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nÁvĺcovÁ ooHoľa
o zdľuženej dodávke elektriny, zabezpeč.ení distribúcie elektriny

a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 112021

uzatvorená podľa zákona č.34312015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmeĺe adoplnení
niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov apodľa s 269 ods. 2 zákona č. 5I3lI99l
Zb. obchoďný zákonnik v znení neskoľších predpisov, zákona č' 25ll20l2 Z. z. o eneľgetike
a o Zmene niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov' zákona č. 25012012 Z. z.
o regulácii v sieťoých odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi pľedpismi
v zť ahujucimi sa na oblast' elektroenergetiky

Clánok I.

Zm|uvné stľany

1.1 Odbeľatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
IČo: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: UniCľedit Bank Slovakia
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefoďfax: 0317705981'-4/031770602I
E-mail: mesto@sala.sk
(d'alej len,, odberateľ" )

I.2 Dodávatel':
Štatutáľny oľgán:

Sídlo:
IČo:
lČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefóďfax:
E-mail :

Zapísaný
oddiel: Sľo

Energie2, a.s.

Mgľ. Dávid Vlnka, člen pľedstavenstva
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46r13r77
sK202323s22s
Všeobecná úverová banka, a. s.

sKl0 0200 0000 0040 8L4r 4253
+42t 850 166 066
info@energie2.sk
v obchodnom registľi okľesného súdu Bľatislava I
vo vložke č. 5389/B

(ďalej len,, Dodávateľ")
(odberateľ a Dodávateľ v ďaĺšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné stľany")



Clánok II.
Úvodné ustanovenia

2.I Táto Rámcová dohoda o združenej dodávke elektľiny, zabezpečení distribúcie elektľiny
aprevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len,,dohodď'alebo ,,zmluvď') sauzatvára
na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č.
34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoľých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstaľávaní") , zákona č.
25Il20I2 Z. z. o energetike a o Zmene niektorých zákonov v zĺení neskoľších predpisov
(ďalej len ,,Zákon o eneľgetike"), zákona č. 25012012 Z. z. o regulácii v sieťoqich
odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými pľávnymi predpismi vďahujúcimi sa na
oblasť elektľoenergetiky (ďalej spolu len ,,Eneľgetické pľedpisy") na predmet zákazky:
Dodávka elektľickej energie pre mesto Šaľa. odbeľateľ vyhlásil verejné obstaľávanie
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk uveľejnenou vo Vestníku UVo č.2O0|2O2O zo
dňa 24.09.2020 poď značkou 33057 - MST ako nadlimitnu zákazku bez vyllžitia
elektľonického trhoviska ato aj vpľospech pľávnických osôb vjeho zľiaďovateľskej
azaklaďateľskej pôsobnosti, ktoré sú uvedené v pľílohe č.2tejto dohody

2.2 Podkladom pre uzatvoľenie tejto dohody je víťazná ponuka dodávateľa, ako úspešného
uchádzača. Na zák|ade vyhodnotenia sút'ažných ponúk predloŽených V rámci
predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto dohody
pľejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob dodania pľedmetu zákazky
v zmysle vyhlásenej verejnej suťaže.

2.3 Uvedené verejné obstarávanie odberateľ organizoval ako centralizované verejné
obstarávania za učelom zabezpečenia dodávky a distribúcie elektľiny pre seba' ako aj
pľe ďalšie subjekty, ktoľými sú odberateľove rozpočtové a pľíspevkové organizácie a
obchodné spoločnosti. Zoznam týchto subjektov je uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohody
a odberateľ vyhlasuje, že je opľávnený túto ľámcovú dohodu s Dodávateľom v ich
mene uzatvorlť.

2.4 Dodávateľ je v zmysle pľíslušných všeobecne záväznýchpredpisov dľŽiteľom povolenia
na podnikanie v energetike na dodávku elektľiny č.20IIE0444 .

2.5 Dodávka a distľibúcia elektriny dohodnutá v tejto dohody sa bude realizovať do
odberných miest uvedených v Prílohe č. 2 tejto dohody ĺa základe čiastkoých zmlúv
uzatvoľených medzi Dodávateľom na jednej strane a odbeľateľom, prípadne jeho
rozpočtovými a pľíspevkovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami' ktoré sú
uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, v postavení odbeľateľov elektriny na stľane dľuhej.

