\) hlásenie konkurzu

podan) náHh na \.) hlásenie konkurzu \ oči druhej zmlu\ nej strane treťou osobou. pričom
dotknutá zmlll\ná strana je platobne neschopná. alebo je, situácii. ktorá odô,odľíuje začatie
konkurzného konania. alebo
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3.3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhláseny konkurz. alebo bol návrh na vx hlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku. alebo

3 .--1- druhá zm lm ná strana , stúpi la do Iii...., idácie. alebo sa na ňu zriadi nútená správ a.

3.5 došlo k podstatnému porušeniu zmluvy druhou zmluvnou stranou. pričom za podstatné
porušenie na účel) RD sa považuje porušenie, zmysle bodu 3.--l Čl. IX tejto zmluvy.

--1-. Úč inky odstúpenia od zrnluv y nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od zmlux y druhej zmluv nej strane.

). Ak Dodávateľ má vedomosť. že môže stratiť alebo stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. o
u, edenom bezodkladne písomne informuje Odberateľa.

Čl. X
Osobitné ustanovenia

1

1. Zm I LI\ né strany vyhlasujú. že sa neuskutoční Ii žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania
pred ak) rnkoľx ek súdom. rozhodcov Sk) m súdom alebo rozhodcom. štátnym alebo in) 111

orgánom ,erejnej správy. ktoré b) mohli ovplyvniť zákonnosť. platnosť alebo vymožiteľnosť
tejto Zrnluv y , o , ztahu k zmlux 11) 111 stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky
vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti zmluvnych strán sa žiadne takéto úkon:
nepripravujú.

V prípade. ak je Dodávateľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa ZVO (ďalej aj len ako
.. Skupina dodávateľov .. ). vzťahujú sa práva a povinnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy
spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupín) dodávateľov ako Dodávateľa podľa tejto
Zmluvy. a teda Dodávateľ ako člen skupín: dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne
s ostatnými členmi skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voci
Objedná, ateľov i a Objedná, a teľ je oprávnený požadov ať plnenie. ktoré má posky tnúť
Skupina dodá, ateľov. od ktorého koľv ek Dodá, a teľa ako člena Skup in) dodá, ateľov:

3.

3.1

, 1 .) __

Konflikt záuj mm

Dodávateľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov. ktoré b) mohli ohroziť jeho nezávislosť.
Okrem toho. Dodávateľ je PO\ inn) prijať , šetky nevy hnutné opatrenia s cieľom predísť
akejkoľvek situácii. ktorá b) mohla ohroziť nestranné a objektív ne plnenie tejto zrnluv y.
Konflikt záujmov b1 mohol vzniknúť najmä \ dôsledku ekonomických záujmov, politickej
alebo národnej spriaznenosti. rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov
alebo spoločných záujmov. Každ) konflikt záujmo\'. ktOľ) ,znil....ne počas plnenia tejto
Zmluvy. musí byť bezodkladne písomne oznámen) Odberateľa, i. V prípade konfliktu
záujmm Dodá,ateľ okamžite prijme ,šetky opatrenia potrebné najeho ukončenie.

Odberateľ si \'Y hradzuje prá\o o,eriť. či sú opatrenia LI\ edené , predchádzajúcom bode tohto
článku primerané. a , prípade potreby môže , y žadm ať prijatie dodatočn) ch opatrení , lehote.
ktorú sám určí. Dodá, ateľ zabezpečí. ab1 sa jeho zamestnanci a subdodá, atelia nedostali do
situácie. ktorá b1 mohla, iesť ku konfliktu záujmm. Bez toho. aby bol dotknut) bod 3 .1 tohto
č lánl....u zmlu,). Dodá, ateľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo stran) Odberateľa
nahradí každého s,ojho zamestnanca a1alebo subdodá,ateľa. ktor) je takejto situácii
,·ystaven:;.

3.3 Dodá\ateľ Je po, inn) infonno,ať Odberateľa o , zniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej
zmene. ktorá má ,ply\' na pra,dirnsť ktoréhokol\ek z ,1hlásení U\eden)ch \ tomto článku. a
to bez zb,točného odkladu.

3.--l- Akákoľ,ek nepra,di,osť alebo porušenie akéhokoľvek \)hlásenia alebo zá,äzku Dodá,ateľa
LI\ edeného \ tomto článku tejto zmlu,) sa po, ažuje za podstatné porušenie tejto zm IU\ y.

--l-. Subdodá,atelia
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--LI Dodávateľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky
a podielom na celkovej dodávke predmetu RD \ Prílohe č. 2 Zoznam kontaktných osôb
zrnlux ných strán a údaje o subdodávateľoch (ďalej ako .. Príloha č. 2··).

-L2 Dodávateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Odberateľa. Žiadosť o zmenu alebo doplnenie subdodávateľa písomne
predkladá Dodávateľ Odberateľov i minimálne 5 (päť) praco, ných dní pred plánovaným
dátumom zmeny subdodávateľa. Dodávateľ je v súlade s š -l I ZVO pov inn)'. uvádzať aktuálne
údaje o S\ oj ich subdodáv ateľoch. údaje o osobách opráv nený ch konať za subdodáx ateľov ,
rozsahu podľa Príloh: č. 2 tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný preukázať splnenie podmienok
účasti zmeneného alebo doplneného subdodáv ate ľa \ takom rozsahu. ako to bolo \ oči
subdodáv ate ľorn požadované , rámci podmienok účasti , postupe \ erej ného obstará, an ia.
alebo \ takom rozsahu. \ akom Dodávateľ (uchádzač) využi] kapacity subdodávateľa. na
preukázan ie podrn ienok účasti.

-l.3 Odberateľ požaduje. aby iná osoba. prostredníctvom ktorej uchádzač (Dodáv atel) preukazoval
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. plnila tie časti predmetu zmluvy. ktoré sa
zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Dodávateľovi) \ písomnej zmluve podľa S 3-l ods. 3 tretia
veta ZVO.

-l.-l Bez ohľadu na ,1ššie uvedené, ah. Dodávateľ použije na plnenie pm inností Dodávateľa podľa
tejto zmluvy akúkoľvek tretiu osobu. zodpovedá voči Odberateľa, i \ celom rozsahu za
plnenie pov in ností podľa tejto zmluvy ako keby ich plnil sám.

5. Záv äzky \ o , zťahu h. nelegálnemu zamestná, aniu

5.l Dodávateľ je povinný dodržiavať zákaz). obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o
nelegálnom zamestnávaní. najmä je však povinný postupovať tak. aby plnenie zmluvy
nedodával prostredníctvom fyzickej osob). ktorá je nelegálne zamestnaná.

5.2 Dodávateľ vyhlasuje. že plnenie. ktoré bude dodávať na základe tejto zmluvy bude pocel) čas
jej platnosti a účinnosti dodáv ať len prostredn ictv 0111 ŕ~ zickej osob). ktorú zamestná\. a \
súlade s prá\nou úpra\ou platnou \ Slo\.enskej republike a súčasne \)hlasuje. že žiadne
plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníct, om Í)-zich.ej osob). ktorá je nelegálne
zamestnaná.

5.3 Dodá\ateľ je PO\ inn) na požiadanie Odberateľa bezodkladne posh.)-1núť \ požado\anom
rozsahu doklad)- a osobné údaje t~zick)ch osôb. prostredníct,0111 ktor)ch dodá\a plnenie
podľa tejto zrnili\),. ktoré sú potrebné na to. ab)- Odberater mohol skontrolmať či Dodá,ateľ
neporušuje zákaz nelegálneho zamestná\ania podľa osobitného predpisu. t. j. podľa Zákona o
nelegáliiom zamestnávaní. Žiadosť o posk: tnutie doklado\. ako aj samotné doklad). je možné
doručiť aj, elektronickej forme na určenú e-mailo,ú adresu Odberateľa.

5.-l Ah. Dodá,ateľ po\innosti \)pl),ajúce z tejto zmlu,: alebo z osobitn)ch \Šeobecne zá\äZn)ch
prá\n:ch predpism \ oblasti zamestná,ania a z Ll\edeného dô\odu bude OdberaterO\i
uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Dodá\ateľom
prostredn íct\ om f)- zickej osoby ne legálne zamestnanej. alebo pokuta uložená Dodá\ atero\ i
bude od Odberateľa \ymáhaná \ zmysle Zákona o nelegálnom zamestná\aní. za\äzuje sa
Dodá\ater uhradiť Odberateľa, i škodu t) 111 spôsobenú. a to Hátane škod: spôsobenej
uhradením pokul) alebo sankcie uloženej príslušn) 111 orgánom \erejnej správ). Dodá, ateľ je
pm inn)· uhradiť Odberateľovi skutočnú škodu. ktorá mu vznikla. a to najneskôr do 15
(pätnástich) dní odo dľ\a doručenia faktúr)- spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škod:.
Jedn)'. rn z podkladm pre určenie skutočnej škod: spôsobenej Odberateľa, i bude aj kópia
prá\oplatného rozhodnutia príslušného orgánu ,erejnej sprá, )- o uložení pokut)- alebo inej
sankcie alebo o \)llláhaní pokut)- uloženej Dodá\ateľO\i od Odberateľa.

6. Register partnero\. \ erej ného sektora

6.1 Dodávateľ vyhlasuje. že si riadne a \Čas plní. a počas trvania tejto zmlU\)- sa za,äzuje riadne a
,čas plniť. s,oje po,innosti \)-pl)'.,ajúce zo Zákona o registri partnero, verejného sektora
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(ďalej aj ako ..Zákon o registri partnerov .. ). najma sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne. úplné.
správ ne a pra, d i, é údaje zápisov ané , registri partnerov prostredn ictv om opráv nenej osob). a
zárov eň sa zav äzuje bez zb) točného odkladu písomne informovať Odberateľa o tom. že:

bol \) mazaný z registra partnerov , edeného , zmy sie Zákona o registri partnerov:
nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného \ registri partnerov , edenom ,
zmy sie Zákona o registri partnerov:
nastala skutočnosť. ktorá \ ed ie alebo môže , iesť k jeho , :' mazu z registra partnerov pod ľa
~ 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov:
po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá, registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o
registri partnerov zapísanú opráv nenú osobu.

6.2 Touto zmluvou sa nezakladá osobitná registračná pO\innosť, prípade. ak požiadavka
registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov.

6.3 Dodávateľ je PO\ inn:" zabezpečiť. aby subdodávatelia. ktorí splňajú definíciu partnera
verejného sektora podľa ~ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov. ktorí budú
subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto zmluvy, zabezpečili svoju
registráciu ako partneri , erejného sektora a túto registráciu udržiav ali \ platnosti poč a:, trv an ia
tejto zmluvy a plnili si všetk. povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie. resp. zabezpečili
plnenie PO\ inností vyplývajúcich z takejto registrácie. Za účelom kontrol: splnenia po, innosri
podľa prvej ,et) tohto bodu článku tejto zmluvy je Odberateľ oprávnený požadovať od
Dodávateľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi:
Dodávateľ je povinný takejto požiadavke Odberateľa \)hO\ieť, lehote uvedenej ,o \)Z\e
Odberateľa: , prípade. ak Dodáv a teľ tejto \:'z, e ne,: hov ie. má sa za to. že PO\ innosť podľa
prvej vetv tohto bodu tohto článku tejto RD bola porušená.

Čl. XI
Riešenie sporov

1. Všetky spor) \}pl:',ajúce z tejto Zmluvy. alebo v zniknuté v súvislosti s ňou. budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak vzájomná dohoda zmluvných strán
nebude možná. na , : riešenie takéhoto sporu bude opráv nený \ ecne a 111 ie ste prísl ušn:' súd.

Čl. XJI
Záverečné ustanovenia

1.

1

--,
.).

-+.

Táto zmluva maze byť doplnená alebo zmenená \ súlade s právnymi predpismi len
pisornnými a očíslovanými Dodatkami odsúhlasenými obid,oma Zmlu,n)mi stranami. s
\)nimkou ustanowní ll\eden:"ch \ bode 2 Čl. IV.\ bode 8 Čl. VII tejto zrnili\:.

Každá zo zmlu\n:'ch strán sa za\äzuje. že nepre,edie nijaké prá,a a povinnosti (zá,äzk))
':Pl)\ajúce z tejto zmlu\}. resp. ich časť na in) subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmlm nej stran:. V prípade pornšenia tejto PO\ innosti bude zmlma o pre,ode
(postúpení) zmlu\n)ch záväzka, neplatná. V prípade porušenia tejto pO\innosti jednou zo
zmlu,n)ch strán. je druhá zmlmná strana oprá,nená od zrnili\) odstúpiť. a to s účinnosťou
odstúpenia ku d11u. keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmlu,) doručené druhej
zmlmnej strane.

Prá,ne \Zťah: ')Pl),ajúce z tejto zmlu,). ktoré táto Lmlma priamo neupra,uje sa riadia
príslušn) mi ustanO\ eniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka \ znení neskorších
predpiso,. zákona č. 251 2012 Z. z. o energetike a o zmene niektor)Ch zákono, \ znení
neskorších predpisov. ako aj ďalšími prá\n)mi predpismi platn:"mi, SIO\enskej republik).

Ak niektoré z ustanovení tejto ZoZDE je alebo sa stane neplatn)m či neúčinn)m. nedot:'ka sa
to ostatn:'-ch ustanO\ení tejto zmlu\). ktoré zostá,a_jú platné a účinné. Zmlmné stran:, sa ,

\trana 10 L 11



tomto prípade zav äzuj ú dohodou nahradiť neplatné alebo neuci nné ustanov en ie nový m
platným a účinným ustanovením. ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamvšľanérnu účelu
neplatného alebo neúčinného ustanov enia.

5. V prípade. ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť. doručuje sa táto písomnosť na adresu zm lm nej strany U\ edenu \ ú, ode zmluvy.
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmlux nej strane. ktorá písomnosť doručuje. V
prípade. ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok , ráti nedoručená. zmluv né strany
si dohodli. že účinky doručenia nastav ajú tretím dňom po , rátení zásielky zmluv nej strane.
ktorá zásielku doručuje.

6. Zmluv né strany sa dohodli. že Dodá, ateľ nie je opráv nený jednostranne započítať ak úkoľv ek
svoju pohľadávku voči pohľadávkam Odberateľa.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv , zmysle ~ --1-7a zákona č.
-t01196-+ Zb. Občianskeho zákonníka, znení neskorších predpisov.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. z ktorých každý je
považovaný za originál. Jedno vyhotovenie zmluvy dostane Dodávateľ a tri vyhotovenia
dostane Odberateľ.

