
ł.â

Odberatel':
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
lČo:

(d'alej len,,odberatel"')

Dodávatel':
Názov:
Sídlo:
ZastÚpený:

a

Ciastková zm!uva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie eIektriny
a prevzatĺ zodpovednosti za odchýlku

uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.: 2-00046658ĺ2019

Hotelová akadémia
Hlinská 31, 01oo'1 Žilina
Milčevová Helena, lng.
Štátna pokladnica
sK35 B1B0 0000 0070 0048 0624
SPSRSKBA
158623

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajěianke 8591/4B, 010 47 Żilina
lng. Michal Jaloviar, riaditel'Predaj BZC zákazníkom, konajÚci na základe Poverenia ě.
2912018 zo dňa 13.'12.2018

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 00702432
BIC: SUBA SKBX
lÖo: 51 865 467
Dll: 2120814575
lČ opH: sK212o814575
označenie registra: ZapÍsaný v obchodnom registri okresného sÚdu Žilina, oddiel Sa, vloŽka číslo: 1o956/L
(d'alej len,,dodávatel"')

uzafuárďý v zmysle vŠeobecne zâväzných platných právnych predpisov, platných predpisov pre podnikanie v
energetických odvetviach a $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka tÚto Zmluvu o dodávke elektriny,
zabezpéěenídistribúcie elektriny a prevzatízodpovednostiza odchýlku (d'alej len ,,Zmluva"):

č!ánok l.
Základné ustanovenia

1. Všeobecnéustanovenia

1.1 Táto Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorŠích predpisov (d'alej len,,obchodný zákonník"), v
sÚlade so zákonom č,' 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (,,Zâkon o
energetike"), zákonom ë,.25012012 Z' z. o regulácii v sieťových odvetviach (d'alej len ,,zákon o regulácii
v sietbvých odvetviach") a d'alŠÍmi vŠeobecne zâväznými právnymi predpismi vzt'ahujúcimi sa na
oblasť elektroenergetiky.

1.2 Pre účely tejto Zmluvy sa pouŽívajú odborné pojmy a terminollgia v súlade so Zákonom o energetike,
vyhláškou Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví ë,. 24I2o13 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnÚtorného trhu s plynom (d'alej len

,,Pravid!á trhu"), príslušnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetvĺ (d'alej len ,,ÚRso'1 a
ostatnými sÚvisiacimi všeobecne zâväznými právnymi predpismi vzťahujÚcimi sa na elektroenergetiku.



1.3 Únso vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zâkona o regulácii v sieťových odvetviach

1.4 Prevádzkovatel'distribučnej sústavy (d'alej len ,,PDs') je prevádzkovatel'distribučnej sústavy, ku ktoĘ je
od berné m iesto odberatel'a pripojené.

1.5 Prevádzkový poriadok PDS je dokument schválený ÚRso, podl'a ktorého sa riadi zabezpečenie

distribÚcie elektľiny a súvisiacich siet'ových sluŽieb do odberného miesta odberatel'a. Prevádzkový
poriadok PDS je zâväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou (d'alej len ,,Pľevádzkový poriadok").

1.6 Technické podmienky prĺstupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS (d'alej len,,Technické
podmienky")' ktoré sú zveĘnené na internetovej stránke prísluŠného PDS je dokument vypracovaný v

sÚlade so zákonom o energetike a vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ě,.27112012

Z' z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do

sÚstavy a siete a pravidlá prevádzkovania sÚstavy a siete'

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy jezâvazok Dodávatel'a v zmluvnom období :

a) dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a uvedeného v ělánku l., bod lll., odsek 3.1. Zmluvy
(d'alej len ,,odberné miesto odberatel'a") v dohodnutom mnoŽstve, čase a v kvalite garantovanej

technickými podmienkami distribučnej sÚstavy a podl'a dohodnutého produktu dodávky elektriny a podl'a

podmienok tejto Zmluvy;
b) prevziať za odberatel'a zodpovednost'za odchýlku za odberné miesto odberatel'a voči zrjčtovatel'ovi
odchýlok;
c) zabezpečiť pre odberatel'a do odberného miesta odberatel'a distribÚciu elektriny v zmysle
Prevádzkového poriadku príslušného PDS a Technických podmienok príslušného PDS a ostatné s tým

spojené distribučné sluŽby (d'alej len ,,distribučné sluŽby") od prĺslušného PDS, ku ktoĘ sú jednotlivé

odberné m iesta odberatel'a pripojené.

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je d'alej zâväzok odberatel'a odoberať od Dodávatel'a elektrinu v dohodnutom

mnoŽstve a čase a podl'a podmienok dohodnutého produktu dodávky elektriny a podmienok tejto Zmluvy,

riadne a včas zaplatit'Dodávatel'ovi za dodávku elektriny a za distribučné sluŽby ceny dohodnuté podl'a

podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného
prístupu k distribučnej sústave a dodrŽiavat'svoje povinnostiv súlade so Zmluvou.

3. Miesto plnenia

3.1 tíslo odberného miesta odberatel'a: vid'. Príloha č 1
Názov objektu: vid'' Príloha č 'ĺ
Adresa odberného miesta odberatel'a: vid'. Príloha č 1

čtánok l!.
Dodávka elektľiny

í. Podmienky dodávky elektriny vrátane prevzatej zodpovednosti za odchýlku

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom. Za dodané mnoŽstvo elektriny sa
povaŽujÚ hodnoty podl'a Údajov určeného meradla, ktoľé poskytuje Dodávatel'ovi PDS podl'a osobitných

1.1



predpisov, ktoţmi sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technických údajov a podl'a

Prevádzkového poriadku.

1.2 Dodávka elektriny sa uskutočnÍ iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prĺpade sa odber
elektriny povaŽuje za neoprávnený odber elektriny v zmysle S 46 ods.1 písm. a) bod 2 zákona o

energetike.

1.3 Dodávatel' je povinný plnit'ustanovenia článku l., bodu ll., odseku 2.1 v sÚlade s touto Zmluvou, ak je

odberatel' pripojený k distribučnej sústave PDS.

2. Zmluvné hodnoty dodávky elektriny

2'1 Zmluvné strany si dohodli celkové mnoŽstvo dodávky elektriny pre obdobie od 01 .01 '2020 do 31J2.2020
vmnoŽstve 1'15,33 MWh, ktoré sa Dodávatel'zaväzuje dodat'do odberného miesta odberatel'a a
odberatel'od Dodávatel'a odobrat'v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

článok lIl.
Distribučné sIuŽby

1. Podmienky zabezpečenia distľibučných služieb

1.1 Dodávatel' počas zmluvného obdobia zabezpeëî odberatel'ovi distribučné sluŽby do odberného miesta
odberatel'a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

1.2 Dodávatel'sa zaväzuje zabezpeëiť distribučné sluŽby do odberného miesta odberatel'a do výšky
maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) uvedenej v PrÍlohe Ö. 1 tejto Zmluvy. Distribučné sluŽby sa
uskutoěňujÚ v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom
prísluŠného PDS a v kvalite podl'a Technických podmienok PDS.

1.3 Dodávatel' sa zaväzuje zabezpeěiť rezervovanú kapacitu (RK) pre odberné miesto odberatel'a vo výŠke
podl'a Prílohy ć. 1 Zmluvy. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešit' v súlade s
PreVádzkovým poriadkom PDS a platným cenovým rozhodnutÍm Únso.