Clánok III.
Pľedmet dohody na dodávku elektľiny

3.1 Dohodou nazdružeĺú dodávku elektriny za podmienok uvedených v tejto dohode:
a) Dodávateľ sa zaväzuje dodať odbeľateľovi elektrinu v dohodnutom zmluvnom

období do odbeĺných miest (ďalej len ,,oM") odbeľateľa v dohodnutom množstve,
kvalite, čase a podľa ostatných zmluvných špecifikácií.

b) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa prenos elektľiny, distribúciu
elektriny, regulované distľibučné sluŽby od pľíslušného Prevádzkovateľa distribučnej
siete (ďalej len ,,PDS")' ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené a ostatné
súvisiace sluŽby (ďalej len,,Distribučné sluŽby"),

c) Dodávateľ sa zaväzlýe prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za oM
odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlok' uvedené v písmenách a) až c) tohto odseku
(ďalej spolu len 

',Plnenie")
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3.2

J.J

3.4

d) odbeľateľ sazaväzuje riadne avčas dodané Plnenie dohodnutým spôsobom prevziať
a zaplatiť zaň dodáv ateľovi dohodnutú cenu.

Celkové mnoŽstvo dodávanej elektriny, aj jednotlivé množstvá podľa oM, sú uvedené
v pľílohe č. 2 tejto dohody.
odbeľateľ si vyhľadzuje pľávo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho
ľeálnych potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoré odbeľateľ nemohol pľi podpise tejto
dohody predvídat'.
K zmenám počtu odbeľných miest dôjde:
a) pri zriadeni nových odberných miest formou oznámenia odbeľateľa doručeného

dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pľičom na nové odbemé miesta sa budú
automati ck y v zť ahov ať ustanoveni a tej to dohody,

b) pľi ukončení odbeľu z odberných miest formou čiastočného odstúpenia od tejto
dohody s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac' pľičom výpovedná lehota
začína plynúť pľvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom bolo
čiastočné odstúpenie Dodávateľovi doručené písomne v listinnej podobe' Dodávateľ
nemá v prípade takéhoto čiastočného odstúpenia pľávo uplatňovať si žiadne sankcie
ani iné finančné kompenzácie voči odberateľovi.

Celkové množstvo elektľiny je definované ako spoločné zmluvné množstvo (ďalej len
,,SZM") dodanej elektľiny, ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať do odberných miest
odberateľa aprávnických osôb vjeho zľiaďovateľskej azakladaÍeľskej pôsobnosti.
Dodávateľ je povinný toto SZM dodanej elektriny zabezpečiť. odbeľateľ sa zaväzuje
SZM dodanej elektriny od Dodávateľa odobrať v pripojených odbemých miestach.
Dodávka elektľiny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej dohody o zdľuŽenej
dodávke elektľiny s odbeľateľom a právnickými osobami v jeho zriaďovateľskej
a zaklad,atel's kej pô so bno sti .

Dodávka elektľiny je splnená prechodom elektľiny určeným meradlom.
Dodávateľ je povinný plniť záväzky vyplývajtce ztejto dohody, ak sú oM pľipojené
k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
odbeľateľ si zvolil režim pľenesenej zodpovednosti za odchýlku aDodávateľ prebeľá
touto dohody za odberateľa zodpovednosť za odchýlku spôsobenú odberateľom
v zmysle všeobecne platného právneho pľedpisu upľavujúceho pľavidlá pre fungovanie
trhu s elektrinou.
Dodávka elektriny podľa tejto dohody je splnená pľechodom elektriny z distribučnej
sústavy v oM. Miestom odovzdania aprevzatia elektriny, v ktoľých dochádza
kpľechodu vlastníckych pľáv je elektromeÍ aza dodanú aodobranú elektrinu je
považovaná elektrina, ktorá pľejde elektľomerom. Za meľanie dodaného množstva
zodpovedá PDS.

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

čHnok IV.
Miesto, čas a Spôsob Plnenia Dohody

4.L Miestom Plnenia podľa dohody sú oM odberateľa' pripojené do sústavy alebo siete
pľíslušného prevádzkovateľa. Technické údaje a identiťrkácia oM odberateľa (EIC
kód) sú uvedené v príslušnej špecifikácii' ktoľá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody.