9. Zmluva má nasledujúce príloh). ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

Príloha č. 1: Zoznam odberných miest
Príloha č. 2: Zoznam kontaktných osôb zmluvných strán a údaje o subdodávateľoch
Príloha č. 3: Krycí list- Stanovenie ceny za dodávku elektriny na základe čiastkových cien
Príloha č. -+: Všeobecné obchodné podmienky

Za Odberateľa
v

\~~' ·::;_r-:..:..:_1·="-=~1=·e.-___fa;_-1Lt.{ .. /.óJ- ::_

Za Dodá, ate ľa

----

Ing. DagJar Najslová

Riaditeľka

............... ,. .1.n.a .

Ing. Mi"i11äl Jalo, iar

Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

d

', trana 1 1 L 1 1



Príloha č. 1 Zoznam odberných miest Odberateľa:

Stredná priemyselná škola technická, IČO: 00161578

Číslo
Napaťova

DistristribuC
Objem spolu

Typ Hodnota RKtsncEIC odberného na Pocet Fáz dojednarua MRK/kW/LI roveň v MWh /Al [kW]miesta sadzba RK

2>ZSS96348930C11 9634893 IN DVN 121 -s Pi'- PS. rocna 120 123



Príloha č. 2

Zoznam kontaktných osôh zmluvných strán a údaje o subdodávateľoch

Splnomocnený zástupca
dodávateľa e-mailová adresa telefón

Ing. Michal Jaloviar,

riaditeľ sekcie Predaj B2C
1áka:111íko111

Manažér "lúčových
odberateľov 1m <tranc

dodávateľa

Mgr. Andrea Svcnicková,

obchodný 1~1-.:tupca B2C

111 ichaljalov iarra1ssc.s"

e-mailová adresa

andrca.svcntckova.c <se.vk

0415192203 

telefón

090566."403 

Splnoruocncný zástupca
Odberateľa - /SI< e-mailová adrc-.a

Ing. 1 ornúš Nemec,

,amostaln) odborný referent - romas.ncmcc a 1ilinska1.upa.,k
špecialista energetik, odbor
,prÚ\) majetku a invcsticii

telefón

0918 324 723 

Subdodavatcl'
~ídlo

subdodávateľa
---------

IČO
Štatutár a email telefón

-,--------+-----, 



Príloha č. 3:
Krycí list - Stanovenie konečnej ceny za dodávku elektriny na základe čiastkových cien

k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. /2022 pre kalendárny rok 2023

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.<.;.

Sídlo:
- -- -------------· -

Pri Rajči'1nke8591/413.01047 Í'.ilina

Zápis v OR SR Okresného súdu Žilina. oddiel Sa, vložka číslo: 10956/L
----------· ------

IČO·
--- -· ----- -- - . ---- -- ------------------------------------------- ---

51 865 467 IČ DPH. SK 2120814575
-----------

DIČ 2120814575
-------- ·- -,----------

Vl ll] Hanka. a.sBankové spojenie: SWIFT (BIC): SlJB;\ SK íl X

IBAN:
- ------ -~- -

SK9102000000 0000 0070 2412
---------------------

-- ----------------
Odberateľ

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČÔ:

DIČ':

----- ----- ---- -- ------ --
Stredná priemyselná ~kola technická

L. Novomcského 5/24. 036 O I Martin

Ing. Dagmar Najšlová. riaditeľka
---
00161578

2020603046

IČIWII: -

--- -

Bankove spojenie:
- - -------- -- -- --

Štútna pok ladn ica

IBAN:
-- - -

SKJ981800000007000~80552

Poradie konfirmácií
1 - Identifikačné číslo konfirmácie

r- - ~r -11 f\11.\ h:

.11 cena. _•_

OhjĽdn:111:\ spotreba v 1\1\\h 11a ohdohit'0l.01.2023 - Jl.12.2023:

121,76

Indikovaná priemerná cena €/MWh:
390,-

·---------------- - - -- ---- - -----------------·-·----------------- ----
SWIFT (131C): SPSRSKBA

Ceny sú uvedené v €/MWh bez DPH a spotrebnej dane

V Žihne dna
Dodavateľ

Podp
Meno
Funkc

--
,01 rl2C n'lk:ci7nikom

Sir9d00iJv~:--:;";:, 'j.,e~~-J!:1~8. a.s,
Žilina

-44-

u, '
'lf;ÍrtJe,,v

Odberatel

Referenčná cena BL PXE:

'J7.I~ 1 N 1 \1Wh:

-~~-N 1 _cc-·n_a:-~ ~;J-....~:?.1.5X 1 'v!Wh:

--.1-90.- \, 1 cenu: _

j__l)_ /)_ JJJJ}
dň_a_

Podpis __
Meno Ing Dagmar Nafšlova' 1
Funkcia R1éld1tPI ka

·1-



OBCHODNÉ PODMIENKY
DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU
ROČNOU SPOTREBOU ELEKTRINY DO 500 MWH

WIN"IJE
od 1.2.2021

Článok 1.
Predmet úpravy .
' Stredoslovenská en~rgetika. a. s, ICO 51 865 467, so s1dlDm Pn RaJč,aľ

ke ~591/48, 010 47 Z1l1na, zapisana v obchodnom registri Okresnehc su
du Z1l1na oddiel Sa. vlozka é. 10955it. (aalej len .Dodavatel') je cržiteľom
povolenia na dodavkJ elektriny.

2. Tieto obchodne podmienky dodavky elektnny pre ocberaíelov s celkovou
ročnou spotrebou elek1riny do bOO MWh a pre ostatnych odberateľov SSE
zaradenych do tejto skupiny odberateľov (ďalej len „OP") vydava Dodáva
teľ za učelom pocrobnejse] upravy zmluvného vztanu pn dodavke elektr -
ny v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnem
niektorycl1 zakonov v znem neskcršich predpisov (ďalej len "Zason o ener
getike").

3. Tieto OP upravuJu vztahy a podm,enky pre zabezpečenie dodavky elektri
ny z napátovq urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou roč-ou spotre
bou ele~tnny do 500 ľ\AWh a pre ostatnýcn ocberateľov SSE zaradenycli
do tejto skup,ny odberateľov s vyľ1mkou ocberatelcv elektriny v domac
nosti (ďaleJ len ,Odberateľ·). ktorid1 odberne miesto Je pr1poJene do ds
lnhucnej sustavy prislusn ro preváczkova.ela distribučneJ sus!avy (aale1
len .PDS") a kton maiu s Doaavateľom uzavreto platnu zrnluvu o dodavke
alebo zmluvu o zdruzene] dodavke elektriny -- Zmluva o cocavke a d1st'1-
buc11 elektnnt (ďaleJ len 'Zmluva) podľa§ 273 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchod ny za kon nik v ucinnorn znem (ďaleJ len. Obchodny zakMnik")
a doplňaJu vztahy upravene Obcllodnym zakonruxorr Zakonom o ener
getike a ostaínyrm platnými všeobecnyrn zavazoyrr. pravnyrr» precpsn»
aleoo norrnabvnym aktmi Tieto OP platia pre Odberateľov elektr,ny, kto
ri su malym podnikrru podľa§ 3 pisrn a) bodu 10 Zakona o energetike len
v pnpade, že (1) Urad pre regulac,u s1efo,ych odvetvi nescnv/ih obchodne
podmienky platiace pre male podniky, alebo 111) oabe•a:er. ktcry Je malým
pod111Kom nesuhlas1 so zaraden1m meaz1 male podn ky

4. ~,eto OP platia a1 pre odbera'eľov elektnny uvede~ych v čl. 1 bod 2 týCn
to OP, klon odobera1u elektrinu na zaklade zml~v o d:idavke aleoo zmluv
o zdruzenej dodavke elektriny uzavretycr s Dodavate orn pred platnostou
a učinnostou tychto OP.

Článok II.
PoJmy
Na účely tychto OP sa rozumie
1. odberateľom koncovy odberatel elektnny ako 1e def,novany v čl I oodu

3. tychto OP.
2. dodávateľom elektriny osoba. kto,a ma povolenie na dodavku elektr ny.
3. zmluvou zmluv2 o združene1 dodiwke elektnny uzatvorena 1'ledz1 doda

vate,om elektriny a odberatelom elektriny. na zaklade ktore1 sa dodava
teľ elektriny 1avázu1e dodávať odb€rateľov1 elektriny elektrmu vymedzenu
mnozstvom a éasovym priebehom vykoru. zabezpečil d1str1buc J elekt· -
ny do odberneho miesta odberatela elektnny vratane suv1s1acd' sluz1eb
a prevziať za cd eratera ele~mny zodpovedr1ost za odchylkt.. a odb€rater
elektriny sa zavazu1e zaplat1t dodavatelov1 elektwy cenu za dodanu elek
trinu a za d1stnbuc1u elektriny a súvis ace služby.

4. prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba. ktorá ma povolenie na
distribuc1u elektnny na časti vymedleneho uzem1a.

b. distribuciou elektriny preprava ele,<tr1ny distribučnou sustavou na čas
ti vyrnedzenel'o územia na úcel JCJ prepravy Odberate,'om. podm,enky
poskytovania d1stribuc1e elektriny a prístupu do distribučnej sustavy ku
ktoreJ Je odberne mies1o Odberateľa pr poJene. upravuje pla'.ny a uc1nny
prevadzkový ponadok pnslušného prevadzKovateľA d1stnoučneJ sústavy
schvaleny Uradorn pre regulaciu s1etovvch odvetvi (ďalej len „urad ) a os
tatne platne vseobecre zavazne pravne predpisy alebo 1101Tnat1vne akty.
Prevadzkovy poriadok prevadzkcvatera d,stnhucneJ sustavy ku ktoreJ /
odberne miesto Odberateľa pripojene. Je spravidla zve1e1neny na webo
vom s:dle prevadzKovatera d1stnbucne1 sustavy.

6. dodavkou elektriny preda1 elektriny.

71~or č 1 t /20CCJ l l 0rnr.•tr~!,1~ 1 <i?rrr>r11->ctd~ lrPf1 fil••t,.,, \' ,
; 11<onrN v pl 1tnom t. 1~·ri1
~ l'la Jl ľ, Ob J··,,el-o n~o1111 ka
~ l / 1t__1~(;111 /Sl \::)01? / , rJ r>lľ ~·r,1 • J o;,,, ie J •l<Jplr1u111111.:klL
ry: !11 il<<)ltOV ~· 111nm nr..,knr~1rh rirr- !r,1..,1,v

7 odchylkou úéastnika trhu s elektrinou odchylka. ktora vzn:Kla v urči
tom časovom useku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutym množstvom
dodavky alebo odberu elektriny a dodanym alebo odobratym množstvom
elektnny v realr,om čase

8. odberným miestom miesto odb€ru elektriny pozostava1uce z Jedného
alebo v,acer1ch meracie~ bodov.

9 odberné elektrické zariadenie 1e zariadenie ktore služ1 na odber elek
triny. a ktoré Je možne pripo11t na distribučnu sustavu alebo na elektnck
pripoJku.

10 technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovateľom U'Stn
buéne1 sústavy, ktory zabezpečuje nediskriminačný, transparentný. bez
pečny pnstup. pripo1enie a prevadzkovarne d1stribučne1 sustavy, určuJe
technické podmienky pnstupu a pr1po1en1a. pľav1dla prevadzkova111a d,stn
bučneJ sustavy a zavazné kntena technicke1 bezpečnosti distribučnej sú
stavy

11. prevádzkovým poriadkom doKurnent vydany prevadzkovateľorn dis
tnbučneJ sustavy a schvaleny úradom, upravujúci podmienky prevadz
ky d1stnbucne1 sústavy. prava a povinnosti Jednotlivych učastnikov trhu
s elektnnou a ktory je zavazny pre všetkych úcasinikov trhu,

12 určeným meradlom 1e prostnedok, ktory služ1 na určenie hodnoty mera
nej vehč1ny. pnčom zahŕna mieru, rnerac1 pristroJ. Jet10 komponenty pn
davne zanadenia a meracie zariadenie1,

13. prerušenim dodávky a distribúcie elektriny odpojenie odberneho
elektr1cKeho zariadenia bez ukončer1a zmluvneho vzťahu. P1i orerušeni
dodavky elektriny može byt odobrate určene meradlo,

14. ukončením dodávky a distribúcie elektriny ukončerne zrnluvneno
vzťahu s odobratim určeneho ll'eradla ak nie je ukončenie Zmluvy do
hodnute inak,

15. zabezpečením distribúcie elektriny a s ňou súvisiacich sluzieb uza
tvorenie ramcovej d1stnbučnej zmluvy zo strany dodavateľa elektnny s pn
slušným prevadzkovate"om d1str1buéneJ sustavy,

16. elektronickou faktúrou 1aktura I ystavená v elektronickej forme,
17 cennikom služieb dodávateľa je platny cennik dodavateľa obsahuJu

c1 ceny služieb a výkcnov suv,siac1ch s dodavkou elektnny zvere1neny
na www.sse.sk (ďaleJ len ,cenrnk služieb Dodavatera·) vydaný v súlade
s vyhlas~ou uradu c. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidla pre fun
govarne vnutorného trhu s elektnnou a pravidla pre fungovanie vnutorne
ho trhu s plynom.

18. cenníkom služieb prevadzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len
„cennik sluz1eb PDS·) je cenník obsahuJuc1 ceny ·lužieb PDS spojených s
distr buciou elektr 1ny uvereJneny na webovom sídle PDS vydany v súlade
s vyhláškou uradu c. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidla pre fun
govanie vnutomeho trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnutorne
ho trhu s plynom.