1.4 odberatel' mÔŽe poŽiadať Dodávatel'a o Úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac vŠak do výšky
maximálnej rezervovanej kapacity, zaslanÍm písomnejŽiadosti na adľesu Dodávatel'a alebo na kontaktnÚ

e-mailovú adresu uvedenú na faktúre a doruěenÚ najneskÔr 5 pracovných dní pred stanovenou lehotou
uvedenou v podmienkach prísluŠného PDS. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou
po jej pÍsomnom odsÚhlasenĺ Dodávatel'om'

'ĺ'5 Kvalita dodávanej elektriny a distribučných sluŽieb nemusí byť dodrŽaná, ak:

a) odberatel' odobeľá elektrinu s iným Účinníkom ako je dohodnuté v tejto Zmluve;

b) odberatel'prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pÔsobenia na sústavu (veĘný
rozvod elektriny) stanovené technickými predpismi;

c) odberatel' prekračuje maximálnu rezervovanĺj kapacitu;

d) ide o stav núdze alebo sÚ vykonávané Öinnosti bezprostredne zamedzujÚce jeho vzniku alebo
ide o Živelnú udalosť;

e) vzniknú alebo sa odstraňujti havárie a poruchy na energetických zariadeniach;

Đ odberatel' porušuje ustanovenia tejto Zmluvy, záRona o energetike, Prevádzkového poriadku
PDS, Pravidiel trhu s elektrinou alebo iných vŠeobecne zâväzných právnych predpisov, ktoré
mÔŽu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a distribučných sluŽieb'



1.6 odberatel' je podl'a zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia a za
dodrŽiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

1.7 odberate1 sa zaväzuje dodżiavat' všetky povinnosti odberatel'a podl'a zákona o energetike, pravidiel trhu

s elektrinou, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne ztlväzných právnych

predpisov.

'ĺ.8 odberatel' je povinný sa riadiť zákonom o energetike, Pravidlami trhu, Prevádzkovým poriadkom,

Všeobecnými podmienkami, Technickými podmienkami distribučnej sústavy Vypracovanými v sÚlade s

vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ë. 271l20'l2 Z' z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o rozsahu technických podmienok prĺstupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá

prevádzkovania sústavy a siete, a dodrŽiavat' podmienky pripojenia k distribučnej sústave. odberatel' je

povinný umoŽniť kontrolu ich dodrŽiavania PDS.

1.9 odberatefsazaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podl'a príslušných právnych predpisov - a to $

20 Zâkona o energetike a vyhláŠky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č,. 41612012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujÚ podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave nÚdze a o

opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri

vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní stavu nÚdze v elektroenergetike a podrobnosti

pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre

jednotlivé kategÓrie odberatel'ov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o
spÔsobe určenia obmedzujÚcich opatrenĺ v plynárenstve a o opatrení zameraných na odstránenie

krĺzovej situácie.

2. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribučných sIużieb

2.1 odberatel' berie na vedomie, Že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné sluŽby v

nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených v $ 31 ods. 1 písm. e) zákona o

energetike a v prĺslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku PDS. Počas takéhoto prerušenia

alebo obmedzenia nie je Dodávatel' povinný dodávat' elektrinu a zabezpećovať distribuÖné sluŽby do

odberného miesta odberatel'a' V uvedených prÍpadoch nemá odberatel'nárok na náhradu preukázatel'ne

vzhiknutej škody (skutočnej škody a uŠlého zisku).

2.2 PDS informuje odberatel'a o plánovanom obmedzení alebo prerušenĺ distribučných sluŽieb v súlade so

zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom PDs. V prípade prerušenia alebo obmedzenia

distribučných sluŽieb z dÔvodu poruchy na dotknutom odbernom mieste odberatel'a, je odberatel'

povinný informovať prísluŠnÚ PDS prostredníctvom autorizovanej osoby PDS (Pre odberné miesta

pripojené do distribučnej sÚstavy: Stredoslovenská distribučná, a.s').

2.3 Dodávatel' je oprávnený poŽiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny

do odberného miesta odberateľa, ak odberatel' podstatne poruŠuje Zmluvu aj po doručení

predchádzajÚceho písomného upozornenia. Za podstatné porušenie Zmluvy sa povaŽuje aj prĺpad, ak je

odberatel' v omeškaní s Úhradou preddavkovej platby alebo nedoplatku z vyÚčtovacej faktúry podl'a

Zmluvy a ak si odberatel'túto svoju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávatel'v

písomnej výzve a ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dnĺ od upozornenia s poučením, Že dodávka elektriny a

distribučné sluŽby budú prerušené. Písomnâvýzva Dodávatel'a podl'a predchádzajÚcej vety sa povaŽuje

za doručenú odberatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloŽenia na poŠte, aj ked'sa odberatel'

o uloŽení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky. Dodávateľ v takom prípade

nie je povinný dodávat' elektrinu a zabezpeëovať distribuöné sluŽby do odberného miesta odberatel'a

podl'a Zmluvy a nezodpovedá za vzniknuté škody ani uŠlý zisk odberatel'a. Dodávatel' nasledujÚci

pracovný deň po dni odkedy zaregistroval uhradenie dlŽnej sumy za dodávku elektriny a ostatných

poplatkov vrátane nákladov spojených s prerušenĺm a obnovenÍm distribÚcie elektriny odberatel'om,

poŽiada PDS o obnovenie distribÚcie a dodávky elektriny do odberného miesta odberatel'a. Ak Dodávatel'

na základe Zmluvy poskytuje odberatel'ovi súčasne dodávku a distribÚciu elektriny do odberného miesta,

dlŽnou sumou za dodávku elektriny podl'a predchádzajÚcej vety sa rozumie Ą dlŽnâ suma za distribučné



sluŽby. Pripísanĺm dlŽnej sumy na úÖet Dodávatel'a sa rozumie Úhrada dlŽnej sumy na ÚÖet Dodávatel'a s
uvedením správneho variabilného symbolu' V ostatných prípadoch po odstránení príčin neoprávneného
odberu a po zaplatenÍ faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávatel' v takýchto prípadoch úÖtuje

odberatel'ovi poplatok za znovu pripojenie odberného miesta v zmysle platného cenníka sluŽieb PDS'
ktorý sa odberatel' zaväzuje zaplatit'.

2.4 v prípade odstÚpenia od tejto Zmluvy zo strany Dodávatel'a alebo odberatel'a je Dodávatel' oprávnený
zabezpečiť ukonÖenie dodávky elektriny a distribuÖných sluŽieb odpojenĺm odberného miesta ku dňu

zániku Zmluvy.

3. Meranie elektriny a odpočty

3.1 Meranie elektriny, vykonávanie odpočtov určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania
výsledkov merania a ostatných informáciĺ potrebných na vyúčtovanie dodávky elektriny a distribučných
sluŽieb vykonáva PDS a riadi sa zákonom o energetike (s 40), Prevádzkovým poriadkom a príslušnými
platným i všeobecne zâv äzný mi právnym i pred pism i.

3'2 MontáŽ, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpeći Dodávateľ u príslušného PDS po splnení
stanovených technických podmienok merania elektriny. Podmienkou zabezpečenia montáŽe a pripojenia

určeného meradla je uzatvorená zmluva o pripojení do distribučnej sústavy medzi PDS a odberatel'om.
Druh, počet, vel'kost' a umiestnenie uröeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle
zâkona o energetike'

3.3 Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zâkona č,. 157ĺ2018 Z. z. o metrollgii o zmene a
doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších predpisov). V prípade poruchy urěeného meradla, HD
(hľomadné dial'kové ovládanie) alebo fakturácie s nesprávnou konŠtantou majú zmluvné strany právo na

vzájomné vyrovnanie bez sankcií. Dodávatel' upraví fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré Dodávatel'

dostane od PDS.

3.4 Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii,

ktoré odberatel' zistí, je povinný bezodkladne nahlásit' Dodávatel'ovi.