4.2. Zmluvné obdobie zďruženej dodávky elektľiny do oM odberateľa je obdobie od 00:00
hod. dňa 1.l.2021 do 23:59 hod dňa 3l.12.2022, počas ktoľého má Dodávateľ
poskytovať odberateľovi dohodnuté Plnenie (ďalej leĺ,/mluvné obdobie")' pričom v
ľámci Zmluvného obdobia sa konkrétna hodina pľedstavujúca začíatok a koniec
dodávky elektriny ľiadi Energetickými predpismi. Zmluva na dodávku elektriny sa
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uzatváta na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do uplynutia Zmluvného
obdobia.

4.3. Plnenie sa povaŽuje za doďaĺé pľechodom elektriny z distribučnej sústavy/siete
príslušného PDS, ku ktorej je oM odbeľateľa pľipojené, do oM odberateľa, t. j.
pľechodom elektriny uľčeným meradlom cez výstupnú príľubu uľčeného meradla
inštalovaného a pľevádzkovaĺého pľíslušným PDS pľe konkrétne oM odbeľateľa'
Týmto momentom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanému
Plneniu a nebezpečenstvo škody.

4.4. Meľanie dodaného mnoŽstva elektľiny vykonáva v súlade Eneľgetickými pľedpismi
príslušný PDS, do ktoľej je oM odberateľa pripojené, pričom takto uľčené množstvo
dodanej elektriny je pre odberateľa a Dodávateľa záväzné. Možnosť reklamácie alebo
Žiadosti o pľeskúšanie uľčeného meradla v súlade s Energetickými pľedpismi nie je
týmto dotknutá.

4.5. Dodávka elektriny je povaŽovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom
odbeľateľovi, a to maximálne v mesačných lehotách počas celého obdobia dodávky
dohodnutého v zmluve na dodávku elektriny, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
neskôľ inak.

4.6. Pokiaľ je zmluva na dodávku elektľiny uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa
elektriny v zmysle Energetických predpisov (ďalej len ,,Zmeĺa dodávateľa"), je
Dodávateľ poviĺľrý poskytovat' dohodnuté Plnenie a odbeľateľ povinný platit'
akúkoľvek úhradu alebo preddavok najskôľ nadobudnutím právnych účinkov Zmeny
dodávateľa v súlade s Eneľgetickými pľedpismi. Zodpovednosť za škodu v zmysle
Eneľgetických pľedpisov vzniknutú v súvislosti s tým, že k Zmene Dodávateľa nedošlo
najneskôr ku dňu začatia Zmluvného obdobia v zmysle zmluvy na dodávku elektriny,
tým nie je dotknutá.

Clánok V.
Cena

5.1 Cena za Plnenie je stanovená ako celková cena za dodávku elektľiny vrátane všetkých s
tým súvisiacich Distribučných sluŽieb počas Zmluvného obdobia, a to s pľihliadnutím
na Špecifikáciu alebo Zmluvnú špecifikáciu Plnenia' t. j. najmä na vyčíslené
pľedpokladané množstvo objemu elektriny, aĺzm trvania Zmluvného obdobia azvoleĺtl
pásmovú tarifu pľe konkľétny druh Plnenia.
Celková cena predmetu dohodybez DPH:398 839'96EUR
Sadzba DPH:20'Á
Celková cena pľedmetu dohody vľátane DPH: 477 940127 EUR.

5.2 Cenaza Plnenie v zmysle ods. 5.1. tohto článku zahÍía:
a) cenu za dodávku elektriny s prihliadnutím na Špecifikáciu alebo Zmluvnú

špecifikáciu Plnenia (predpokladane množstvo, zmluvné obdobie dodávky Plnenia,
pásmová tarifa, a pod.), vľátane ceny a nákladov za pľevzatie zodpovednosti za
odchýlku Dodávateľa v zmysle ustanovenia ods. 3.1 písm. c) článku III a
ceny Za odvod do Národného jadľového fondu podľa zäkona č. 23812006 Z. z' o
Náľodnom jadľovom fonde na vyľaďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s
vyhoretým jadľovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení
neskoľších pľedpisov (ďalej len,,Zákon o NJF"),

b) ceÍuu za Distribučné služby, a to Za pľenos elektľiny, distribúciu elektriny,
systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je uľčená podľa
aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia
Kontraktačnej alebo obchodnej ponuky Dodávateľa a pľíslušných cenoqých
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rozhodnutí Uľadu pľe reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSo") platných v
čase predloženia Kontraktačnej alebo obchodnej ponuky Dodávateľa,

c) ďaňzprldanej hodnoty'
d) spotrebnú daň z Plnenia v zmysle zákona č. 60912007 o spotrebných daniach