Článok III.
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena
1 Pred uzatvorernm Zmluvy a pn 1e1 zmene su mluvne stmny na vyz1ada

nie pov,nre za ucelom 1aent1fikac'e a overen a 1dent1fikacie preukazať svo
JU totožnost

2 Zmluva sa uzatvara
2.1 v priestorcch 1akazn1c~eho centra alebo iného obc:hodného miesta

Dodavateľa za prnornnosti zash,pcu Odberatera a Dodávateľa, a to
nB podnet Odberateľa alebo Dodavatera,

2.2 v mieste s1dla Odberateľa alebo v ných miestach za pntomnost1 zá
stupcu Odberateľa a Dodavateľa, ak si Odberateľ rávštevu Dodáva
teľa vyžiadal

2.3 zavaznym a včasným prijatim pisornneho návrhu osobne a ebo do-
1uéovani poštou alebo kurierskou službou, ak nebude zastupca
Odberateľa a Dodavateľ sGéasne pntomn,,

2.4 preda1om m,mo prevadzko'1ych pr1esto'ov Dodavatela-',
2.5 elektron,cky za podm,enoK ustanovených Dodavateľom (na-

pr prostrednictvorl' forl"ulara na webovom s1dle Dodavateľa
www.sse.sk. prostredrnctvom mobilne; aphkacie Dcdavatera
alebo prostredrnctvorr web portalu) alebo inyrni prostried
karrn diaľkovej komurnkac,e podľa osobitného predpisu'
bez suéasneJ fyzickej pntomnosti zmluvných stran,
a to za podmienok stanovenych Dodávateľom,



2.6 telefonicky so suhlasom Dodavateľa prostredníctvom zaznarnenavanej
telefonickej linky Dodavate a s nasledovnym zaslamrn psormeho potvr
derua (akceptacie) Dodavatefa preukazupceho uzatvorenie Zmluvy. P1-
somnym poívrríenan sa rozumie aJ potvrdenie doruéene na e-mail určeny
Odberateľom. ak o dorucerue pisormebo potvrden a e-mailom Odberateľ
požiada

3. Neoddeliteľnou sučastou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberate
ľom sú tieto OP. Odberateľ obdrží tieto OP naJneskôr pri uzatvorem Zmluvy a
ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom pnpade môže Dodavateľ obozna
mit Odberateľa s obchodnyrm podrnenkan» doručením obchodnych podmie
nok elektronicky.

4. Obchodne podrmeoky a kazdu ich zmenu Dodavatel zverejňuje na svojom we
bovom s1dle www sse.sk pred učmrostou teito zmeny.

5. Zmluva Je platna dnom podpisana zmlcJVnym1 stranar:ii podla bodov 2.1, 2 2
2.3, 2.4 tohto članku resp dňom. kedy došlo k pre1avu suhlasu Odberatela a
Dodavateľa s uzatvorernm Zmluvy podľa bodu 2 5 alebo 2.6 tohto článku za su
časne solnenej podmienky, že Odberateľ splnil obchodne podmienky Dodava
tela a Zmluva obsahuje všetky nevyhnutne naležňosu roznodne pre možnost
zacatia dodávky. a to najna identif1kačne udaie Oclberatefa. 1dentJfikač11e uda
Je odberneho miesta vrátane uda1ov o odbernom mieste (predpokladany roény
odber, hodnota hlavného ističa, d1smbučná sadzba vyska rezervovanej xapac
cy a JeJ typ) a cenu. Zmluva 1e ué1nná dňom začatia dodávky elektriny.

6. Osoba odlľ na od Odberateľa Je opravnena podpisať Zmluvu len na základe
predloženého plnomocenstva v orig1nali alebo v uradne overenej fotokop11.

7. Uzatvorernm Zmluvy Odberateľ potvrdzuie, že Je vlastni kom nehnJteľnost1, ale
bo že má uživacie pravo k nehnuteľnosti. alebo že má suhlas vlastnika nehnu
teľnosti na dodavku a d1stribuc1u elektriny do odberneho miesta, ktore sa v
nehnuteľnosti nachadza (ďaleJ len ,opravneny vztah k nehnuteľnostľ). Doda
vatel ma pravo požadaf a Odberateľ Je povmny na zaklade poz1adavky Doda
vateta predložil bez zbytočneho odkladu doklad preukazujuc1 opravneny vztan
k nehnuteľnosti. Ak Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavateľa nepredlož: doklad
preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti Dodavatef ie opravneny neuza
tvont Zmluvu s Odberatelom až do času predloženia dokladu preekazqucebo
oprávreny vzťah k nehnuteľnosti a pre pnpad. že Zmluva s Odberateľom už bo
la uzatvorena, Je Dodavateľ opravneny prerušiť dodavku a d1stnbuciu el ktriny
bez naroku na nahradu škody až do času predloženia dokladu preukazujuceho
opravreny vztah k nehnuteľnosti.

8. Dodavateľ ma pravo odmietnu\ uzatvorenie Zmluvy, oam1et~ut1e uzatvorenia
Zmluvy Dodávateľ odóvodn1. Dodavater ma pravo odmie1Jlut uzatvorenie Zrnlu
vy na1mä v pnpade. ak na dotknutom odbernom mieste eviduje Dodavateľ re
uhradene peňažne zavázky ako aJ v pr pade, ak o uzatvorenie Zmluvy ž ada
osoba, ktora je voči pôvod nemu Odberateľov 1, voc1 ktoremu Dodavateľ ev duje
neuhradene peňažne zavázky orep0Jenyr1 podnikom podľa§ 3 pism a) bod 2
Zákona o energetike, alebo ak Odberateľ za poslednych 12 mesiacov podstat
nym spôsobom porusil Zmluvu alebo neopravnene odoberal elektrinu alebo ak
ma Odberateľ voči Dodavaleľov1 neuhradene penazne zavazky Dod,ivateľ ma
právo odmietnu! uzatvorenie Zmluvy elektronickou alebo telefonickou formou a1
v pripade ak ma dôvodné pochybnosti o to:ožnost1 Odberateľa

9. Zmluva m6že byť zmenena na zaklade požiadavky Odberateľa o zmenu
a) sadzby pnčom sadzba sa pnznava spravidla naJme_neJ na Jeden rok.
b) charakteru odberu (rozš1renie, zlučerne, zmena miesta pnpo1enia, zmena

prudovej hodnoty hla;meho ističa pred elektromerom a pod.)
c) spôsobu merania,
d) korešpondenčneJ adresy.
e) bankového spojenia,
fl vyšky, pe,iod1city alebo spósobu uhrady preddavkove1 platby,
g) spôsobu uhrady vyučtovaceJ faktury,
h) udajov Odberateľa resp. ident1fikačnyc~ úda1ov Odberateľa zap1sanych v

Obchodnom reg1str1 Slovenskej republiky aleoo v inom registri v ktorom Je
zapisany,

i) udajov odberneho miesta.
j) rezervovane1 kapacity alebo zmeny typu rezervovaneJ kapacity, pnéorn pod-

mienkou takejto zmeny je predošla akceptácia zo strany PDS.
Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pr1padoch sa pov,ižuJe za akcep
tovanu v pnpade, že Dodavateľ oznámi Odberateľovi akceptovanie požiadav
ky alebo s1 Odberateí a Jodávateľ začnu pinit po~innosti v zmysle požiadav
ky Odberateľa

10. Zmluva bude zrnenená formou oznamenia Dodavateľa Odberateľovi pn zmene
a) fakturačného cyklu,
b) vyšky preddavkových platieb
c) bankoveho spo1en1a Dodavatera,

" Ndprik:1,1j !Jko·1 ~ 4 H '?00? 7 l O učto·Jr1 ~V'?- V /rW'lt r1 ,...,~ur} rl ~·'P f11,ov
lJkon C. ( ?t'/{004 I 1 "J c! riI1 ~-! ,UnnPJ Ilorlrioly v 1ri, 111 ·11 -.k J 1cl1 ['f,-',l,..I .>v 

d) 1dentif1~aénych uda1ov Dodavatera zap1sanych v Obch'.ldnom 1eg1stri Slo
venskeJ republiky

e) korešpondenčne1 adresy Dodavateľa
f) period1c1ty a sposobu uhrady preddavkovycb platieb a uhrady za vyuctova

ciu fakturu
9) StldZb).

11 Zmena Zmluvy formou oznamerna Dodavateía Odbera'eľov1 sa považuje za
uskutoénenu v pnpade doruéenia takehoto oznamenia Odberateľovi alebo ak s1
Odberatel a Dodavateľ začnu pinit pov1nnost1 v zmysle takehoto ozPamenia Do
davateľa Odberateľovi. Zmena Zmluvy formou oznamerna Dodava:eľa Odbera
teľovi pri určen1 formy a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a uhrady za vy
učtovac1u fakturu sa považu e za uskutočnenu a1 ak s1 Odberateľ a Dodavatef
zaénu pinit povinnosti v zmysle takehoto oznamen1a Dodavateľa Odberate ov,

12. Dodavatel s1 vyhradZJje pravo iednos:ranne 1.r1en1t Zf!11uvne dohodnutu formu
uhrady preddavkovych plat eb v pnpade, ak Je z redchadzaJuc1ch uhrad platieb
Oobe-atera zre1me že opakovane vyu21va 1nu fonru uh'ady platby. ako ma do
hodnutu v Zmluve. O zmene formy uhrady platieb bude Odberateľ 1nfDímovany
vhod·10J formou napnklad pisornnym ozname11m. vo vyučtovaceJ fakture ale
bo vystavenim roveho rozpisu preddavkovych platieb. Ak Odberateľ nesuhlas1
so zmenou formy uhrady platieb Je povinny tuto skutočnosť bezodkladne ozna
mit vhodnou formou Dodavateľov1

13. Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy vyvolané Odberateľom mimo ukonov
ktore su zahrnute v tanfach, učtuie Dodavater poplatky podla platneho cennika
služieb Dodavatera

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dodavkJ elektriny ie stanovena dohodou zmluvnych stran.
2. Cena za dodavku elektriny fl1Ôže byt určena pre kazde odbe1 ne mesto osobit

ne.
3. Oodavatel s1 vyhradzuje pravo spoplatnrt vybrane služby čiastkou podla plat

neho cenn ka sluz1eb stanoveneho Dodavateľom. Odberateľ podpisom Zmluvy
potvrdzuje že sa s platnym cenn1kom Dodavatefa oboznámil

4. Kazda zmena ceny za dodavku elektriny dodavane1 po dobu trvania Zmluvy bu
de Odberateľovi oznamena p1somne.

5. Dodavate! fa~tu,uJe odber elektriny podía udajov z1stenych prevadzkovatelom
distribučne_ sustavy odpočtom uréeneho meradla alebo podfa typoveho dia
gramu odberu podľa Prevadz~oveho poriadku prevadzkovateľa distnbuéneJ su
stavy Doda1e a odobrate množstvo elektriny a vyhodnocuJe ako mnozstvo
energie vyJadrene v energ€t1ckych Jednotkach. Faktura mus1 obsahovat v~etky
naležitosti sta1ovene platnymi daňovymi a učtovnym1 predpismľ vratane ozna
čenia banky a čisla učtu, na ktory ma byt platba prip1saná, vratane 1nformdc1e
podľa ustanovenia§ 34 ods. 3 Zakona o energetike. Dodavater k cenari za do
davku elektriny pr1poéita cenu za d1str1oučne služby podľa platneho cenn1ka za
distribuc1u elektriny a p'1slušneho ce~oveho rozhodnutia uradu odvod do Na
rodneho Jadroveho fo1du v sl.lade s osobitnym predpisom a tarifu za systerno
vé služby, tarifu za prevadzKovan,e systemu podía pnslušneho ceroveho roz
hodnutia Jradu

6. Fakturačnym obdob1m Je obdobie za ktore sa vykonava vyučtovanie odberu
el ktnny. Dodavate, vykorava vyučtova111e odberu elektriny formou vyuctova
cej faktu'y za pnslusne odbeľ'ie mesto Odberateľa, pre ktore ie Zmluva uza
tvorena

7 FaKturačne obdobie pri Zmluvách s odberom elektnny z napatovej urovne VN
Je mesačne. Dodavka elektriry sa Odberatelov1 fakturuJe fakturam1 za odbeme
miesto vo fakturačnom obdob1. ktore je vymedzene pravidelnym1 mesačnym1
odpoétam1. Faktura Je vystavera v zmysle zakona o DPH

8. Oodavka elektr.ny. resp. dodavKa a d1stnbuc1a elektriny sa Odberateľovi s od
berom elektriny z napatoveJ urovne NN fakturuJe fakturam1 za odberre miesto
vo fakturačnom obdob1 (mesačne ročne), ktoré 1e vy medzere odpočtami podla
prevadzkove10 poriadku pre•1adzkovateľa d1stnbucne1 sustavy, pok1af Dodava
teľ neurči s pnhhadnu:1m na charakter a povahu odberu inak. Faktúra 1e vysta
vena v zm 1sle za kona o DPH

9. Na preddavkové platby za cpakovane zdarnte ne plnenie vyhotov1 Doaavater
za každé odberne miesto samostatnu fakturu nazvanu ,Dohoda o platbach za
odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanú elektricku energiu. faktura· max1malre na
dvanasť kalendarnych mesiacov Dodavateľ na ž1adost Odberate a s vacš1rn
poetom odberných miest môže vystavil .ReKap1tulac1u faktur" a .ReKapitulac1J
dohôd o platbach za odcbratu ale zat1al nevyfakturovanu elektncku energiu" z
dôvodu platobného styku ako -1format1vny doklad a služi le1 pre platobny scyk
zmluvnych stran.