3.5 Ak má odberatel' pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistÍ chybu na

urěenom meradle, mÔŽe prostredníctvom Dodávatel'a pĺsomne poŽiadať PDS o zabezpečenie jeho

preskúšania' Dodávatel' je povinný túto Žiadosť odberatel'a odoslať PDS, ktoný v zákonnej lehote

zabezpeëí preskúšanie určeného meradla. Podanie Žiadosti o preskrišanie meradla nezbavuje
odberatel'a povinnosti zaplatit' preddavkové platby alebo vyÚčtovanie za odobratú elektrinu v lehote ich

splatnosti.

3.6 odpočet určeného meradla sa vykonáva v sÚlade s Prevádzkovým poriadkom, pričom odberatel' je
povinný poskytnriť PDs k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú sÚčinnosť. Dodávatel'fakturuje dodávku

elektriny a distribučné sluŽby na základe týchto údajov.

3.7 odberatel' je povinný umoŽnit' PDS alebo poverenej osobe montáŽ určeného meradla, montáŽ zariadenia
na prenos informáciĺ o nameraných údajoch, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, zariadeniu na
prenos informácií o nameraných údajoch a k určenému meradlu na Účel vykonania kontroly, výmeny,

odobratia urÖeného meradla alebo zistenia odobratého mnoŽstva elektriny v súlade s Prevádzkovým
poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.8 odberatel', ktorého odberné miesto je pripojené na napät'ovÚ úroveň Vn a u ktorého je odber elektriny

meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overĺ funkčnosť
kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania oznámi Dodávatel'ovi
písomne na predpísanom formulári Hlásenie o meranĺ statického kondenzátora' ktoý je prĺstupný na

internetovej stránke Dodávatel'a, a to v týchto prípadoch:



a) ak ide o nové odberné miesto, najneskÔr do 1o.dní po pripojenĺ,

b) pri výmene transformátora, najneskÔr do 'l0 dnĺ po výmene,

cĺ 'ar ó to Dodávatel' poŽiada, najviac však jedenkrât za 12 mesiacov. Pokial' odberatel'takéto

hlásenie Dodávateĺovi nepredioŽí v uvedených lehotách, povaŽuje sa transformátor za

nevykompen zovaný a namerané hodnoty nie- sÚ v súlade s hodnotami podl'a príslušnéto

rozhoonuTň Ünśő. bodávateľ má potom právo na zâklade údajov poskytnutých od PDS
pripocÍtať Ř nameranej jalovej spotrebä jalové transformačné straty v zmysle platného cenového

rozhodnutia ÚRso.

3.9 DÔvody výmeny urÖeného meradla mÔŽu byť najmä:

a)výmena určeného meradla pred uplynutĺm času platnostioverenia'

oivýmena urÖeného meradla pri poŽiadavke na preskúšanie určeného meradla,

civýmena uröeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle,

o) výmena urÖeného meradla z dÔvodu zmeny zmluvných podmienok.

3.10 P1 spÔsobe a výške kompenzácie za nedodrŽanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou

srjvisiacich sluŽieb sa bude postupovať v srjlade s platnými právnymi predpismi'

3.11o termíne Výmeny určeného meradla (d'alej len,,Výmena") informuje odberateľa PDS pri plánovanej

výmene aspoň,l5 dnĺ vopred, to neplatĺ, ak odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu

plánovanej výmeny; pri neplánovanej výmene bezodkladne'

3.12 Náhradný sposob urÖenia mnoŽstva dodanej elektriny v prĺpade poruchy urěeného meradla alebo mimo

určeného termínu odpočtu sa riadi ustanoveniami platného Prevádzkového poriadku PDS.

článok lv.
Gena

1. Cena za dodávku elektriny

1.1 Cenazadodávku elektriny bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 69,79 €/MWh v tejto cene je

zahrnutá samotná cena za dodávku elektriny, cena za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cena

vyplývajúca zo zâväzku minimálneho odberu.

1'2 Dodávateľ preberá zodpovednosť za vyrovnanie hodinových odchýIok v plnom rozsahu.

1.3 odber s roěným hodinovým diagramom bez vyhodnotenia hodinových odchýlok.

2. Cenaza distľibuěné sluŽby

2.1 Dodávatel' ÚÖtuje odberatel'ovi cenu za distribuěné sluŽby a ostatné tariţ fakturované PDS v súlade s

platnými cenovými rozhodnutiami ÚRso vzťahujúcimi sa na distribučné sluŽby poskytované PDS podl'a

sadzby dohodnutej v tejto Zmluve.

2.2 Dodávateľ Úötuje odberatel'ovi poplatok do jadrového fondu v sÚlade s platným nariadenĺm Vlády SR

alebo iným prĺslušným legislatívnym predpisom, pokial'takáto zmena nastane.

2.3 Dodávatel' účtuje odberatel'ovi ostatné sluŽby súvisiace s distľibÚciou elektriny podl'a platného cenníka

sluŽieb distribÚcie príslušného PDS (d'alej aj ,,cenník sluŽieb distribúcie")'

2.4 Cenové ľozhodnutia Únso a cenník sluŽieb distribúcie sú uverejnené na internetovej stránke PDS.

2.5 Ak dÔjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia Únso počas zmluvného

obdobia je Dodávate1 je opravnený účtovat' odberatel'ovi ceny v súlade s podmienkami príslušného

nového cenového rozhodnutia Únso.



2.6 Dodávatel' je oprávnený v prípade zmeny cennĺka sluŽieb distribúcie príslušného PDs upraviť
fakturovanie ceny odberatel'oviza tieto sluŽby v súlade so zmenou tohto cennÍka.

2.7 Ceny uvedené v cenových rozhodnutiacn ÚRso neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava
DPH v súlade s platnými zákonmi.

2.8 odberatel' je povinný uhradiť Dodávatel'ovi spolu s cenou za plnenia podl'a Zmluvy aj d'alšie platby, resp.
poplatky sÚvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konanĺm, resp' nekonaním vyvolal vznik skutoěnostía
potrebu uskutoěnenia d'alŠích Úkonov (sluŽieb) zo strany Dodávatel'a a tieto sÚ spoplatňované podl'a

CennÍka sluŽieb Dodávatel'a alebo cenníka sluŽieb PDS.

3. Dane a poplatky

3.1 Ceny za dodávku elektriny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú spotrebnÚ daň z elektriny (d'alej len ,'SpD")
podl'a zákona č' 609/2007 z' z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a
doplnenĺ zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskoršĺch predpisov a
daň z prĺdanej hodnoty (d'alej len ,,DPH") podl'a zákona č,. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znenÍ neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o daniz pridanej hodnoty").

3.1 K cenám za dodávku elektriny sa pri fakturácii pripočítava SpD v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia
zdanitel'ného plnenia a DPH v súlade s Účinným zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbách platných

ku dňu uskutoÖnenia zdanitel'ného plnenia.

3.2 Ak odberatel' poŽaduje dodávku elektriny oslobodenú od SpD a je drŽitel'om povolenia na oslobodenÚ
elektrinu tak, ako to ustanovuje zákon o spotrebnej dani z elektriny, je povinný jedno vyhotovenie tohto
povolenia odovzdať Dodávatel'ovi v súlade s prÍslušnou právnou úpravou.

3.3 Kcenám za dodávku elektriny Dodávatel'odberatel'ovi pri fakturácii pripočíta tarifuza systémové sluŽby
a tarifu za prevâdzkovanie systému podl'a aktuálne platného cenového rozhodnutia ÚRso, ktoným bola
určená alebo schválená tarifa za prevâdzkovanie systému a tarifa za systémové sluŽby a odberatel' sa
tieto zaväzuje Dodávatel'ovi uhradit'.