v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,Zátkon o spotrebných daniach").
5.3 Pokial'vzhľadom na pľíslušné ľozhodnutia URSO dôjde v čase od uzavľetia Zmluvy do

dodania Plnenia odbeľateľovi ďalebo v čase platnosti a účinnosti Zmluvy na dodávku
elektriny, k zmene poloŽky ceny Za odvod Náľodného jadľového fondu a ceny za
Distribučné služby (t' j. za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a
ostatné regulované poloŽky) je Dodávateľ Plnenia oprávnený účtovat' odbeľateľovi
aktuálnu cenu Za odvod do Náľodného jadrového fondu a cenu za distribúciu a
regulované distribučné služby v zmysle pľíslušných platných a účinných ľozhodnutí
URSO v čase dodania Plnenia.

5.4 Ak dôjde počas platnosti a účinnosti zmluvy k zákonnej Zmene vyšky sadzby DPH,
či spotrebnej dane podl'a Zákona o spotľebných daniach, je Dodávateľ oprávnený
účtovať k cene za dodávku Plnenia aj takto zmenenú výšky sadzby DPH
a/alebo spotľebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo
výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokiaľ pľechodné ustanovenia pľíslušného
pľávneho predpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nie je Plnenie od príslušnej
spotrebnej dane oslobodené.

5.5 V prípade Zmeny výšky regulovaných poplatkov za Distĺibučné služby, zmeny
spotľebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach, zmeĺy DPH, zmefly výšky
odvodu do Náľodného jadľového fondu' resp. zmien iných ľegulovaných poplatkov
počas Zmluvného obdobia, je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne informovat'
odbeľateľa o tejto skutočnosti najneskôľ do termínu vystavenia pľvej faktúľy s novými
sadzbami. V oznámení budú uvedené nové sadzby a poplatky.

5.6 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo
poplatky za Plnenie, okľem dch, ktoľé sú uvedené v tomto článku zmluvy.

5.7 Dodávateľ nie je zodpovedný zavznil<nuté škody spôsobené okolnost'ami vylučujúcimi
zodpovednosť u osoby, ktoľá je voči Dodávateľovi dodávateľom alebo dopravcom
elektriny a tieto okolnosti spôsobujú' že plnenie povinnosti Dodávateľa, vyplývajúcich
ztejto zmluvy, je nemoŽné.

5.8 Ak dôjde k zniŽeniu cien za odvod do Národného jadľového fondu' cien za Distľibučné
služby, či k zníženiu výšky sadzby DPH, alebo spotrebnej dane zmysle ustanovenia
bodov 5.3 a 5.5 tohto článku Zmluvy, je Dodávateľ povinný účtovať odbeľateľovi
aktuálnu cenľ za odvod do Náľodného jadľového fondu, cenlJ za distľibúciu a
regulované distľibučné sluŽby v zmysle príslušných platných a účinných ľozhodnutí
URSO v čase dodania Plnenia, ako aj takto zmenenú výšky sadzby DPH ďalebo
spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu
dodania Plnenia, pokiaľ prechodné ustanovenia pľíslušného právneho predpisu
neustanovujú inak alebo pokiaľ nie je Plnenie od pľíslušnej spotrebnej dane oslobodené.

5.9 Dodávateľ nebude sankcionovať odbeľateľa za neodobratie predpokladaného množstva
elektľiny' ani za odobľatie väčšieho ako pľedpokladaného mnoŽstva elektľiny.

Clánok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

6.1 Dodávateľ vystaví faktúľu za dodávku elektriny a súvisiacich služieb za kaleĺdámy
mesiac nazák|ade ľiadneho odpočtu meľadla.

6.2 ZáIohove faktúry za dodávku elektriny a distribučné sluŽby budú vystavené osobitne
pľe každé oM a doručené jednotlivým odberateľom v listinnej podobe azas|ané poštou
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do
10. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení mesiaca realizácie dodávky
elektriny. Ak tento deň nie je pľacovným dňom, tak najbližší nasledujúci pľacovný deň.
Splatnosť faktúľy je 30 kalendárnych dní od dátumu jej vyhotovenia. Za deň splnenia
peňažného záväzku Sa považuje deň odpísania dlžnej Sumy zilčtu odberateľa
v prospech účtu DodávaÍeľa.