10. Celkova vyška preddavkov sa stano,1 na zaklade skutočr'eJ spotreby prepo
č1tane1 algontmom ktory zohľadňuje skutocne teplotne priemery a knvku od
beru pre danu sadzbu podla typo,ého diagramu odberu alebo vo vyške pred
po~ladane1 spotreby elekt1ny, vynasobeneJ aktuahe platnou cenou alebo sa



použije cena za celkove dodanie z .Faktu)' za dodavku a d1stribuc1u elektriny".
Pn uzatváraní noveJ Zmluvy sa vyška preddavkove1 platby urči ra základe hod
noty instalovanych spotrebičov a/alebo predpokladaneho odoeru a dohodnute;
sadzby.
a) Celkova vyška preddavkovych platieb ore Zmluvy s ocrerorn elektriny z na

patovq úrovne VN Je stanovena v rozsahu až 100 % spotreby Preddavkove
platoy su pri Zmluvach s oaberom elektriny z 11apátove1 urovne 1/N rozlože
ne rasledovne:
. do JedneJ mesacnej spiatky splatne, do 15. kalendárneho dria v mesIacI (ak
sa zmluvne strany nedonodl1 inak), alebo
• do troch dekadnych splatok splatnych do 5, 15., a 25. dňa v mesiaci (ak sa
zmluvne strany nedonodli inak). Výška Iednotl1vych splatok Je 33%/33%/34%
z cekovq dorodnuteJ výšky preddavkovej platby,

b) preddavkove pla,bf pri Zmluvach s odberom elektnny z napa:ovej urov·1e
NN 
- v pnpade mesačnej fakturac1e sú určene do 15. kalendárneho dňa v me
siao (ak sa zmluvne strany nedohodli inak) uvedenemu v doklade, Dohoda
o platoach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku ererq.u - faktu
ra '. Vyska preddavkov je stanovena na 100 °10 spotreby
. v prípade ročnej íakturace su spravidla rozložene v jedenastch splatka,:i
po dohode s Dodávatelom. uvede-ie su v do~lade Dohoda o platoach za
odob atu ale zaual nevyfakturovanu elektricku energiu • faktura ak sa Do
davateľ s Odberateľom nedohodnu mak, Vyska preddavkov je starovena na
100 % spotreby,

c) Dodavatel móze zmenil vysku predda,koveJ platby pr, zmene ceny za do
dávku elektriny zaslarum dokladu ,Dohoda o platbach za odobratu. ale za.
tiar nevyfakturovaru elekíncxu energ u - íakíura

d) Dodavateľ môže zm,111ť vyšku preddavkove~ platby pn zmene vysky spot
reby oeroí, predchadzajucemu porovnateľnemu obdobiu zaslaním dokladu
,Dohoda o platbach za odobratu ale zahal nevyfakturovanú elektncku ener
giu · faktura·,

e) Dodavatel môže zmenu výšku preddavkoveJ platby pri zmene 1egulovanyc"
cien za služby, ktoré sú predmetom Iakíuáce zasla111m noveho dokladu
,Dohoda o plaibach za odob atu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektr·cku ener
giu - faktura·, pričom bude o takomto postupe informoval Odberateľa.

f) spôsob výpočtJ pri zmene preddavkove1 platby podľa bodov c) d) a e; je sta
noveny algo11tmom v ktorom Je zohladnena zmena ceny a histona sootreby
pre pnslušne odberné miesto, vzt1ahnuta na normalne khmat1c~e oodf"1en
ky podla normalizovanel'o typového d1agramu odoeru ( TDO)

11. Doruéen1m ,Dohody o pla:bach za odobra:u, ale zai1aľ nevyfakturovanu elektn
nu - faktu ra ktorá prekryva obdobie a!ebo čast obdobia sk5r vystavene1 ,Do
hody J platbach za odobratu, ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnnu - faktura' sa
konci platnost pôvodnej „Dohody o platbach za odobratu ale zatiaľ ~evyfaktu
rovanú elektrinu - faktúra v obdob1 prekrytia.

12. Dodavatel si vyhradzuje právo Jednostranne zmenIt zmluvne dohodnutu formu
uhrady preddavkovych platieb v prípade, aK je z predchadzajuc1ch uhrad plat ec
Odberatela zrejme ie opakovane vyuziva inu formu uhrady platby ako ma do
hodnutJ v Zmluve. O zme~e formy uhrady platieb bude Oabe1 ateľ 1nformovany
vnodnou formou napnklad pIsomnym oznárne111m, vo vyučtovaceJ fa,'.ure ale
bo vystavením noveho dokladu „Dohoda o pla'bach za odobrall. ale za'iaľ ne
vyfakturovanu eleKtncku energiu - faktura' Ak Odberateľ nesurlasi so zmenou
formy uh·ady platieb ie povInny tuto s~utočnost bezodkladne oznam•! pIsom
nou formoJ Doaavateľov1

13. Po isteni sKutočneho odberu elektriny za pnslušne fakturacne obdobie vypo
éita Doclavateľ rozdiel medzi cenou stanovenou na zaklade skutočneho odberL.
elektriny a sučtom PPJatycl1 preaaavkovych platieb za cele obdobie od zaciatkL.
fai<turačneho obdobia do dňa odpočtu skutočneho odb€ru elektriny. Tento roz
diel bude faktu rova ny Odberate'ov1 vo vyučtovacej faKtúre vystavene1 za or s
/usne odbeme miesto Odberateľa v cenach pla1nvcn na obdobie dodavky elek.
tnry

14. l eríl'I1y splatnosti olatieb za elektrinu
a) preddavkove platby pr Zmluvach s odberom elektriny z napatoveJ urovne

NN su v zmysle , Dohody o plalbach za odolxatu ale zalial nevyfakturovanG
elektricku energ.u - faktúra· splatne od 1 do 15 kalerdarneho dňa v mesia
ci. za ktory sa preddavok urradza,

h) pred dav kove platby pr Zmluvach s ocberom e ektr1ny z na patovej urovne
Vf'. su v zmysle .Dohody o p,atbach za odobratG ale zat1al nevyfakturovanu
elektricku energiu· faktúra" splatné od 1.do 15. ale:lO od 1 do 5. 15 2:i ka
lend.1rneho d1ia v mesIacI (podľa počtu splatok), za ktorv sa preddavo~ uh1a
dza

c) pre Zn1!uvy s odbe1om elektriny z napaťoveJ úrovne VN pn ,placan1 do 5 ..
15., 25. halendarneho dňa v mes.acI, v pnpade neuhrade·1ia dvoch po sebe
nasledujucich preddavkovycn patieb v termine splatncst1, môze Dodavatel
zmenif1erm1n splatnosti mesačnych preddavkovych platieb na 5 kalendarny

deň íl'esIaca za kto1ý sa poskytuje preddavok. a to vo výške 100% predpo
kladaneJ ceny za spotrebu elektriny v danom mesiaci.

15. '/ pnpade, že Odberateľ na zaklade upomienky uhradí preddavkovu platbu a ta
to bude pripIsana na učet Dodavateľa v nasledJJucom mesiaci, zaučtuje sa ako
preddavkova platba nasledu1uceho mesiaca. Tymto Odberareľov1 vznikne po
v1nnost uhrad1t fakturu za príslušne obdobie bez zohľadnP.n1a tejto preddavko
vej platby. V pnpade že preddavkova platba bude na učet Dodavater„ prípisa
na pred skonéen1m fakturačneho obdobia, bude vo fakture riadre zohľadnena.

16. A.k Odberateľ využ1va1uc1 Iny než inkasny spôsob platby poukaže platbu v ne
spravneJ výške alebo s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže
na Iny bankovy úéet, ako Je uvedene na fakture. Dodavateľ ju bude považovať
za nezrealizovanu.

17. Preplatok z vyučtovaceJ faktúry uhrad1 Doaavateľ Odberateľovi v lehote splat
nosti vyučtovacej faktury. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry 1e 14 dni. V pri
pade faktur. ktore sú predmetom „Rekapitulácie faktúť, Je lehota splatnosti sta
novena ind1v1duálne na základe dohody medzi Odberateľom a Codavateľom

18. Dodavateľ vra I preplatok z vyučtovacej faktury Odberateľovi
181 bankovym prevodom na bankový učet Cdberateľa.
18 2 poštovym peňažnym poukazom
18 3 započitan1m voči najbližšie splatnym p1eddavkovym platbam alebo voči

osta:rym pohľadavkam podľa Zmluvy, o čom Odberateía pIsomne 1nfo1·
muje (napr vo vyučtovaceJ faktúre).

Vyplaten,e preplatku poštovym peňažným poukazom sa nerealizuje do zahra.1 cia.
Preplatky do výšky 3 eur uhradza Dodavateľ Odberateľovi bankovým prevodom
1a bankcvy učet Odberateľa. V pnpade ak Dodavateľ neeviduje bankový učet
Odberatera. preplati<y do vyšky 3 eur môžu byt zohľadnené v naslecujGce1 vy
L1čtovaceI fakt1,re pokiaľ Odberateľ nepoz1ada o vyplatenie takehoto preplatku.
Dodavateľ 1e opravneny jednostranne započ1tať vzájomne peňažne pohľadávky
voči Odberateľovi pIsomným oznamenim o započ1tani pohladavok Za pIsom
ne oznamenIe zapoé1tallia sa považuJe aI oznámene o započ1tani vzajomných
peňaznych pohľadavok vo vyučtovacej faktúre. Jednostranne započ1tané mô
žu byt zo strany Dodavatera akekoľvek pohľadávky Dodavateľa suvIsIace s pl
nením Zmluvy (na1ma pohíadavky z titulu preddavkovych platieb alebo vyučto
vania za dodavKu elektriny. poplatky za služby), voči akymkoľvek pohľadávkam
Odberateľa vocI Dodávateľovi. V pnpade, že 1e Odberateľ v omeškani s uhradou
peňazrych zavazkov podľa Zmluvy, Dodávate( ma pravo Odberateľom uhrade
ne platby započ1tat najpcv na najskôr splatne uroky z omeškania. sankčne po
platky, zmluvne pokuty poplatky a potom na naJskôr splatn(J 1stInu alebo 1eI
čast a to bez ohľadu na to, že Odberateľ urči, .~torý z períaž.nych zaväz~ov sI pl
ni. Za pIsomne oznamenie započ1tania sa považuje aj oznámerne o započ1tan1
vza1oriných penažnych pohladavok vo vyučtcvaceJ faktúre,

19. V pr pade neuhradenia preplatku zo splatnej vyučtovacej faktury Dodavateľom
bankovym prevodom alebo poštovou pout1azkou ma Odberateľ pravo započ1tat
si vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou platbou ak to oznami
Dodavatefovi, na1menej však 5 dni pred splatrosťou preddavkovej platby.

20. Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonávaju sposobom dohodnutym v Zmluve.
Naklady spojene s uhradou závazkov podla Zmluvy (napr. oarkové poplatky
poštove poplatky) z1áša každy účastni k Zmluvy sám, pokiaľ 111e Je v Zmluve ale
bo v cenniku služieb Dodavateľa uvedene 111a~. Pre vylúčenie a~ýchkoľvek po
chyonost1, pod nakladm1 spojenými s uhradou zavazkov Zmluvy sa nerozume
,u naklady spo1ené s uplatnernm pohíadavky vzrnknutej zo Zmluvy. V Zmluve Je
možne dohodnuť nasledujuce spôsoby uhrady platieb
20.1 bankové inkaso z bankového učtu Odberateľa,
20.2 bankový prevod,
20.3 postavy peňažny poukaz.
V pnoade zahraničnej korešpondenčnej adresy sa nerealizuJe spôsob platby
prostredn1ctvom poštoveho peňažneho poukazu.

21. V platobnom styku sa použ1vaJu variabilne symboly uvedene na prislušnych fak
turaci resp 1nych dokladoch (vratane suhrnných a vyučtovac1ch) výstavených
Dodavateľom Odberaterov1 na učely úl'rady ceny spotrebovane1 elektriny (na
pr. ,Vyúčtovacia faktu ra za dodavku a d1stnbúciu elektriny". ,Vyučtovac1a faktúra
za dodávku elektriny" .. Dohoda o platbách za odobratú ale zatIal nevyfakturo
vanu elektrick1i energiu. faktura, ,Upomienka") alebo na účely realizacie iných
uhrad v zmysle Zmluvy

22 Za deň platby sa považuje deň keď bola plalba pnp1saná na učet Dodavateľa
aleoo Odi)erareľa. A< pr oadne deň splatnosti platby na derí pracovneho voľna
aleoo ra deň pracovneho pokoja 1e dňorr splatnosti naJbhžš1 nasledu;uc1 pra
covny deň

23 Nedoplatok z vyučtovaceI faktury uhrad1 Odberateľ v lehote splatnosti vyJčto
vacej faktury. Preddavkovú platbu unraai Odberateľ v lehote splatnosti preddav
kovej p1atby.
V pnpade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote solatnost1 stanovene1 v upo
mienke je Dodavatel opravneny na 11aklady Odberateľa po Jeho predchadza
:úcom poučení o prerušení dodavky elektriny prostrednictvom prevadzkovatela



d1stribučneJ sustavy obmedzil alebo prerušil d1stribuciu elektriny do odbemeho
mesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vratane na kladov spoienych s preru
sérum a obnovemm dstabucie do odberneho miesta alebo odstup1t od Zmluvy
podľa tlanku XIII bodu 2.1. tychto OP.

24. V prpade omeškania Odberateľa s úbradou platieb zo Zmluvy v stanovenych
ternunoch ie Dodavatel opravneny pozacov,« od Udberatela uroK L omessana
vo vyske uréenej v zmysle pnslušnych ustanoveru Obchodneho zakonruka

25 Uplatnenie reklamace v zmysle čl. X tychto OP nema odkladny úónok na
splatnost fa k tur.

26. Za naklady suvisiace so zmenou Zmluvy (upravou odbemeho miesta) vyvola
né Odberateľom, mimo úkonov, ktore su zahrnute v sadzbach v zmysle ceno
vých roznodoun uradu, učtuJe Dodavateľ poplatky podľa platneho cenruka slu
žieb Dodavateľa.

27. Dodavateľ informuje Odberatela o vyučtovaceJ fakture a doručuje Odberateľo
vi vyúčíovaou fakturu v paperove forme alebo elektronicky v závislosti od to
ho, aku formu si Odberatel vybral V prípade psornnq vyúčtovace; tak\Jry Do
davateľ doručuje vyučíovacu, faktúru alebo o neJ ,nformuJe na korešpordenčra,
adresu uvedenu Odberatelom a ak tato vyslovne uvedená nie Je. 1a adresu Od
berateľa uvedenu v zahlavr Zmluvy V prrpade, že sI Odberateľ vybral elektro
nicky spôsob dorucena vyucíovace] faktury alebo 1nformovan1a o nej. Dodava
teľ doručuje vyúčtovaciu faktu ru alebo 1nformu1e o vyúčíovacei faktu re na e-mail
uvedeny Odberateľom, pr ipadne môžu zmluvne strany so vzaJomným sublasorn
využ1t Iny elektronicky spôsob (napr. webovy servrs).Podmienky poskytovania
služby elektrorncka faktura su zverepene na webovom sidle Dodávateľa www
sse sk.