3.4 V prípade, Že dodávka elektriny bude zat'aŻená inými daňami, poplatkami alebo inými obdobnými
peňaŽnými platbami zavedenými legislatĺvou Slovenskej republiky, ktoré nie sú uplatňované v čase
uzatvárania Zmluvy, cenaza dodávku elektriny sa upravÍo príslušnú čiastku.

3.5 odberatel' je povinný uhradit' Dodávatel'ovi spolu s cenou za plnenia podl'a tejto Zmluvy aj d'alŠie platby,

resp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, resp. nekonaním vyvolal vznik
skutočnostĺ a potrebu uskutočnenia d'alších Úkonov (sluŽieb) zo strany Dodávatel'a, resp. následne PDS,
a tieto sú spoplatňované podl'a Cenníka sluŽieb Dodávatel'a alebo cenníka sluŽieb PDS.

Článor v.
Spoločné ustanovenia

1. Platobné podmienky a fakturácia

1.1 Dodávka elektriny a distribuěné sluŽby sÚ v zmysle zâkona o dani z pridanej hodnoty povażované za
opakované dodanie tovaru a sluŽby v mesačne sa opakujÚcich lehotách' FaktÚry sa vystavujÚ spoločne
za dodávku elektriny a distribuěné sluŽby.

1'2 odberatel' sa pre odberné miesta s mesačným odpočtom odberu elektriny zaväzqe Dodávatel'ovi
uhrádzat' preddavky za dodávku elektriny a distribučné sluŽby. Výška, poÖet, termíny a spÔsob platby
preddavkov sÚ zmluvnými stranami dohodnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa mÔŽu

priebeŽne počas trvania Zmluvy dohodnÚť na zmene výšky, počtu, termínov alebo spÔsobu platieb
preddavkov zmenou Prílohy ě. 1 tejto Zmluvy. Úhrady preddavkov uskutoÖňuje odberatel'
bezhotovostným platobným stykom na niekto1ý z úÖtov Dodávatel'a uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.



1.3 odberatel'sa pre odberné miesta s ročným odpočtom odberu elektriny zaväzuje uhrádzať Dodávatel'om

vystavené mesačné faktúry za opakované dodanie tovaru a sluŽby za predpokladanú spotrebu elektriny

(d'alej len ',preddavkové 
faktúry"). Predpokladaná spotreba elektriny je odhadnutá na základe skutočného

odberu elektriny za predchádzajrice zúčtovacie obdobie alebo z plánovaného odberu elektriny na

nadchádzajrice zÚčtovacie obdobie predpokladanej dodávky elektriny, alebo na základe skutočného

odpoÖtu v priebehu roka.

1.4 Dodávatel' vyhotoví vyÚčtovaciu faktúru za spotrebu elektriny pre odberné miesta odberatel'a s
mesaöným odpoÖtom (ods. 'î.2) k poslednému dňu príslušného mesiaca. Dodávatel' vo vyúčtovacej

faktúre pľe odberné miesta s mesačným odpočtom vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na základe

skutočného odberu elektriny (celková suma za spotrebu elektriny zistenej PDS v súlade s Prevádzkovým
poriadkom bez DPH ) a odberatel'om uhradených preddavkov za príslušný mesiac.

1.5 Dodávatel'vyhotovĺ vyÚčtovaciu faktúru za spotrebu elektriny pre odberné miesta odberatel'a s ročným

odpočtom (ods. 1'3) na zâklade odpoětu k poslednému dňu odpoětového cyklu. Dodávatel' vo

vyÚětovacej faktÚre pre odberné miesta s ročným odpočtom vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na

základe skutočného odberu elektriny (celková suma za spotrebu elektriny zistenej PDS v sÚlade s

Prevádzkovým poriadkom bez DPH ) a súčtom odberatel'om uhradených preddavkových faktúr za celé
obdobie, za ktoré sa spotreba elektriny prostrednĺctvom vyúttovacej faktúry vyÚčtováva.

1.6 VyÚčtovacia faktúra bude obsahovat' aj rozdiel medzi skutoěným odberom elektriny a súčtom všetkých

preddavkových faktúr poŽadovaných v danom fakturaěnom období (bez ohl'adu na to, či boli uhradené).

VyÚčtovaciu faktÚru za dodávku elektriny a distribuěné sluŽby je Dodávatel' oprávnený vyhotovit' aj v
prípade mimoriadneho odpočtu, privýmene určeného meradla, ukonteníodberu a pod.

1.7 Vyfakturovaný nedoplatok odberatel' uhradí Dodávatel'ovi v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný
preplatok Dodávatel' vráti odberatel'ovi na účet odberatel'a uvedený v záhlavi tejto Zmluvy v termíne do

dátumu splatnosti faktriry' Zmenu bankového spojenia a Öísla Účtu zmluvných strán bude moŽno

uskutočnit' iba písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázatel'ne doručeným druhej zmluvnej

strane najneskÔr spolu s príslušnou faktÚrou, resp. pred doručením vyúÖtovacej faktÚry'

1.8 odberatel'sa zaväzuje platiť faktÚry bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným

symbolom uvedeným na jednotlivých faktúrach na účet Dodávatel'a. V prípade, ak faktÚra za dodávku

elekt1ny a distribučné sluŽby nebude obsahovať číslo úÖtu Dodávatel'a, odberatel' sa zaväzuje uhradit'

faktúru na niektoţ z Účtov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.

1.9 Splatnost'faktriry je 21 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne deň splatnosti na deň

pracovného vol'na, dňom splatnostije najbliŽšĺ nasledujúci pracovný deň.

1.10Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet Dodávatel'a s uvedením správneho variabilného symbolu

uvedeného na faktÚre alebo dohodnutého v tejto Zmluve. Ak odberatel'poukáŽe úhradu s nesprávnym

variabilným symbolom, alebo ju poukáŽe na nesprávny bankový Účet Dodávatel'a ako je uvedené na

faktúre alebo dohodnuté v tejto Zmluve, Dodávatel' je oprávnený vrátit' mu Úhradu ako neuhradenÚ a

Účtovať mu úrok z omeškania podl'a odseku 1'12 resp. 1.13 tohto bodu Zmluvy.

1.11Ak odberatel'neuhradí akúkol'vek faktúru zo zmluvného vzťahu s Dodávatel'om podl'a Zmluvy v lehote

splatnosti, Dodávatel'má právo vyzvať odberatel'a na zaplatenie faktúry napríklad formou pĺsomnej výzvy

na zaplatenie (upomienka), SMS správou, telefonicky a podobne. Dodávatel' je oprávnený Účtovať

odberatel'ovi náklady na písomnÚ výzvu v sÚlade s Cenníkom sluŽieb Dodávatel'a. Písomná výzva

Dodávatel'a podl'a predchádzajúcej vety sa povaŽuje za doručenú odberatel'ovi dňom prevzatia zásielky

alebo dňom jej uloŽenia na poŠte, aj ked' sa odberatel' o uloŽení zásielky nedozvedel, alebo dňom

odm ietn utia prevzatia zásielky.

1'12^kodberatel'pri odberných miestach s mesačným odpočtom neuhradĺ v prísluŠnom mesiaci preddavok

podl'a Zmluvy príp. podl'a Dohody rihrady preddavkov pre mesatné zúčtovanie k Zmluve, je Dodávatel'

oprávnený Účtovat' odberatel'ovi Úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlŽného preddavku od dátumu



splatnosti preddavku do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mal byť preddavok uhradený. odberatel' je

povinný vyúčtované úroky uhradiť.

1.13Ak je odberatel'v omeškaní s rjhradou akejkol'vek faktriry zo zmluvného vzťahu s Dodávatel'om podl'a

Zmluvy, je Dodávatel'oprávnený účtovať odberatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlŽnej sumy

za každý Ą zaëatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry aŽ do jej úhrady. odberatel' je povinný

vyúčtované úroky uhradiť.

1.14Akje odberateľ v omeŠkaní s plnením svojich platobných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, je

Dodávatel' oprávnený Účtovať urokz omeškania vo výške 0,05 % zdlŽnĄ sumy za kaŽdý aj zaöatý deň

omeškania od dátumu splatnosti faktúry aŽ do jej úhrady.

1.15V prĺpade poruŠenia povinnosti Dodávatel'a plniť predmet zmluvy riadne, včas apodl'a podmienok

stanovených v tejto zmluve, Dodávatel' je povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-

Eur prijednotlivom porušení povinnosti v zmysle článku lll. tejto Zmluvy.

1.16Dodávatel'má právo priradiť platbu odberatel'a na najstaršiu neuhradenri pohl'adávku odberatel'a zo
Zmluvy, pokial'nebude odberatel'om platba výslovne priradená ku konkrétnej pohl'adávke.

'1 .17 FaktÚry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania výpočtovou technikou nemusia byt'

Dodávatel'om podpísané. odberatel' berie na vedomie, Že v prípade dohody medzi Dodávatel'om a

odberatel'om o elektronickom vyhotovenĺ faktúry nie je Dodávatel' povinný zasielat' odberatel'ovi faktÚru

aj v tlačenej pĺsomnej forme.

1.18 odberatel' poŽaduje zaslat' faktúry na adresu: Hlinská 31 , o1oo1 Žilina

2. Reklamácie

2.1 Dodávatel' je povinný dodrŽiavat' štandardy kvality.

2.2 
^k 

sa stane chyba pri fakturácii, ktoré vzniknú najmä, ale nielen nesprávnou Öinnosťou určeného

meradla, nesprávnym odpoÖtom určeného meradla, pouŽitím nesprávnej konštanty určeného meradla,

pouŽitím nesprávnej ceny dodávky elektriny a/alebo distribučných sluŽieb, tlačovou chybou Vo

vyúčtovaní, chybou v poÖítaní alebo nezohl'adnením zaplatených preddavkov a pod., majú zmluvné

strany nárok na vzájomné vysporiadanie.

2.3 Ak odberatel' zistí chybu alebo omyl vo faktúre za spotrebu elektriny, bez zbytočného odkladu zašle
Dodávatel'ovi písomnú reklamáciu, ktorá musíobsahovať najmä: oznaěenie odberatel'a (obchodné meno,

čÍslo obchodného partnera), identifikaÖné údaje reklamovanej faktúry vrátane vaľiabilného symbolu,

presný opis reklamovanej skutoěnosti vrátane odÔvodnenia reklamácie a predloŽenia podkladov

(dokumentácie) potrebných na prešetrenie reklamácie, prípadne d'alšie dÔleŽité skutoÖnosti rozhodné pre

posúdenie reklamácie, podpis odberateľa alebo jeho oprávneného zástupcu, dátum reklamácie, tĺslo
miesta spotreby, adresu na ktorÚ bude odpoved' zaslaná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou

uvedenou na Zmluve.

2.4 odberatel'má právo pĺsomne reklamovat'aj iné vady, ku kto1ým doŠlo pri realizácii Zmluvy.

2.5 Dodávatel' overĺ správnost' vyúčtovania platby za dodanÚ elektrinu a distribučné sluŽby a v prípade

opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyÚčtovanĺ vystavením opravnej faktúry v

lehote 30 dní odo dňa dorutenia Žiadosti odberatel'a (ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu). Ak
chybu zistÍ Dodávatel', bezodkladne vyhotoví opravnÚ faktúru.

2.6 Dodávatel'reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi odberateľovi v lehote 30 dní od

doručenia reklamácie pokial' zo štandardov kvality alebo iného vŠeobecne zâväznëho právneho predpisu

nevyplýva iná lehota. Pokial'si preŠetrenie reklamácie vyŽaduje sÚčinnost'tretej strany, mÔŽe Dodávatel'



predÍŽiť lehotu na vybavenie reklamácie o d'a|ŠÍch najviac 30 dnĺ. Podanie reklamácie nemá odkladný

účinok na splatnost' faktÚry.

2.7 V prípade neopodstatnenej reklamácie má Dodávatel' právo vyúitovať odberatel'ovi náklady sÚvisiace s
jej prešetrením podl'a interného cenníka Dodávatel'a a úrok z omeškania podl'a čl. V., bod l., ods. 1'12.

resp. 1 .'î3. Zmluvy aŽ do doby uhradenia faktúry za spotrebu elektriny.

2'8 odberatel' uplatňuje reklamáciu pĺsomne na Doručovacej adrese Dodávatel'a: SSE, a.s., Pri Rajěianke

8591t4B, o1o 47 Žilina alebo osobne v kontaktných miestach Dodávatel'a na predpísanom tlačive

Dodávatel'a.

2.9 V prípade, ak odberatel' nesúhlasí s výsledkom reklamácie a|ebo so spÔsobom jej vybavenia, je

oprávnený najneskÔr do 45 dní od doručenia vybavenia rek|amácie predloŽit'spor s Dodávatel'om alebo

PDS na mimosÚdne rieŠenie na ÚRso.

3. Náhrada škody

3.'1 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajrice z tejto Zmluvy, má poškodená zmluvná

strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody(skutočnej škody a uŠlého zisku), okrem prÍpadov,

ked' škody boli spÔsobené obmedzením alebo preruŠením dodávky elektriny a distribuÖných sluŽieb v

súlade s prĺslušnými vŠeobecne zâväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a s touto Zmluvou

alebo okolnosťamivyluÖujúcimizodpovednosť podl'a $ 374 obchodného zákonníka.

3'2 Dodávatel' nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpeëenâ cez
cudzie zariadenie a nedodanie elektriny bolo spÔsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto

zariadení.

3'3 Dodávatel'tieŽ nezodpovedá za škody spÔsobené nedodanĺm elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovanĺ
povinnostĺ vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení Ş 24 zâkona o energetike.

3.4 odberatel'zodpovedá za škodu spÔsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom energetĺke a s
prísl ušným i všeobecn e zâv äznými právnym i pred pism i.

3.5 odberatel' s Dodávatel'om sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si
vedomí, Že by mohli viest'k škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátit'.

4. Tľvanie Zmluvy a ukoněenie zmluvného vzthhu

4.1 Tâto Zmluva zanikâ uplynutÍm času, na ktorý bola dojednaná.

4'2 Túto Zmluvu moŽno ukoněiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktoĘ sa vyŽaduje písomná forma.