Článok V.
Povinnosti Dodávateľa a povinnosti Odberateľa
1. Dodávaíel Je povinny

11 zabezpečiť bezpečnu a spoľahlivu dodavku elektrrny Odberateľovi formou
opakovanycn dodavok elektriny za p:x1mienoK dohodnutych v Zmluve a
OP,

1.2 poskytoval Odberateľovi inlormacie tyKaJuce sa cien za dodavku elektriny
dodavky elektrin1 a štruktury ceny za dodavku elektriny

1.3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnu platbu spôsobom vo vyške a za pod
mienok uvedenych v štandardoch kval1tf ak bude Dodavateľ uhradzat
kompenzačnu platbu Odberateľovi podla osobných predpisov kompen
začná platba sa považuje za uhradenu dňom ocpisana peňažnych pro
striedkov z učtu Dodavateľa pn bezhotovostnom prevode z učtu alebo
dňom odoslania suboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti pro
stredrnctvom poštoveho peňažneho poukazu. Uhraderne kompenzačnej
platby nie je podmienené predchadzajucim podan1m ž1adost o jeJ vyplate
nie. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávateľ zvereJňuJe nd svojom
webovom s1dle www.sse.sk.

2. Odberatel Je povrnny
2.1 mat zriadene a pripoiene odberne elektncke zanade111e v sulade s tech

nickymi a obchodnymi podmienkami pnpoienIa uréenymi prevadzkovate
ľorn distribuč11e1 sustavy a v sulade s predp1srrn na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pn pracI a bezpečnJst. tech111ckych zanadeni,

2.2. mať uzatvorenú Zmluvu s jediným Dodavateľom na dodavku elektriny do
odberneho miesta uvedeneho v Zmluve, a to z dôvodu p'enesenia zodpo
vednosti za odchýlku na Dodavateľa po dobu trvanra Zr11luvy,

2.3 umožnil prevadzkovaterov1 d1strrbučne1 sustavy montáž a demontaž urée
neho meradla a umožniť prevadzkovateľov1 distnbučneJ sustavy pnstup k
určenemu meradlu,

2.4 poskytnut potrebne udaJe, ktoré Je Dodavater povinny poskytova'. o Odbe
rateľoch elektrrny prevadzkovatefov1 d1stnbučne1 sústavy,

2.5 informoval Dodavateľa o zmene uda1ov uvedenych v Zmluve a to do 5
pracovných dni od ich zmeny inak zodpoveda za dôsledKy nesplnen a tej
to oznamovacej pov1nnost a za škodu. ktora Dodavateľovi vznikla

2.6 preukázal Dodavateľov1 pn uzatvoreni Zmluvy na vyžradanre doklad pre
ukazuiuc1 oprávneny vztah k nehnuteľnosti do ktorej sa bude uskutocno
vat dodavka elektriny (ďaleJ len dotkruta nehnuteľnost"') a preukazat ke
dykoľvek počas trvania Zmluvy 1a vyžiadanie Dodavatela platnu a uč1nnu
zmluvu o pripoJeni pre odberne miesto Odberateľa,

2.7 preukazat. počas trvania Zmluvy na wzvu Dodavatela do 20 dnr od doru
čenia výzvy, trvanie už1vacieho práva na dotknute nehnuteľ~osti alebo tr
vaiucI suhlas vlastn1ka podľa bodu 2 6 naima. ak vlastrnk trvanie tohto pra
va alebo súhlasu pred Dodavateľom spochybni,

2.8 udržiavať odberné elektricke zariadenie v zodpovedajucom technickom stave

Vyhld~i<:,1 l J1 -H1ti p! P ieeulrtc1u \1Pr nvy,.h odvetvi r ? iG/?O l n 1 1 k"lornu \ 1
u~trmOVJJd C:i.tanddrdy kvr1l1ty prP110:-.u elrktrmy, d1~lr1l1uc1P t>l(~~tr1ny c111otlrivl:::v
elPktrrny

2.9 priJaf zodpovedajuce fechn1c~e opatrer1a oznamene prevadzKovatero11
distribučnej sustavy na zabranen1e moznost1 ovplyvr,t kvalitu ctodavaneJ
elektrrny,

2.10 splna\ techn1cke podmienky a obchodne podmienky pripojenia do sustavy
stanovene platnym prevadzkovym poriadkom prrslušnero prevadzkovate
la drstnbucneJ sustavy d ostatnymr platnyrrn vseobecne zavazrry<111 prav
nymI predpismi alebo normat1vnymI aktmi,

2.11 predložil na požiadanie Dodavateľa pred uzavretrm Zmluvy pIsomne po
tvrdenie od pôvodneho Dodavateľa, ze Odberateľ nema voči pôvodremu
Dodavateľov1 peňazne zavázky po lehote splatnosti

2.12 nezasahovať do odberneho elektnckeho zarradenra ktorym prechaaza
nemerana elektrina bez predchadzajuceho prsomneho suhlasu prevadz
kovateľa d:str bucneJ sustavy,

2.13 uh'adrt Dodavatelovr a dalš1e platby. reso. poplatky suvIsIace s predme
tom Zmluvy. ak svoJirn konanrm resp. nekonan1rn vyvolal vznik skutocnos
tI a potrebu uskutočnenia ďals1ch u~onov (služieb zo strary Dodavateľa) a
tieto su spoplatnene pod a cenníka služieb Dodavatera alebo podľa cenrn-
1<.a služieb PDS

2.14 na1meneJ 5 d111 pred planovanym zrušen1ri Odberatela s pravrym nastuo
corn (zlučenre splynutie, rozdelerne spoločnosti) oznamIt 1Lto skutcčnosť
Dodavatefov1. Odberateľ zodpoveda za škodu. ktora nesplne111m te1to po
vinnosti Dodavateroví vznikla Dodavateľ nezo<lpoveda za škodu ktora
vznikla Odberaterovr. neoznamenIm skutočnosti podľa prvtJ vety Odbe
ratelom,

2.15 uhrad1t Dodavateľov1 cenu za dodavku elektriny v zmysle Zmluvy vratane
všetk ych poplat~ov

Článok Vl.
Dodávka a meranie elektriny
1. Meranie rrmozstva octobrate· ele~tnny uskutočňuje prevadzkovater d1stnbucneJ

Sustavy t,~čeny~, meradlom v mieste dodavky Prevadzkovateľ d1stnbučnej su
stavy Je povInny vykonať fyzicky odpocet určeneho meradla na odbernom mies
te ktore ne Je vybavene urcenyrn meradlom s d1aľkovym odpoctom kazdoroč
ne k 31 decembr:J, naineskôr do 30 dni po skončen, roka. Fyz1ckym odpoctom
určeneho meradla na odbernom mieste sa rozumie aJ odpočet určeneho me
radla vykonany na zaklade vzaiomne odsuhlaseného stavu určeneho meradla
medzi prevaazkovateľom d1strrbučneJ sustavy a Odberateľom.

2. Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkovateľ d1stri
bucneJ sustavy po splnen1 stanovenych technickych podmienok na meranie
elektrrny. Druh. počet. verkost a umIestnen1e urceneho me·adla a ovladacrch
zanadeni urču;e prevadzkovateľ drstribučneJ sustavy.

3. Odberateľ je povInny Lmožrnt prevadzkovateľovr drstnbučnej sustavy alebo po
verenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny pnstup k určenemu
meradlu s c1°fom prevadzkoveJ kontroly, udržby odpočtu alebo demortaže a
znroven Ie povInny umoznrt prevadzkovateľov1 d stnbuéneJ sustavy kontrolu od
berneho eleKtrickeho zarradeíl1a odberneho miesta Odberateľa.

4. Ak na určenom meradle vz11kne taka porucha, že nemožno urč1t mnozstvo
odotJrateJ alebo dodanej elektriny alebo z ineho dôvodu ne-nožno uré1t 'Tlnoz
stvo odobratej elektr 1y (méenie určeneho meradla) toto mnozstvo sa uréi
podľa vyšky spotreby v predchadza·ucom porovnateľnom obdobr (napnklad v
rovnakych mesiacoch predchadzajJceho kalendarneho roka z dôvodu porovna
telnych poveternostnyrh a tep!otnych podmienok), v ktorom bola spotreba me
rana spravne

5. Prevactzkovateľ d1stnbučneJ sustavy ie povinny písomne informoval Odberatela
o termrne planovane1 vymeny urceného meradla naimene1 15 dni vopred: to ne
piati ak Odberateľ suhlas1 s neskorším oznamenIm termrnu planovaneJ vymeny
určeneho meradla. Pn neplanovanej vymene určeneho meradla bezodkladne
oznamr Odberateľovi terrrnn vyrn ny urceneho meradla. Prevadzkovatel d1stn
bucneJ sustavy pn vy mene určeneho meradla Je povIn11y 1nformovat Odberate
ľa o stave odobrateho množstva elektnry a zaroven je povInny oznarrnt stav ur
čeneho meradla pred vymenou a stav noveho určeného meradla po vymene.
Ak sa Odberateľ nezučastnr vymeny urceneho meradla, Je prevadzkovatef dIs
tnbuéne, sustavy povInny pIsomne 1nformovat Odberateľa o výmene, stave ur
ceneho meradla pred vyrrenou a stave novero urceneho meradla po vymene
a uskladn:t demontovane určene meradlo m1nimalne naimeneJ 60 dni z dôvodu
umoznenia kontroly stavu určeneho meradla Odberateľom.

6. Dôvody vymeny urceného meradla môžu byt najmá
6.1 vymena určeneho meradla pred skončenim platnosti overen1a,
6.2 vymena určeneho meradla pri požiadavke na preskušarne uréeneho me

radla,
6.3 vymena určeneho meradla ak nastala 00°ucl1a na určenom r1eraale

7. Podrobnosti uvIsIace s vymenou uréeneho meradla sa spravuiu a su bl1is1e
upravene prevadzkovym ponadkom prevadzkovateľa d1stribučneJ sustavy, resp
technickymi podmienkami prevadzkovateľa d st11bučne1 sustavy.



,
8. Dodavateľ nie 1e povinny phif si svoJe povrnosu podľa Zmluvy a OP v pnpade,

ze Odberatel nemá uzavreíu platnu a učinnu Zmluvu o pnpoIenI zariadenia Od
berate'a do oistnbučne] sustavy alebo sa ccbeme miesto Odbera:eľa nepova
ŽJie za pnpo1ené podľa platneho prevadzkoveho poriadku prslušneho prevadz
kovateľa d;st,-1bučneI sustavy.

9. Odbeiate' ma právo p.sorme požiadal o uradne preskusanie meradla podľa
osotaíeho predpisu'. Ak sa pn preskuša111 zIst1 že meradlo vykazuje väčšiu cc
cnylku ako :e pnpustna vykona PDS korekc u chybne meranej spotreby. Ak na
meradle nebola zelena nepnpusína odchylka, Ocoeratel uhradza naklady spo
jene s pressúšerun meradla.

10. Vyhodnocovanie predpsace, hodnoty uč1nrnka a Jalovej elektriny vykonáva pri
slušny PDS. V pnpade nedodržania predpísanej hodnoty učinnika a JaloveJ
elektriny, PDS môže požadoval zvýšene tarifu (poplatok) v zmysle cenoveho
rozhocrunia pnslušneho PDS vydaneho uradom, Terto poplatok je suéasťou
faktéJry Dodávateľa za združenú dodávku elektriny a Odberateľ j€ povmnv tento
poplatok Dodavate'ov1 uhrad1t v zmysle članku V. bod 2.15.

Článok VII.
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky a distribúcie elektriny
1 D1str oucIa eledr ny do odoerneho mies:a Odce1 atela môže byt prerušena ale

bo oomedzena za podmienok ustanovenych v Zakone o energetike a v sevsra
c1ch právnych precosoct. všeobecne zavaznych pravnyc« predpisoch a/alebc
v prevadzxovorn ponadku .. Ak Odberateľ reumožr» PDS prerušenie dismbucie
elektnny, hude jeho ďalší odber považovany za odber v rozpo„e sc Zmluvou
Doaavatef nie je povInny dodavat elektrinu a zabezpečoval ;ej distnbuciu, ak
dôJde k prerušeniu alebo obmedzeniu drstr ouce elektriny z dôvodov ustanove
nych v § 31 oos í pIsm e) Zákona o energetike aleoo z dôvodov keď p1evadz
kovater dist11bučneJ sústavy alebo tretia strana zavinili prerušenie alebo obrne
dzer11e dist~bJcre elektrinv

2. Dodávateľ ma pravo poz ádat prevádzkovateľa distnbučnei sustavy o nrer Jše
nie alebo obmedzenie d stribúcie elektriny Coberatelov· ak Odberateľ podstat
ne por ušuJe Zmluvu aj po doruéeni predchádzajúceho p,somneho upozornenia
Tymto ustanovenIm nie ie dotknuty clanok IV bod 23. tychto OP

3. Odberateľ Je povinný pri ukončeni dodélv~y urnožn1I prevadzkovateľov1 distri
bučnej sustavy vykonanie konečneho odpoctu odhemeho miesta odobratie
meracích zariadení pripadne real1zaciu ďalš1cr opatrer11 súv1s1ac ch s uko1ée
nim odberu a sučasne odpoJerne odbemeho elektrickeho zariadenia od zana
den1 prevadzkovateľa dIstnbučnej sustavy. Ak Odberateľ neumožn, vyko~an1e
ko11ečneho odpočtu a odohratie merac1ch zariadení na odbernom mieste Od
be1ateľ uhradí Dodavateľovi cenu za odobranú elektrinu až do ukončenia do
davky na odbernom mieste, alebo do pnhlasenia noveho Odberateľa

4. Codavateľ nema povInnost dodávať elektrinu v prípade Lkončerna d1s:ribuc1e
elektriny do dotknuteho odberneho mesta zo strany PDS vykonaneho v súla
de s prevadzkovyrn poriadkom PDS ako aJ počas obmedzenia alebo prerJse
nIa d1stnbuc1e ele~tnny zo strany PDS v rozsahu, na k tory sa obmedzenie alebo
preruše~1e distr bwe vztahc1e Dodavateľ tiež nema povirnost aocavat elek
trinu po dobu trvan a prE:rušenia alebo oririedzen1a d1stnbuc1e elektr ~y do od
bemel10 miesia, alebo v prípade je, ukoncerna z dôvodov, ktore rezavrn1I an,
nespôsobil a nezodpoveda ani za pnpadnu skodu spôsobenu takymto oreruše
nIm, obmedzen1m alebo ukončen1rn d1stnbucie elekmny do odberneho ·nIes:a.
Po odstranern pričin obmedze111a alebo prerušenia d·str·buc1e elektriny Doda
vatel bezodkladne umdžrn Odberalelov1 odobe··at elektrinu v pnslušnom od
bernom m,este. V pnpade ukončenia d1stribuc,e elektriny do odbcrneho miesta
Odberateľa zo strany PDS, Dodavateľ ukonči zmluvu s Odberaterom len ra za
klade žiadosti podanej Odberateľom.