4.3 Za podstatné poruŠenie tejto Zmluvy zo strany odberatel'a sa povaŽuje najmä:

4.3.1 omeškanie odberatel'a s úhradou faktÚry v lehote splatnosti a faktÚru neuhradil ani v dodatoÖnej

lehote určenej Dodávatel'om, ktorá však nesmie byť kratšia ako 10 dní. Zmluvné strany

potvrdzujti, Že táto dodatoěná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná;

4.3.2 neoprávnený odber elektriny v zmysle Zâkona o energetike;

4.3.3 ak odberatel' svojím odberom ohrozuje bezpeÖnosť, spol'ahlivosť alebo kvalitu dodávky
elektriny;

4.3.4 ak odberatel' opakovane nesprístupní odberné miesto pre vykonanie montáŽe určeného
meradla,



4.3.8

4.3.9

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.4

4.4.5

4'4'3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

ak odberatel'opakovane ani po písomnej výzve neumoŽní prístup PDS alebo Dodávatel'ovi k

určenému meradlu, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu alebo opakovane neumoŽnĺ

montáŽ určeného meradla alebo zariadenia na prenos informáciío nameraných Údajov,

neplnen ie povi n ností vyplývaj úcich od beratel'ovi zo zâkona o energeti ke

zmena dodávatel'a elektriny pre odberné miesto odberatel'a uvedené v ěl. l. bod. lll. Zmluvy pred

zánikom tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami. V prÍpade podstatného poruŠenia Zmluvy zo
strany odberatel'a je Dodávatel' oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy pĺsomným oznámenĺm o
odstÚpení zaslanom odberatel'ovi. Účinnosť odstripenia nastane dňom doručenia písomného

oznámenia o odstÚpenĺod Zmluvy Dodávatel'om odberatel'ovialebo neskorŠím dňom uvedeným
v písomnom oznámení Dodávatel'a o odstúpení zaslanom odberatel'ovi. Písomné oznámenie
Dodávatel'a o odstÚpení od Zmluvy sa povaŽuje za doruěené odberatel'ovi dňom prevzatia

zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloŽenia na pošte, aj ked'sa
odberatel' o uloŽení zásielky nedozvedel.

V prípade podstatného poruŠenia tejto Zmluvy zo strany Dodávatel'a, a to v prípade, ak
Dodávatel'nezabezpečí odberateľovi dohodnutÚ dodávku elektriny a distribučné sluŽby v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote určenej odberatel'om, ktorá nesmie

byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy odberatel'a Dodávatel'ovi, je odberatel'oprávnený od

tejto Zmluvy odstÚpiť' Účinnost'odstÚpenia nastane dňom doruČenia písomného oznámenia o

odstúpeníod zmluvy odberatel'om Dodávatel'ovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom

oznámení odberatel'a o odstúpení zaslanom Dodávatel'ovi. Písomné oznámenie odberatel'a o

odstÚpení od Zmluvy sa povaŽuje za doručené Dodávatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo

dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloŽenia na pošte, aj ked'sa Dodávatel'o
uloŽen ĺ zásielky nedozvedel.

V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany odberatel'a je Dodávateľ oprávnený odstúpit'

od Zmluvy' Úeinry odstÚpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia pĺsomného oznámenia o

odstúpeníod Zmluvy Dodávatel'om odberateľovialebo neskorŠím dňom uvedeným v písomnom

oznámení Dodávatel'a o odstúpení zaslanom odberateľovi. Písomné oznámenie Dodávatel'a o

odstúpení od Zmluvy sa povaŽuje za doručené odberatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloŽenia na pošte, aj ked' sa odberateľ o
uloŽení zásielky nedozvedel.

KaŻdâ zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak

druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkuzu alebo

bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, priěom

dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odÔvodňuje začatie
konkurzného konania alebo

druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

V prĺpade odstÚpenia od tejto Zmluvy zostávajÚ zachované práva a povinnosti vyplývajÚce zo
Zmluvy do dňa útinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a
zâväzky vzniknuté do dňa Účinnosti odstúpenĺa od tejto Zmluvy.

4'4'6 odstÚpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dÔvodu sa nedotýka práva na uplatnenie

nárokov vyplývajÚcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej
pokuty, zmluvných ustanovenĺ týkajÚcich sa vol'by práva, rieŠenia sporov medzi zmluvnými
stranami a ostatných ustanovení, ktoré podl'a Zmluvy alebo vzhl'adom na svoju povahu majÚ



4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

trvat'aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujÚce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych

vzt'ahov na základe Zmluvy zostávajÚ v platnosti do momentu ich vysporiadania.

V prípade ukončenia tejto Zmluvy sa odberatel' zaväzuje, Že umoŽní Dodávatel'ovi vykonať

úkony sÚvisiace s ukončením dodávky elektriny a distribučných sluŽieb vrátane odobratia

urÖeného meradla a odpojenia odberného miesta.

odberateľ sa zaväzuje, Že po dobu trvania tejto Zmluvy bude Dodávatel' jediným dodávatel'om

elektriny pre odberné miesta definované v tejto Zmluve, t.j. nebude mať viacero dodávatel'ov pre

dodávku elektriny do odberných miest uvedených v tejto Zmluve počas trvania Zmluvy, a Že

nezmení dodávatel'a elektriny pre uvedené odberné miesta pred zánikom Zmluvy v súlade s jej

ustanoveniami.

Ak odberatel' zmení dodávatel'a elektriny pred zánikom tejto Zmluvy v súlade s jej

ustanoveniami, alebo v prípade ukončenia odberu alebo zániku tejto Zmluvy pred uplynutĺm

doby, na ktorú je Zmluva uzatvorená z dÔvodov na strane odberatel'a' má Dodávatel' voči

odberatel'ovi právo na zaplatenie kaŽdej neodobratej MWh vo výške 30,00 €/MWh rozdielu

medzi celkovým dohodnutým mnoŽstvom elektriny na kalendárny rok 2019 uvedeným v Članxu

ll, bod ll, odsek 2.1. tejto Zmluvy a skutoÖne odobratým mnoŽstvom elektriny ku dňu vykonania

zmeny dodávatel'a elektriny alebo ku dňu ukončenia odberu alebo zániku Zmluvy. Týmto

dojednanĺm nie je dotknuté právo Dodávatel'a na náhradu škody.

Ak bol s odberatel'om dohodnutý zâväzok minimálneho odberu elektriny, pri ukončenÍ tejto

Zmluvy je Dodávatel' oprávnený tento zâväzok odberatel'ovi faktÚrovať v konečnej faktúre.

Ak Dodávatel' nezabezpečÍ odberatel'ovi dohodnutú dodávku elektriny, distribučné sluŽby a
prevzatie zodpovednostiza odchýlku v sÚlade s podmienkamiZmluvy.

5. Vis maioľ (vyššia moc)

5.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnostívyplývajúcich z
tejto Zmluvy v prípade' ak toto neplnenie je výsledkom okolnostĺ vylučujúcich zodpovednost7vis maior v

zmysle príslušných ustanovenĺ obchodného zákonníka v jeho p|atnom znení (napr. vojna, celoštátny

Štrajk, zemetrasenie, záplava, poŽiare, teroristický ritok, atd''). Na základe poŽiadavky druhej zmluvnej

strany, dotknutá strana predloŽí doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednost', ktoný vydajú

prĺslušné úrady alebo organizácia zastupujúca zâujmy kĘiny pÔvodu.

5.2 Zmluvne dohodnuté termíny sa predlŽujÚ o dobu trvania okolnostĺ vyluÖujÚcich zodpovednost7vis maior.

Ak doba ich trvania presahuje 30 dní, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpit'od

tejto zmluvy bez akýchkolVek negatívnych právnych dÔsledkov pre odstupujÚcu zmluvnú stranu'

5.3 Pokial'sa zmluvné strany nedohodnÚ inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujÚcich zodpovednost'v
plnení svojich zâväzkov podl'a Zmluvy, pokial' je to rozumne moŽné, a budÚ hl'adat' iné alternatívne

prostriedky na plnenie Zmluvy, ktoým nebránia okolnosti vylučujÚce zodpovednosť'

5.4 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnost', alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má

vediet', Že porušÍ svoju povinnost'zo zmluvného vzt'ahu, je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej

strane povahu prekáŽky, ktorá bráni, alebo bude brániť v plnenÍ povinnosti, o jej dÔsledkoch a

predpokladanom trvaní' Správa sa musí podať bez zbytoÖného odkladu po tom, ako sa povinná zmluvná

strana o prekáŽke dozvedela alebo pri náleŽitej starostlivosti mohla dozvediet'' Šrooy vyplývajÚce z
neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku vis maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto

neskoré oznámenie.