5. Pre učely Zmluvy znameľaJ~ okolnosti vylučujuce zodpovednosf (vyššia r1oc)
take udalosti aleho okolnosti a rch bezprostredne nasled~y ktore su 11Imo kon
tro;u ktoreJkoľvek zmluvnej stra:1y a ktore zmluvneI strane zabránia, alebo bez
prostredne ovplyvnia riadne a upIne plnenie zmluvnych povrn11ost1 vyplyvaju
cich zo Zmluvy. Tym1to udalosfam1 môžu byt na.ma živelne pohromy vo1na
sabctaž, teror1sticke akcie, blokada, požiar stra;k epidem.a a pod Rovnake
pravne D~sledky, ako su uvedene pnpady vysšej moci, rnóze mal zme1a za
konov Slovens~ej republiky aleoo 1nych pravnych predpisov pokiaľ zasadrym
sposoborn ovplyvn a kontrahtačny systeri Jorlava:eľa s dôsleckom ner11ožnos
t1 Jeho kortrnuovania a sučasneJ nemožnosn hospodarsKy unosne1 alternat1vy

6. Ak sa Zmluva uzatvara pre odberné miesto, 1a ktorom 1e preruše11a d1stribuc1a
elektriny alebo 1e der"o1tovane určene meradlo a prevadzkovatel distribučne
s~stavy obnovenie d1stnbuc1e spoplatnu1e podľa cennika sluzieb PDS Odbera
teľ Je pov1nny uhrac;I náklady spo1ene s obnovernm distribúcie elektriny spoplat
nene podľa cennika služieb PDS a cenn1ka služieb Dodavateľa
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Článok VIII.
Neoprávnený odber a náhrada škody
1. Na uéely obchodnych podmienok 1e neopravneným odberom elektriny odber

11 bez uzatvorene1 Zmluvy
1.11 o pr1po1e111 do distribučnej sustavy alebo v rozpore s touto Zmluvou,
1.1.2 o dodavke elektriny alebo združenej dodavke elektnny
1.13 o pnstupe do distribučnej sústavy a d1stnbuci1 elektriny.

1.2 bez určeného meradla alebo s určenym meradlom, ktore v dôsledku neo
právnenéro zasahu Odberateľa nezaznamenava alebo nespravne zazna
menáva odber elektriny,

1 3 merany určenym meradlom. na ktorom bolo porušene zabezpečenie pro
ti neopravneneJ m~nipulac1i a ktoré nezaznamenava alebo nespravne za
zna~ienáva odber elektriny, alebo určenym meradlom, ktore nebolo na
montovane prevadzkovateľom d,stnbučnej sustavy

1.4 ak Odberateí zabraní! prerušeniu distrib1ic1e elektriny alebo ak po pred
cr1adzajucej vyzve prevadzkovateľa distribučneJ sústavy neumožn:I preru
šenie d:stnbuc1e elektriny vy Konane na zá~lade žIadosti Dodávatefa, s kto
rym rna uzatvorenu Zmluvu o združenej dodávke elektriny: takyto odber
sa za neopravneny odber považuJe odo d1ia, keď Odberateľ zabránil pre
rušeniu dIs tribuc1e elektr ny alsbo neumožnil prerušenie dodavKy elek!n
ny.

1 5 ak Odberateľ nedodržal 011medzenia určene Dodávateľom, prevadzkova
teľom prenosovej sustavy alebo prevadzkovatefom distribučnej sustavy.

2. Odherateľ je ~ovinny nah·ad1t škodu spôsobenú neopravneným odberom elek
tnny a náklady s tym suvIsIace osobe. ktoreJ škoda vznikla. Pri neopravnenom
odbere sa výška škody spôsobena neopravnenym odberom elektriry urči pod
ľa osob1tneho predn1su ·

3. V pripade, ak v dôsledku neopravneneho odberu vznikla škoda Dodavateľov,
ma pravo vymahať od Odberateľa 1e1 nahradu do vyšky sposobených nákladov
(napr. ·1aklady na odchýlku) a ušleho zrsku.

Článok IX.
Dodávateľ poslednej inštancie
1. Dodavka oosledne11nštarcie sa zač1na dňom nasledujuc1m po dri. keď dodava

leľ stratil spôsobilosť dodával elektrinu a bola dodavaterovr posledne1 1nštarc1e
oznamená tato skutočnost

2. Dodavka posledrej inštancie trva najviac tri mesiace. Odberateľ uhrad doda
vatelovi poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny podľa cenového rozhod
nutia vydanel10 uradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodavka poslednej
1nštanc1e sa môže ui;onč1t skôr v pnpade. že odberateľ uzatvon zmluvu s novym
dodávateľom, kmrym môže byt aj dodávateľ posledneJ inštancie, a to postupom
podľa platnej a účinnej legrslativy.

3. Ak dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať elektrinu odberateľom, zmluva zanika
driorn, keď dodavateľ stratil spôsob1lost dodavať elektrinu.

4. Prevadzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dni pred uplynutím vypoved
nej lehoty zmluvy o pns:upe do distribučnej sustavy a distribuc11 elektriny alebo
oezprostrcdne po tom ako sa dozv e. že dodavater stratil spôsobliost dodávaf
elektrinu oznamI odbera'.eľov1
4.1 deň, od ktorého sa zacina dodavka elektriny dodavateľom posledne1 in-

štancie,
4.2 dovoa začata dOfiavky elektriny dodavateľom posledne1 inštancie,
4.3 zánf zmluvy ak pôvodný dodavateľ stra'il spôsobilosť dodavky elektriny
4.4 dobu trvania dodavky elektriny dodavate'om poslednej inštancie,
4.5 poučenie o povInnos1I uhradil cenu za dodavku elektriny dodavateľovi po-

slecne1 inštanc e

Článok X.
Reklamácia a alternatívne riešenie sporov
1. Reklamac;a 1e písomne pocanie Odberateľa adresovane Dodavateľov1, ktorým

sa Odbe1ateľ domaria naJmá zodpovea,;ost1 Dodavateľa za nekvalitne pcskyt
nLte služby, pricom takyto stav trva v čase uplatnenia reklamácie a za roveň Od
berateľ požaduje od Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpe
cenIe doaavky a distribúcie elektriny do odberneho miesta Oaberateľa (dalej len
ako služby"). Učelom reklamacie 1e predovšetkym dos1ahnut. aby boli odstra-
1ene zistene redostatky.

2 Odberateľ ma pravo reklamovať raj·na
2 1 kvalite posl\ytnutej služby
2.2 odpoéet určeneho meradla,
2.3 fakturáciu poskytnuteJ služby
2.4 preruserne alebo obmedzenie služieb alebo ine zistene chyby súvisiace s

posKytovan1m služby Dodavateľa (dalej len "predrret reklamacie")
3. Odberateľ môže reklarnaciu uplatnil

3.1 pIsornne u Dodavatera na korešro~ce11čneJ adrese uvedene1 na webovom
s1dle Dodávateľa www.sse sk



3.2 elektronicky na e-mailove: adrese uvedene; na webovon s1dle Dodavate
ra www.sse.sk.

3.3 osobne na kontaktnych miestach Dodavateľa, pučom o rocam reklarnacie
musí byt vyhotovery zaznam,

3.4 telefonicky na zakazmckej linke Dodavateľa.
4 Podanie. ktorym Odberateľ uplatru svoje pravú nd rel\larn,1c,u, rnusi cuatelne

obsahovať
4.1 identifikac1u Odberateľa

4.1.1 meno a priezvisko alebo obchome meno, .
4.1.2 trvale bydliske. vratane PSC alebo s1dlo a ICO.
4.1.3 zakazrucke čslo resp. číslo Zmluvy
4.1.4 EIC kód odberneho miesta alebo úslo odberneho miesta.

4.2 presny popis s odóvocnerun rekamace spolu s pnpadnou dokumenta
c ou a dalširm podstatnym1 skutoénosťarrn dôlez1tym1 pre posuoeme rekla
mace,

4.3 identifikačne údaJe tykaiuce sa preorneíu reslamace,
4.4 identfikačne udaje reklamovaneJ faktury. spolu s variabilnym syrrbolom

ktorej sa reklarnaca lyka.
4.5 podpis Odberateľa alebo osoby oprávnenej konat za Odberatela ak nejde

o reklamáciu prostrodnictvom elektronickej komurnkac1e.
5. AK reklamaca neobsahuje vyššie uvedene naležiíosu a Dodavate1 nevie «íen

ufikovať Odberalela je povinny ho vyzval na doplnenie reklamacie o potrebne
údaJe s určením lehoty ktora nesmie byť kratšia ako 10 dni od doručenia vvzvy.
Ak Odoerater reklamaciu nedoplni, bude sa považoval za neopcdstaínenu Ak
Odberateľ reklamaciu dopi ni, predlzuJe sa lehota na vybavenie reklarnace o do
bu kym Odberateľ poskytne potrebne informac18. Ak na zaklade údaov uvede-.
nycr v reklamacii nie Je možne Odberateľa 1dent1f1kovat tak, aby mu mohla byt
donučena vyzva podla prveJ vety. Dodavateľ na takuto reklamáciu nepnbhada

6. Ak Odberatel počas riešenia reklamace Dodavatelom oznám Dodava\eľov1 no
ve skutočnosti. tieto novo uplatňovane naroky budu považované za novu rekla
macu

7 Reklamac1a adresovana na meno zamestranca Dodavateľa sa považue za re
klamacu podanu Dodavatefovi.

8. Reklamacia musi byt uplatner1a bez zbyíočnél-o odkladu po z1steni nedostatkov.
9 Za deň uplatnenia reklamacie sa považuje'

a) pri osobnom podan1 - datu•n pečiatky o potvrdeni prijatia reklamaue.
b) pri poštovych zas1elkach - datum dorucenia reklaIT'ac1e Dodavatefov1 podľa

pečiatky došlej pošty, . .
c) pri dort,čeni elektronickou poštou - deň uvedery na e-malioveJ sprave ako

deň pnJatia elektronickej pošty.
10. Dodavateľ pn uplatnen1 reklamaoe vyda Odberateľovi potvrdenie. ,Ak Je rekla

macia uplatnena prostredn1ctvom e-mailu, faxom alebo telefon1Cky1 Dodavateľ
donuči potvrdenie o uplatnen1 reklamac1e Odberatelov1 ihneď ak nie .e mozn_e
potvrdenie doručil ihneď, musI sa doručiť bez zbytočneho odkladu. naineskor
však spolu s dokladom o vybavení reklamac1e, potvrdenie o uolatr.eni reklama
cIe sa nemusI doručovať ak Odberateľ ma možnosť preukazat uplatnenie re
klamac1e Inym spôsobom

11 Dodavatef vybav1 reklamaciu v čo naikratšom čase. Lehota na vybavenie rekla
macie Je naJvIac 30 dni od uplatnenia reklamac1e. pokiaľ osob,tny predpis' ne
ustanovuje inak. Za uplatnenie reklamac1e sa považuje de1i pnJat1a pIsomnej re
klarnac1e Dodavatelom.

12. Dodavateľ vydalzašle preukazateľnym spôsobom Odberateľovi pIsomny doklad
o vybavení reklamacie najneskôr do 30 dm od dátumu uplatnenia reklamac1e.
V prípade potreby sučinnosti tretích osôb, môže byt doba riešenia rekl~mac1e
predlžená o 5 dni v zmysle osobitného predpisu 1. Vysledok šetrenia mozno za
s lat elektronickou poštou vždy, pokiaľ Odberateľ v uplalneneJ reklamac11 vyslov
ne neuvedie, že žiada výsledok prešetren,a ľeklamác1e Laslat využ1t1m posto
vych služieb.

13. Podanie reklamácie alebo stažnosti nema odkladný účinok na splatnost pred-
davkových platieb alebo ·1yučtovacej faktury. _

14. Reklamac1ou nie Je pi som na z1adosť Odberateľa o opravu formalnych nalez1tos
t1 taktury (napr. nespravnej poštovej adresy ktoru Odberateľ spôsob·! nedosta
točnou súčinnostou) a žiadosť o preskúšanie meradla.

15. Ak vzn knu chyby pn fakturac11 elektriny nesprávnym odpočtom, odhadom po
užitím nespravneI konštanty, použitím nespravnej sadzby, početnou cbybou a
pod., ma1u Odberateľ ä Dodavateľ nárok na vyrovnanie nespravne fak:urova
nych čiastok.

VytdJ~kd Urdc1u ~)lť-' rpt;ularn•• ~1e· civy ... h udvf.'tv1 ?Jli/{Olb l l klor0u '>d
u,tanovup1 <,t.J11c1,11dv kv.1l1ty prr110':)u clPk t' 1ny. rJ1)I l!JúC1P elt•kt · i11y a rloll,wkv
e·ckt· 1ny
ZJ,:;un ť. iO l /?O]~ l l o c1lternd Iv11or1 r 1ešťr1í \pot ub l~ / "lo;,y· t )jJorov 1 o zrn~·
np d loplner n1Pk'.n1ytl1 t ...1k:Jnnv

16. Dodavateľ ie povInny dodrziavat štandardy kvality, ev1dovat. vyhodnocoval a
zvereiňovať udaie o štandnrdoch kvality a to v sulade s vyhlai,kou Ur;idu é.
236i2016 Z z. ktorou sa ustanovuJu štandardy kvality prenosu elektm y, d1str1-
buc1e elektr·1y a dodavky elektriny (ďaleJ len „š:andardy kvality ). Ak Dodavater
nedodrz1 štandardy kvality a toto nedod0žanie rreuka1ateľn nastalo, e pcv,nny
uhradil Odberatelov1 kompenzaénu platbu. Pri sposobe a vyske kompenzac1e
za nedodržanie dohodnutej ~vallty dodane1 elektriny a s dodavkou suvIs,ac1ch
služieb bude Dodavatel postupoval v sulade so štandardrrn kvality Vyho:Jnoco
varne štandardov kvality Docavateľ zvere1ňuJe na svo1orn webovom s1dle www
sse sk

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov
1. Spory ktore vznI~nu medzi dodávatelom eleKt11ny a odberateľom elektriny na

zaklade zmluvy. budu prednostne riešene dohodou zrnluvnych stran. Odbera
teľ elektriny ie podfa § 37 zákona o regulaci1 opravneny predložil uradu na al
ternatívne rieserne spor s dodavateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu spo
ru uskutocnilo 'eklamačne K0'lanIe a cdbe1atel elektriny nesurlas1 s vysledkom
reklamacie alebo so sposoborn Jej vybavenia možnost obratit sa na sud tym
nie Je dotknuta

2 Navrh na začatie alternat1vneho riešenia sporu sa doruči na adresu uradu BaJ
kalska 27, P O. BOX 12 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@
urso.gov sk.