6. Zâväzokmlčanlivosti

6.1 Zmluvné strany súhlasia, Že všetky informácie a skutoěnosti, ktoré získali alebo o ktoých sa dozvedeli
akýmkol'vek spÔsobom prĺ uzavretĺ alebo plneníZmluvy alebo v súvislosti s ňou sa povaŽujÚ za dÔverné
a majú charakter obchodného tajomstva (d'alej aj ,,dÔverné informácĺe"). Zmluvné strany sa zaväzujlj
zachovávať mlčanlivost'o dÔverných informáciách, dÔverné informácie pouŽívať výlučne na účely plnenia
Zmluvy, neposkytnút' a nesprístupnit' dÔverné informácie tretĺm osobám a prţať všetky potrebné
opatrenia na ochranu azabezpečenie dôverných informáciÍpred ich zverejnením alebo poskytnutĺm tretej
osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzt'ahovat'na poskytnutie informáciĺv prípade, ak:

a) Dodávatel' poverÍ tretiu stranu vymáhaním pohl'adávok voči odberatel'ovi z Zmluvy v jeho mene
za predpokladu, Že táto osoba bude viazaná povinnosťou ochraňovat' dÔverné informácie za
podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v Zmluve alebo

b) v prípade postÚpenia práv a povinností z Zmluvy v sÚlade so Zmluvou v príslušnom rozsahu za
predpokladu, Že osoba, na ktorÚ budti posttipené práva a povinnosti bude viazanâ povinnosťou
ochraňovať dÔverné informácie za podmĺenok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky
stanovené v Zmluve alebo

c) ak sa budú uplatňovat' práva z tejto Zmluvy súdnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci,
alebo

d) ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväznëho právneho predpisu.

6.2 Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkol'vek dôvodov nemá vplyv na povinnosť
zachovávat'mlčanlivosť podl'a odseku 6.1 tejto Zmluvy.

6.3 Povinnosti zachovávat' mlčanlivosť mÔŽe druhú zmluvnÚ stranu zbaviť jedine súd alebo Štatutárny orgán
druhej zmluvnej strany.

7. Poučenieodberatel'a

7.1 vprÍpade,aknastanÚskutoÖnosti uvedenév$18zákonaoenergetikevspojení sŞ36Pravidiel trhu
prichádza k dodávke elektrĺny poslednej inštancie a odberné miesto odberatel'a prechádza do bilančnej
skupiny dodávatel'a poslednej inŠtancie, ktoný bol za dodávatel'a poslednej inštancie určený ÚRso-m
a|ebo zákonom. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, poěas ktoných je dodávatel'om
elektriny'a sÚvisiacich sluŽieb do daného odberného miesta dodávatel' poslednej inŠtancĺe. odberatel'
elektrĺny, ktorému dodáva elektrĺnu dodávatel' poslednej inštancie, uhradí dodávatel'ovi poslednej
inštancie cenu za dodávku poslednej inštancie a súvisiace sluŽby podl'a cenového rozhodnutia vydaného
ÚRso-m pre dodávatel'a poslednej inŠtancie. o dÔvodoch vzniku dodávky poslednej inštancĺe informuje
odberatel'a príslušný PDS, a to v lehote podl'a $ 36 ods. 7 Pravidĺel trh. Dodávka poslednej inštancie
mÔŽe byt' ukončená aj počas jej trvania uzatvorenĺm zmluvy s dodávatelbm poslednej inštancie alebo
iným dodávatel'om elektriny, ukoněenĺm odberu elektriny zo strany odberatel'a elektriny alebo pri zmene
odberatel'a elektriny na danom odbernom mieste. Dodávka poslednej inŠtancie zanikâ uplynutím troch
mesiacov od jej začatia.

7.2 Dodâvatel' je povinný dodrŽiavať Štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovat'a zveĘňovať údaje o
Štandardoch kvality, a to v srjlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu siet'ových odvetvÍ č. 275t2O12 Z' z.,
ktorou sa ustanovujti štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (d'alej
len ,,vyhláška"). Ak Dodávatel' nedodrŽí Štandardy kvality a toto nedodrŽanie preukázatel'ne nastalo' je
povinný uhradit'odberatel'ovi kompenzačnri platbu podľa $ 7 v spojenís Ş 10 vyhláŠky. Vyhodnocovanie
Štandardov kvality Dodávatel'zveĘňuje na svojom webovom sídle www.sse.sk.



7.3 Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny podl'a $ 46 ods' 1 zâkona o energetike. Pri

neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradĺt' skutočne vzniknutú škodu.

Ak nemoŽno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektĺvnych a spol'ahlivých podkladov,

pouŽije sa spÔsob výpočtu Škody spÔsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený vŠeobecne
zâv äzným právnym pred pisom.

8. Záveľečnéustanovenia

8.'ĺ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31'12'2020

8.2 Zmluva nadobr]da platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Účinnosť dňa 01.01.2020 Ak
je podl'a zâkona ć,' 21112000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoţch
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorŠích predpisov (d'alej len" lnformačný zákon") táto

Zmluva povinne zveĘňovanou zmluvou (d'alej len ,,povinne zverejňovaná zmluva"), podmienkou

nadobudnutia úěinnosti Ęto Zmluvy dňa 0't .01.2020 je jej predchádzajÚce zverejnenie spÔsobom podl'a S
5a lnformaěného zákona.

8.3 Ak je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou, odberatel' sa zaväzĄe zverejnit' tÚto Zmluvu spolu so
všetkými jej prÍlohami najneskÔr do 7 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy tak, aby Zmluva
nadobudla Účinnosť v zmysle prílohy ć. 1 Zoznam oM, a doručiť Dodávatel'ovi Vyhlásenie alebo
Potvrdenie o jej zverejnenÍ ihned' po zverejnenĺ, najneskÔr však v lehote do 8 dnĺ odo dňa nadobudnutia
platnosti tejto Zmluvy. Dodávatel' má právo poŽadovať preukázanie zverejnenia predloŽením

dodatočných dokumentov s obsahom akceptovatel'ným pre Dodávatel'a. Vyhlásením sa na účely tohto

bodu rozumie písomné vyhlásenie odberatel'a o zveĘnení tejto Zmluvy spolu so všetkýmijej prílohami

na webovom sídle odberatel'a, alebo v obchodnom vestníku, ak odberatel' nemá webové sĺdlo.
Potvrdením sa na riěely tohto bodu rozumie písomné potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o

zveĘnenĺ tejto Zmluvy spolu so vŠetkými jej prílohami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom

vlády Slovenskej republiky, ak odberatel'zverejňuje zmluvy v tomto registri.

B.4 Povinnosť Dodávatel'a dodávat' elektrinu do odberného miesta odberatel'a vzniká dňom nadobudnutia

účinnosti tejto Zmluvy, a to za podmienky, że je uvedené odberné miesto odberatel'a zaradené v
bilanÖnej skupine Dodávatel'a a pripojené k distribučnej sústave PDS.

8'5 Ak odberatel' poruší akúkolVek povĺnnost' uvedenÚ v ods. 8.3 tohto bodu Zmluvy, takéto porušenie
predstavuje prípad podstatného porušenĺa Zmluvy. odberatel' je povinný nahradiť Dodávatel'ovi vŠetku

škodu, ktorá Dodávatel'ovi vznikne porušením tejto povinnosti'

8.6 Ak odberatel'nedoručí Dodávatel'oviVyhlásenie alebo Potvrdenie o zverejnenĺ podl'a ods. 8.3 tohto bodu

ihned' po zveĘnení, najneskÔr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy,

Dodávatel' má právo zveĘnit'Zmluvu spolu so všetkými jej prÍ|ohami v obchodnom vestnĺku, a to na

náklady odberatel'a. Za týmto Účelom odberatel' udel'uje Dodávatel'ovi výslovný súhlas so zveĘnenĺm
Ęto Zmluvy spolu so vŠetkýmijej prílohami v obchodnom vestnÍku.