3. Navrh na začatie alternat1vneho nešerna sporu obsahuje
3.1 meno priezvisko a elektronicku alebO postavu adresu odberateľa elektri

ny. ak ide o fyz1cku osobu alebo nazov, s1dlo a elektronic~u adresu, ak ide
o pravn1cku osobu.

3.2 nazov a s1dlo dodavateia elektr:ny.
3.3 pred met sporu
3.4 odôvodnenie nesuhlasu s vvsledkom reklariac1e alebo sposobom vyba

venia reklamac1e.
3.5 označenie coho sa odberateľ elektriny domaha

4 Navrh na začatie al:errat1,neho nešen1a sporu predlož1 odberateľ elektriny bez
zbytočneno ookladu. naJneskôr do 45 dni od dorucen1a vybavenia reklamac1e

5 Dodavate elektriny a odberateľ elektriny ako učastnic1 riešenia sporu su povn
nI a opravnern nav'hovat dôkazy a ich doplnenie pred~ladat podklady potrebne
na vecne posudenIe sporu Jrad predloženy spor rieši nestranne s cieľom Jeho
urovnan a. cehota na ukončenie alternabvneho riešenia sporu Ie 60 dni od po
dania uplneho navrhu v zložitých pnpadoch 90 dni od podania uplného navrhu

6. Alte1 nat1vne riešenie sponu sa skonči uzatvoren1m pIsornneJ dohody kto ra Je
zavazna pre obe strany sporu alebo marnym uplynut1m lehoty podľa predcha
dzaJuceho bodu, ak k uzatvoren u dohody nedoslo. Skončenie alterrat1vneho
riešenia sporu z dôvodL marneho uplynutia lehoty urad oznamI účastníkom
sporoveho konaP a Na alternat1vne riešenie sporov podľa tohto élanku obchod
nych podmienok sa nepoužije osob1tny predpis'

Článok XII.
Zánik Zmluvy všeobecne
1 Zmluva zanI~ne pIsomnou dohodou zmluvnych stran. a to naJma. ak Odberateľ

preuka2e, že ukončuje odber elekt11ny z odberneho miesta z dôvodu prevodu
vlastnickeho prava k nehnutefnost1, a to k urč1temu datumu. Vzajomnym suhla
som zmluvnych st1an možno z dôvodov uvedenych v tomto bode ukončiť Zmlu
vu aj pros'.rednictvom zaznamenavaného telefon1ckeho hovoru alebo elektro
nicky v pr1pade že bola takymto spôsobom Zmluva aj uzatvorena.

2. Zmena Odberateľa na odbernom mieste Je možna len vtedy. ak novy Odbera
tel uvedie i Zmluve všetky nevyhnutne naležitosti rozhodne pre možnost zača
tia dodavky, a to na1ma 1dentrt1kačne udaje Odberateľa, 1dent1fikaéne udaJe od
berneho miesta vratane udajov o odbernom mieste a všetky technicke atnbuty
odberneho miesta (predpokladany ročny odber hodnota hlavneho stiča d1st,,
bučna sadzba vyška rezervovanej kapacity a 1e1 typ) a ,e medZJ Dodavateľom a
novym Odberateíom dohodnuta cena. V pnpade zmeny Odberateľa na odber
norn rrneste Zmluva s pôvodnym Odberateľom zaniká až dňom bezprostredne
predchadzajuc1m d~u učinncst1 novej Zmluvy uzatvorene/ s novym Odberate
ľom.

3 Ak počas platnosti ZmlLvy Dodavatef a Odberateľ uzavru ~ovu Zmluvu tykaJu
cu sa tot10 1steho odberneho rn~sta. dňom nadobudnutia ucinnost1 nove1 Zmlu
vy pôvodna Zmluva zanikne.

4. Skutočnost. že Dodavateľ neoznámi Odberaterovi alebo splnomccnenemu za
stupcovi Odberatela č1 výpoveď Zmluvy alebo odstupenie od ZrnlLvy a~cepto
val, nema vplyv na pravo Dodavateľa podal namietku proti zmerie Dodavatela
podľa § '7 ods 11 Za k ona o energetike.

5. Zmluva zanikne aJ z nasledovnych dôvodov
a) zanikom Dodavatefa,
b) zánikom povolenia Dodávate'a podľa Zakona o energet ke



'c) smrtou Odberateľa alebo právoplaínyrn vyhlasenm Odberateľa za mrtveho
ktory 1e fyzickou osobou podnikateiom

d) zámkom Odberateľa. ktory Je pravrnckou osobou bez pravneho nastcpcu
6. V pnpade, že Je Zmluva uzatvorena pre viac ocbernych miest, može dúst k

ukončeniu zmluvneho plne111a pre každe ooberne rmes'o samostatne ak su spl
nene podmienky v Zmluve alebo tieto OP.

Článok XIII.
Odstúpenie od Zmluvy
1 Odberáte ma pravo bezodplatne odstupiť od Zmluvy ak

11 Dodavateľ v priebehu roka opakovane zavin:I neoprávnene obmedzenie
alebo prerušenie dstnbuc e elektnny Odberateľovi

1 2 Dodavateľ Je v omeškan1 so zaplatenin' peňažnej pohľadavky vyplýva1u
cei zo Zrnluvy na1me0ej 14 drii od doručenia prsomne] vyzvy Odterateľa,

1.3 côJde k odnatiu suhlasu vlastníka nehnuteľnosti s dodavkou elektnny
Odberateľ Je pov1nny spolu s odstupenim od Zmluvy doruč I a1 odňat,E:: sú
riasu vlastn ka nehnuteľnosti s dodavkoc elektriny.

2. Docilvateľ ma pr vo odsrupit od Zmluvy, ak
2.1 je Odberateľ voč: Dodavateľov1 v omeskanr s uhradou ceny za dodavku

e1ektnny alebo ne služby alebo rreddavkcvej platby na tJto cenu a neu
rradi ich anr do 14 d111 od doručenia písomne] vy zvy

2.2 Odberatcf ma v čase trvama Zn°luvy uzalvorenu aj Zmluvu, Ktore1 predme
tom je dodavka elektriry do toho stého odberného miesta s 1nym Dodava
telom pnčom aodavka írvá alebo má trvat v rovnakom čase podľa tychto
zmluv Uvedene neplatr ak su splnene podm,enky podľa osobmeho precr»
su,

2.3 došlo k prerušenú distribuce do odberneho miesta Odberatela zo strany
PDS z dôvodu, že
a) Odberateľ odobera elektrinu zanaderuami ktore ohrozu1u život zdra

vie alebo rnajelok osôb,
b) Odberateľ odobera elektrinu zariade~,am1, ktore ovplyv·1~.u k val tu a

spoľahl vost dodavky elektriny a ak Odberateľ nezabezpečil obne
dzerue tychto vplyvov dostupnými technickymi prostr1edkam1.

a toto prerušenie d1s'.ribuc1e trva dlnš1e aKo jeden mesiac,
2.4 ak Odberateľ podstatne poruš1 Zmluvu alebo OP. Za pods,a+ne porusen•e

Zmluvy alebo týcl1to Ofl zo strany Odberateľa sa povazuje na1ma
a) umyselne poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberateľa
b) poš~odenie alebo odcudzene meracieho zariadenia tretou osobou a

neoznámen e te1to skutoénosti Odberateľorr Dodavate1ovi bez zbytoč
neho odkladu ihneď ako sa o tom Odberateľ dozvedel

cl neopravnený odber elektriny ZJsteny na odbernom mieste Odberatela,
ď) porušenie povinnosti Odberateľa ustanovenej v čl. V. v bod~ 2 1 až

2 15 :ychto OP,
e) 1ne opakovane porušenie Zmluvy alebo týchto OP alebo pov1nno,t1 vy

plyva1uce1 z platnych a účinnych prav1ycr predpis ,.
f) on,eškan1e so zaplaten1m zrnluvnych pokut. urokov z orieškan1a a

1nych platieb podla Zmluvy alebo OP
g) začatie konkwzneho konania na rna1etok Odbera•eľa,
h) podanie navr~u na povole1ie reštrukturahzac1e majetKu Odbe-a:ela
ii vstup Odb,.,rateľa do likv1dac1e
J) ak Odberater nezaplat1 zmluvne dohfldnutu platbu alebo platbu podľa

tychto OP (zmľuvne pokuty úroky z omeškania. atď.) ani v dodatocne1
lehote stanovene1 v upomien~e,

2.5 zanikla zmluva o pnpo1eni do d1stnbučne, sustavy pre odberné miesto.
3. Doaavater ma pravo odstupit od Zmluvy aj ak dôjde k zruseniu Odoeľatefa a

prechodu práv a pov1nnost1 Odberatela na pravneho n · stupcJ Odberateľa. Do
davate' ma pravo z tol1to dóvodu odstup1ť od Zmluvy do 30 dni od zrušenia Cd
beratela.

4. Dodavateľ nezodpoveda za škody sposobene odstupenin' od Zmluvy podľa
tychto OP

5. Odstupenie od Zrrluvy 1e ub1ne driom Jeho doručenia drLheJ zmluv1ei strane
pok aľ v odstupen1 od ZmlJvy nie Je stanovene inak

6 V pnpade odstupen1a od Zmluvy s1 zmlJvne strany dovtedy poskytnute plnenia
ponecha:J

Článok XIV.
Výpoveď Zmluvy
1 ZMiuvu Lzatvurenu na neurčitý čas môzu Odberateľ alebo Dodavateľ vypove

dat bez uvedenia dôvodu. Dodávateľ môze Zmluvu vypovedať v prípade ak
Odberateľ nepredlož1 doklad p1eukazujuc1 opravneny vzťah k nehnutelnost1 ao
20 d111 od doruéer,a vyzvy Dodavateľa na predloženie tak .ho:o dokladu Zmlu
vu mozno podľa predchádzajúce1 vety vyrovedat bez ohľadu na to č1 sa 1edna
o ZmlJvu na dobu určitu alebo Zmluvu na neu1c1ty čas.1/ypovedna lehota 1e Je
den mes,ac a zaéina plynul prvym dňom mesiaca nasleau1uceho po r·1esiac1 v

ktoro11 bola vypoveď doľuče1'á 1e1 adresatovr a skonči sa uplynutím posledne"
ho dňa prrslušneho mesiaca.

2. Odberatel je povinny zabezpečil aby ku dňu úc1nnost1 výpovede Zrr1luvy bol
ukonéeny proces zmeny dodavatefa podra Zakona o energetike Ak Odberateľ
nespln1 pov1nnost podľa predchadzajucej vety, Zmluva zaniká dnon, predcha
dza1uc1m dňu zmeny dodá,atela, o ktoru Odberateľ v suv1slosti s touto výpove
ďou poziadal.

3. V čase od nadobud11ut1a uélnnost1 zmeny obchodnych podmienok do zaniku
Zmluvy sa zmluvny vzťah n1edz1 Dodávateľom a Odberateľom riadi novými ob
chodnymi podmienkami.

4. Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odoorateľa, alebo vyjadrenie nesu
hlasu s Jej predlženim sa považuje za zachovanú v pnpade doručenia výpove
de (ľesuhlasu) Dodávateľovi najneskôr posledný def1 takejto lehoty.

5 '/ prrpade vypovedania Zmluvy v sulade so Zmluvou alebo OP bude Zmluva
ukončena bez poplatku.

6 Už raz podanu vypoveď Zmluvy môže Odberatel odvolať, pripadne stornoval
en so suhlasorri Dodavateľa

7. Aby vypoveď Zmluvy bola platmi na učely 1e1 určitosti. Jasnosti a zrozur1iteľ-
1ost1 mus1 obsahovat EIC kod odberneho miesta. adresu odberneho miesta
obchodne meno, s1dlo a léO Odberateľa a podpis Odberateľa v pnpade že
de o fyz1cku osobu alebo EIC kód odberneho miesta, adresu odberneho mies
ta, obchodne meno sídlo a IČO Odberateľa a podpis osoby opravľenej konať
za Odberateľa v pr1pade, že ide o pravnickú osobu. V prípade splnomocnenia
na výpoveď Zmluvy splnomocnenie musí obsahovat podpis Odberateľa ak ide
o fyz1ck1J osobu alebo podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa ak ide o
pravn1c~u osobu. \/ypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy poveď Zmluvy musra
byt predložene v Oľ1ginal1 alebo v uradne overeneJ fotokopii, pnčam splnomoc-
1enie na vypoveď Zmluvy mus1 byt pred1ožene sučasne s vypov ďou Zmluvy

Článok XV.
Doručovanie
1 Pn osobnom doručovarn, za ktore sa považuje prebranie p1sofl'nost1 Odbera

teľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnosti považujj za doručené •ch
odovzdanir'l a to a1 v pnpade, ze ak ich adresa! odmietne prevzial.

2. Prsomnostl, ktore Odberatel alebo Oodavateľ zasiela prostredrnctvom Sloven
sheJ pošty ako doporučenu zasielku alebo zasielw s doručenkou. sa na učely
Zmluvy považuju za doručene druhej stľane (alebo osobe ňou splnomocnenou
na preberanie zásielok) aj v p11pade, že
2.1 druha strana odoprela pn1at zas·elku, pnčorn za deň doručenia bude po

važovany deň odopretia prevzatia zásielky,
2.2 zasielka nebola vyzdvihnutá v určeneJ odbernej lehote, pričom za den do

ručenia bude považovany siedmy deň od uloženia zas1elky na pošte,
2.3 nebolo možné zist1i' vyššie Lvedene osoby na adrese uvedene1 v Zmlu

ve alebo posledne1 zname1 adrese, a preto doručenie nebolo možne. V ta
komto prípade bude za deň doručenia považovany deň, ~edy sa zas1elka
vrátila odos1elateľov1.

3 .::1somnost1. okľem p1somnos·1 tyka1uc1ch sa výpovede zo zákonných dôvodov.
vypovede zo Zmluvy odstupma od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy, je možne
do·učova:· a1 faxom alebo v elektronickej podobe na e-mailovu adresu Odbe
·ateľa ale'.Jo Oodavateľa ktoru Odberateľ alebo Dodavatet na tento učel ozna
mil druhe1 strane P1somnost1 doručované prostredn1ctvom faxu sa považuju za
doručene riomentom vytlačenia spravy o ich úspešnom odosla111. Písomnos
ti doručovane v elektronickej podobe, ak nie je preukazaný skorší tennin doru
čenia, sa pov až Jú za doručene prvy pracovný deň nasledu1úci po ich odoslan1
aj keď si ich druhá strana neprečítala. Udelenie suhlasu a odvolanie surilasu so
zas elanim elektronickej faktúry podía čl. IV. bod 27. tychto OP Je možne a1 cez
S "1S spravu na telefonne óslo alebo e-mail, uvedený Dodávateľom na webo
vom s1dle Dodavateľa www.sse sk, uľčený Dodavateľom na účely aktivac e ale
oo deakt1vac1e elektľOn'Ckej faktury.

4 ;i somnost1 doručovane kuriers~ou službou sa považuju za doručené tret1 deň
oo ich odovzdani doruču1uce1 osobe, pokiaľ sa nepreukaže skorší termín doru
čenia

5. Odberateľ a Dodávate! su pov1nni navza1om s1 oznam1t zmel'u adresy na do
ručovanie. c1sla faxu a elektronickeJ adresy /e-r1aill v lehote uvedene1 v čl.
·,1 bode 2.5 rychto OP A.k Odberateľ alebo Dodavateľ v stanovene1 lehote druhu
stranu o zmene rie:nforrr1uJe považu1e sa doručenie p1sornnosti na poslednu
znarr.u adresu za riadne vykona0e. Posledná znarria adresa Odberateľa je ad
resa Odberateľa uvedena v Zmluve alebo naposledy písomne oznamena adre
sa Odberateľa oznamena Dodávateľovi po uzatvoren1 Zmluvy.

6. Odberateľ 1e pov1nny pri všetkych p1somnych právnych úkonoch spojenych
s ukončen1m a zan1kom Zmluvy uviesť obchodné meno. EIC kód odberného
miesta, k:oreho sa tento pravny ukon tyka adresu odberneho miesta a vlastno
ručný podpis osoby a ebo osôb opravnenych konal v mene Cdberatera ak ide o
pravn1cku osobu a odtlačok pečiatky Odberateľa.



,
7. Za platny prejav vôle Dodavateľa sa považuje aJ taky pre1av, k tory Je uskuíočne

ny na l,s:1ne vyhotovenej Dodávateľom so skenovanym podpisom opravnenych
osôb. zastupuJuc1ch Oodavateľa. Pok1a 1e za Odberateľa ako splnornocmela
pn uzatvaran zmene alebo ukoncovam Zmluvy uskutocnovany ukon na zakla
de plnomocenstva 1e Dodavateľ opravneny oožadovat uradne overeny podps
splnomocruteta

Článok XVI.
Ochrana osobných údajov
1. V sulade so zakonom o ochrane osobnych udaJov a o zmene a dopíneru rue

ktorych zakonov v znen neskorších. predpisov (ďalej len .Zakon o ochrane
osobnych udaov') a nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENl U A RADY (EU)
2016/679 z 27. apnla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracuvan osobnych
udaJov a o voľnom pohybe takychto udaJov, ktorym sa zrušuje smernica 95146/
ES (všeobecne nariadenie o ochrane udaJov dale] len .nariademe'] Dodavatel
(ako prevadzkovateľ) spracúva osobne udaJe Odberateľa - 11 z1cke1 osoby Jve
dene v Zmluve na učel Jednoznačne1 ident1fikac1e. spravy a Iakíuraoe ceny za
dodavku elektnny a na učely vyrnaharua narosov Dodával ra zo Zmluvy.

2. Kontakt na zodpovednu osobu Dodavateľa vylučne v suvslosf s ochranou
osobnych Jdajov Je dpo@sse.sk.

3. Odberateľ podla čl. 13 nariadenia Je 1n1ormovany že Jeho osobne udaJe uvede
ne v Zmluve, ktoré su nevyhnute na Jeho jecnoznačnu identfkaciu v míormač
nych systemoch Dodavateľa, bude Dodavater spracuvat na učely uzatvorenia
a plnenia Zmluvy a všetkych vztahov so Zmluvou swisacch podľa Zakona o
energetike. lnformac1e a Poučenie o právach podla čl. 13 nanadenia su dostup
ne na webovom s1dle Dodavateľa www.sse.sk v časti Dokumenty na st1ahnut1e

4. Odberateľ bol poučeny o povinnosti posky1nut požadovane osobne údaJe Pod
ľa čl. 6 ods. 1 pism. b) nariadenia, ak spracusame osobných uda,ov Je nevyhnute
na plnenie Zmluvy, v ktorei Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvnych stran
sa suhlas Odberateľa na spracovaoie osobnych uda1ov nevyžaduje.

5. Poskytnuté osobne ucae musia byt pravdice a aKtualne. V pnpade zmeny po
skytnutych osobnych udaJov Je Odberater pov1nny Oodavatefa informoval o ich
zmene prsomnýrn oznamerurn Dodávateľovi alebo osobne v zakazruckych cer
trach Dodavateľa

6. Odberatel bene na vedomie že Jeho osobne udaJe môžu byt p:iskytnute pliJem
com ako su sudy, organy činne v trestnom ~o~ani prevadlkovatelia d1str1buéneJ
sustavy, exekutorske urady, advokat1. banky. Slovenska pošta, a.s. spravne or
gany pod fa zákona č. 71/1967 Zb. o sprav nom konarn, 1ry opravneny subwkt na
základe osob1tnych predpisov, subjekty zmluvne spolupracuJuce s Dodavate
ľom najma za uéelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania narokov Oo
davateľa zo Zmluvy a podpornych adl'lin1strat1vnych, telekomun1kačnych a tech
nických služieb za učelom podpory, správy a vyvo1a 1nformacneho systemu a
výkonu externého auditu a RTVS (konces1onarske poplatky)

7. Dodavateľ po uplynuli platnosti Zmluvy zabezpeél bezodkladnu likv1dac1u osob
nych udaJov po uplynuli lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z. z. c arch1voch a re
g1stratu1 ach V zmysle Registratúrneho poriadku a reg1straturneho pianu Je Do
davateľ povinny archivoval dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti Zmluvy.
Lehota zač1na plynuť 1. Januara reku nasleduJucom po roku v ktorom uplynula
platnost Zmluvy. Po tejto lehote budu osobne udaJe bezodklad~e zl1kv dovane,
pokiaľ neexistuje žiadny ďalš1 pravny dôvod pre ich sp1acuvan1e.

8. Odberatel bene na vedomie. že Jeho p1 ava pn sprac uv ani osobnych udaJov ako
dotknutej osoby upravujé čl. 16 až čl. 23 nariadenia.

9. Odberatel ma ako dotknuta osoba prav a požadovať od prevadzkovatera pnstup
k osobným udaJom týkajucim sa dotknutej osoby a prava na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracuvania alebo práva namietať proti spracu
vaniu, ako aj prava na prenosnosť udajov.

1 O. V pnpade, ak sa Odberateľ domnieva, že Jeho prava na ochranu osobnych uda
JOV boli porušene, môže podal stažnosť na Urade na och1anu osobnych udaJov
SR, Hranična 12, 820 07 Bratislava.

11. Bližšie informac1e o spracuvarn osobnych udaJov su dostuµne na webovom
s1dle Dodavatefa www.sse.sk v časti Ochrana osobnych udaJov a na zakaznic
kych centrach Dodavateľa.

Článok XVII.
Zaverečné ustanovenia
1. Pravne vztahy zmluvnych stran. ktore niesu upravene v Zmluve a v OP. sa na

d1a pr1slušnymi pravnym1 predpismi platnym1 v Slovenskej republike. V v1pade
ak sa r1ektore ustanoven a tychto OP alebo Zmluvy dostanú do rozporu so Za
konom o energetike, s 1nýrn pľ3vnym predpisom alebo rozhodnut1m pnslušnych
statnych organov Slovenskej republiky, nebude to mat vplyv na platnost ostat
nych ustanovern OP a Zmluvy.

2 Za nedodrzan1e zmluvnych podmienok s vy111mkou clánku IV bodu 23. tych
to OP maže byt v Zmluve dohodnuta Z1T1luvna pokuta Vyška zmluvneJ poku
ty dohodnJta v 1nd1v1dJalnych zrnluvnych podmienkach Dodavatela pnme1ane
zohľadňuie porusene ustanovenie zmluvnych podmienok

3 Všetky ud.11e a 1nformac1e obchodneho charakteru k'ore vyplyva c1 z uzatvore
ner Lmtuvv alebo pri c1nno&t1ach zabezpeéuJuuh naplnenie L'Tiluvy, budu po
važoval zmluvne stra1y za doverre Dodavater a Odberateľ sa zavazuJu. že t e
to dôverne 1nformac1e budu chran1t a uta1ovat p1ed tret1m1 osobami, s vynimkou
poskytovania udaJov na zaklade platnych pravrych preop1sov.

4 Odberateľ Je pri kontakte so zakazn1ckou linkou pov1nny identifikoval sa aspoň
tromi nezav1slym1 udaJm1 (napr ICO-m, c1slom zmluvneho učtu, EIC kodom c1s
lom ooberneho miesta a pod). ak bude na tento ukon vyzvany operatorom naJ
ma pn ukonoch Odberateľa tykaJuc1ch sa zmeny alebo zarnku Zmluvy z dôvodu
ochrany zmluvnych udaJov. Akakoľvek komun1kac1a so zakazrnckym1 slc1žbam1
môže byt ele~trorncky zaznamenavana a zdokumentovana. v sulade s pnsluš
nym1 pravnym, predp:srn1, naJl'la Zákonom o ochrane osobnych uda1ov.

5. lnformac1e o pravach Odberatela su uvedene na webovom s1dle Dodavateľa
www sse.sk

6. Odchyl1t sa od tychto OP Je možne iba na zaklade Zmluvy a iba I tych ustaro
vernach, k'orych zmena nebude odporoval obsahu a učelu tychto OP Oodava
tera a prevadzkoveho ponad~u pr.slušneho prevaazkovatera d1stribuéne1 susta
vy.

7 lnformacie o cene elektnny vralane 1eJ štruktury a podmienkach codavky a d1s
t11otic1e elektriny. ako aJ 1nformac1e o cenniku služieb Oodavateľa môže Odbe
rateľ z1skat na webovom s1dle Dodavatela www sse.sk alebo na kontaktnych
m estach Dodavatefa - zakazniCkych centrach a zaKazn1cke1 linke Oodavatefa
(ďalej len ,Kontaktne miesta"). Kontakty Dodavateľa a kontaktny formulár su do
stup1e na webovom sídle www.sse.sk/kontakty Dodavateľ oznam, Odberateľo
vi navrh zmeny ceny naJneskor 15 dni pred začiatkom plynutia vypovedneJ leho
ty, ktoreJ dlzka Je v pnpade zmluvy na dobu neurč1tu Jeden mesiac Vypovedna
lehota zač na plynuť od prveho dňa mesiaca nasleduJuceho po dorucen1 p,som
neJ vypovede zmluvy o zdruzenei dodavke plynu uzatvorenej na dobu neurc1tu a
skonči sa uplynut1m posledneho dňa pnslušneho mesiaca. K oznamen1u navrhu
zmeny ceny vo vyšs1e uvedeneJ lehote dóJde vždy, ak p1somnu vypoved poda
Dodavateľ V pnpade, ak p1somnu vypoveď zmluvy o združeneJ dodavke plynu
uzatvorenej na dobu neurč,tu poda Odberateľ, Dodavateť oznarni Odbe1ateío
v1 navrh z.meny ceny v pnpade, ak Oaberateľ d:iruč1 Dodavateľov, p1somnu vy
poveď do času. kedy Je možné zo strany Doda,ateľa odoslal oznamenie ravr
hu zmenf ceny YO vyššie uvedenej lehote (obvykle ak Je vypoveď doručena do
10. dňa kalendarneho mesiaca)

8. Oooerateľ maže z1skat mformac1e o pôvode elek1nny a podiele jednotl1vych dru
hov pnmarnych energet1ckych zdroJov na vyrobenej a dodaneJ elektr,ne v pred
chadza1ucom roku. a 1nformac1e o vplyve pnmarnych zdroJov elektriny na z1-
votne prostredie, alebo vere1ne zd10Je takychto 1ntormac11, na weboYom s,dle
Dodavate·a www.sse.sk alebo na Kontaktnych '111estach.

9. Dod3"ateí je opravneny tieto OP menil alebo doplňaľ. Dodavateľ zvere1ni aktu
alne znenie OP alebo ich zmenu na svoJorn webovom sidle www.sse.sk. Odbe
rateľ Je opravneny vyJadr t svoJ nesuhlas so zmenou OP pisomnym oznamenirn
doručenym Dodavaterov1 do 30 dni odo dňa. kedy boli zmenene OP zvereJne
ne. Ak sa tak nestane, OP v ich zmenenom zneni nadobudaJu uc1nnost dŕ1om
uvedenom ,; OP v ch zmenenom znen1, ak Odberate1 po ich zverejnen1 pokra
čuje v odbere elektnny. Ak Odberateľ v lehote 30 dni odo dňa LvereJnen1a vy
Jadn svoj nesuhlas so zmenou OP a nedôJde k dohode, 1e Odberateľ opmvneny
Zmluvu v uvedeneJ lehote vypovedať s vypovednou lehotou v dlžke podľa pns
lušneho pravneho predpisu v zav1slost1 od toho. či sa jedna o Zm1uvu na domu
urč1tu alebo o Zmluvu na dobu neurč1tu. Ak pnslušný pravny predpis dlzku vy
povedne1 lehoty neustanovuje piati. že vypovedna lehota Je dva mesiace (vy
poved1a lehota začína plynut prvym dňom 11;es:aca nasleduJuceho po -r1es1ac1,
v ktorom bola vypoveď dorucena).

10. Obchodne podmienky dŕ1om nadobudnut:a uč1nnosti nahrádzaJu doteraz platne
OP Obchodne podmienky su nedeliteľnou sučastou Zmluvy a doplňaJu vzťahy
upravene Zakonom o energetike zakonom č. 25012012 Z. z. o regulac11 v s eťo
,ych odvetviach a ďals1m1 všeobecne zaváznym1 pravnym1 predp1sm1 vydany-
1'1 na 1ch zaklade