8'7 Dňom nadobudnutia úěinnosti tejto Zmluvy strácajÚ platnosť a účinnost' predchádzajúce zmluvy o
zdruŽenej dodávke elektriny, resp. zmluvy o dodávke elektriny uzatvorené medzi Dodávatel'om a
odberatel'om pre rovnaké odberné miesto odberatel'a ako je uvedené v čl. l. bod lll. Zmluvy.

8.8 lnformácia o podiele jednotlivých druhov primáľnych energetických zdrojov na elektrine nakÚpenej alebo
vyrobenej Dodávatel'om za účelom jej dodávky odberatel'ovi v predchádzajÚcom roku je uvedená na
faktúre za spotrebu elektriny. lnformácia o vplyve výroby elektriny nakÚpenej alebo vyrobenej
Dodávatel'om za účelom jej dodávky odberatel'ovi v predchádzajúcom roku na Životné prostredie, vrátane
Údajov o emisiách Co2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektrĺny sÚ uvedené na
webovom sídle www.seas.sk.



8.9 lnformácie týkajÚce sa efektívnosti pri pouŽĺvaní energie a o dostupných opatreniach na zvýšenie
efektívnostĺ pri pouŽívaní energie je moŽné získať na webovej stránke Dodávatel'a www.sse.sk.
Doručovacia adresa Dodávatel'a je: SSE, a.s., Pri Rajěianke 8591/48, 010 47 Żilina'

8.10 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj čĺslo úětu,

zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudtj povaŽovat' za zmeny
vyŽadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto
údajov pĺsomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou
zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobÚda úěinnost'dňom
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

8.11 Právny vzt'ahzaloiený touto Zmluvou sa riadi a spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorŠĺch predpisov. ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne zâväznými
právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými príslušnými vŠeobecne zâväznými právnymi
predpismi.

8.12 Spory, ktoré vzniknú medzi Dodávatel'om a odberateľom na základe Zmluvy budú prednostne rieŠené
dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedÔjde, je ktorákol'vek zmluvná strana oprávnená predloŽiť spor
na vyrieŠenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu siet'ových
odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spÔsobom stanoveným osobitným predpisom.

8.13 Zmluvné strany sa dohodli, Že pokial' nie je uvedené v Zmluve výslovne inak, všetky oznámenia, výzvy a
iné podania, ktoré sa majú podl'a Zmluvy urobiť písomne, sa budú povaŽovať za riadne podané, ak budú
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poŠtou formou doporučenej zásielky na adresu zmluvnej
strany uvedenÚ na titulnej strane Zmluvy, KaŽdé oznámenie, výzva alebo podanie sa bude povaŽovat'za
doručené dňom jeho prevzatia alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia, v prípade uloŽenia zásielky s
oznámenÍm, výzvou alebo podaním na pošte sa zásielka povaŽuje za doručenú tretĺ pracovný deň od
uloŽenia, aj ked'sa zmluvná strana o uloŽenĺ na poŠte nedozvedela.

8'14Żiadna zo zmluvných strán nemÔŽe postúpiť alebo previest'svoje práva a povinnosti vyp|ývajúce z tejto

Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s
výnimkou postúpenia pohl'adávok Dodávateľa voči odberateľovi vyplývajÚcich z tohto zmluvného vzťahu.

8.15Všetky práva a povinnosti vyplývajÚce zo Zmlwy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia alebo
rozdelenia Dodávatel'a v sÚlade s ustanoveniami obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu,
alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení a|ebo rozdelení
spoločnosti.

8.16 Nadpisy v tejto Zmluve slÚŽia len na prehl'adnosť a neberÚ sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako sa
nepovaŽujÚ za definície, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných ustanovení.

8.17 Ustanovenia Zmluvy sú oddelitel'né. Ak sa počas trvania zmluvného vzt'ahu stane akékol'vek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútitel'né v dÔsledku zmeny platných právnych predpisov,

nebude tým dotknutá platnost'ani vynútite|'nost'ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa
zaväzuju rokovať s ciel'om úpravy zmluvného vzt'ahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté
ustanovenia novými, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný Účel Zmluvy a
zâmery zmluvných strán obsiahnuté v pÔvodných ustanoveniach.

8.18 Pokial' je za odberatel'a ako splnomocnitel'a robený akýkol'vek právny Úkon pri ukončovaní tejto Zmluvy
na základe plnej moci, musí byť takáto plná moc opatrená úradne overeným podpisom odberatel'a.

8.19 Na tÚto Zmluvu sa nevzt'ahujú VŠeobecné obchodné podmienky Dodávatel'a pre odberatel'ov elektriny
mimo domácnosti (zdruŽená dodávka elektriny).

8.20 Zmluvu moŽno zruŠiť iba písomne. Zmluvu moŽno menit' alebo oopĺnat' výlučne vzostupne tĺslovanými
pÍsomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto

Zmluve uvedené inak.



B.21Zmluvné strany sa dohodli' Že prílohy Zmluvy moŽno meniť a oopĺnat' na základe dohody zmluvných
strán formou písomných dodatkov aj prostredníctvom oprávnených osÔb uvedených v tomto odseku,
ktoré sú oprávnené k podpisu písomného dodatku k Zmluve, pokial' sa ním menÍ alebo dopĺna výlučne
niektorá z príloh Zmluvy:

Za dodávatel'a: lng. Michal Jaloviar, riaditel'sekcie Predaj B2C zâkaznikom
Mgr. Sziláľd Mangult, riaditel'divízie obchod a sluŽby

Za odberatel'a: Milčevová Helena, lng.

8.22 Prípadné zmeny zmluvy budú riešené písomným dodatkom v súlade s $ 18 zákona č.34312015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov
a sÚvisiacimi všeobecne zâväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

8.23 Neoddelitel'nou sÚčasťou tejto Zmluvy sú nasledujÚce prílohy:

Príloha č' 1: Zoznam odberných miest

8.24 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, kaŽdý s platnost'ou originálu. KaŽdâ zo zmluvných strán
obdrŽí po jednom rovnopise.

8.25 Zmluvné strany vyhlasujti, Že si túto Zmluvu prečítali, bola spísaná podl'a ich skutočnej, váŽnej a
slobodnej vÔle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

b'i CI'łe Ë"çrl ş i]ii l'' ĺ,iĺ;1 r'; i'ĺl ĺ,
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v Žiline, dřa 19.12.2019
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Predaj B2C zâkazníkom
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Príloha ě. í čiastkovej zmIuvy (d'alej ten ,,Príloha ě. í")

Etc

Zoznam odbern ch miest odberateľa

Ż4zss7ŻŻŻŻ94000G

Ż4zss45ot336000R

Termín zaćatia
dodávky

1.1

Dátum:'l9'12.2019

2020

Dodávateľ: odberateľ:

.2020

1.1

Meno:
Funkcia:

lng. Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Meno:
Funkcia:

Podpis a peěiatka:

Adresa odbemého miesta

Podpis a peěiatka:

Stredosĺovenská 
ene:getii(a, a's.

-Ž-ł1ąu -*7
Dátum:

Hlĺnská 31 , 01o 01 Žilĺna

Hlinská 29 , o1o 01 ŻIlĺna

Obchodn
produK

Hlavn istiě (Ay
Rezervovaná
kapacita (kW)

BT5

BT5

Spotreba
(MWh)

45,59

69,74

3x80

3)200

Distribučná
sadzba

c2
C2