6.3 Vo vyúčtovacej faktúľe Dodávateľ účtuje odbeľateľovi nasledujuce zložl<y ceny:
a) cena silovej elektľiny,
b) poplatok za distribúciu, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov,
c) tarifu za systémové služby, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSo,
d) taľifu zapľevádzkovanie systému, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSo,
e) goplatok za prekročenie ľezeľvovanej kapacity, v súlade s platným ľozhodnutím

URSO a prevádzkovým poriadkom distribútora,
0 poplatok za pľekľočenie stanoveného účinníku, v súlade s platným rozhodnutím

URSO a pľevádzkovým poľiadkom distribútoľa,
g) goplatok zaĺevyžiadanú dodávku jalovej elektriny, v súlade s platným rozhodnutím

URSO a prevádzkovým poriadkom distľibútora'
h) spotľebná daň,
i) odvod efektívnej sadzby NJF.

6.4 Pľi písomnej reklamácii faktúľy má Dodávateľ povinĺlosť reklamáciu prešetrit'
a výsledok šetľenia ozĺámiť odbeľateľovi v lehote 30 dní odo dňa doľučenia
ľeklamácie. Reklamácia nemá odkladný účinok nazaplatenie faktúry.

6.5 Vyúčtovanie dohodnutej dodávky elektriny a dohodnutých distribučných služieb, ktoré
sú predmetom tejto zmluvy, sa vykonáva na základe ýsledkov meľaní skutočne
dodanej elektľiny. Vo vyúčtovacej faktúľe sa odpočítajú preddavky, resp. zálohové
platby, ktoľé boli odbeľateľom uhĺadené Dodávateľovi za vyúčtovacie obdobie. Vo
vnĺčtovacej faktúre za dodávku elektľiny a distľibučné sluŽby je Dodávateľ oprávnený
vyhotoviť aj v prípade mimoľiadneho odpočtu, pľi ýmene určeného meradla, ukončení
odbeľu a pod.

6.6 V pľípade neultrádzania faktúľ odbeľateľom je jeho ďalší odbeľ elektľiny považovaný
v zmysle Zákona o eneľgetike za neoprávnený odbeľ a Dodávateľ môŽe po
predchádzajúcej ýzve odbeľateľa, poŽiadať PDS o pľeľušenie dodávky elektľiny do
oM odberateľa. Pľed opätovným pĺipojením je odberateľ povinný uhĺadiť dlžnú
čiastku aza opätovné pľipojenie uhĺadit' Dodávateľovi náklady spojené s opätovným
pľipojením, Dodávka elektľiny a distribučné sluŽby budú opätovne obnovené
bezodkladne po tom, ako odberateľ preukázateľne zaplati dlžnú čiastku, s ktorou je
v omeškaní.

6.7 Každá faktúra musí bý' vystavená v zmysle platných právnych predpisov a obsahovať
všetky zákonom predpísané náleŽitosti. Splatnost' faktúry je 30 kalendárnych dní od
dátumu jej vyhotoveĺia. Za deň splneniapeíažného záväzku sa považuje deň odpísania
dlžnej sumy zilčtu, odberateľa v prospech účtu Dodávateľa'

6.8 Pĺi nedodrŽaní lehoty splatnosti má oprávnená stľana pľávo uplatniť úľoky z omeškania
formou faktúľy a dlžná strana má povirľrosť tento úrok zaplatiť.

ČHnok VII.
Povinnosti Dodávatel'a

7.r V zmluve sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť do oM odberateľa bezpečnú a spoľahlivú
dodávku elektriny v kvalite gaľantovanej Technickými podmienkami pľístupu a
pľipojenia do sústavy/siete pľíslušného PDS, ako aj distribúciu elektriny Za
pľedpokladu, ak je oM odberateľa pľipojené k distribučnej sústave/sieti príslušného
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7.2

7.3
7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

PDS, vrátane s tým súvisiacich ostatných regulovaných sluŽieb a prevziať Za
odberateľa zodpovednosť za odchýlku za oM odberateľa uvedené v zmluve voči
zúčtovateľovi odchýlok.
Dodávka Plnenia sa uskutoční iba na základe platne uzatvoľenej zmluvy, v opačnom
prípade sa odber Plnenia povaŽuje v zmysle pľíslušných ustanovení Zákona o
energetike za neoprávnený odbeľ. Ustanovenia $ 46 a $ 82 Zákona o eneľgetike
ustanovujú d'alšie prípady neoprávneného odberu elektriny.
Dodávateľ je pri poskytovaní Plnenia povinný dodržiavat Energetické predpisy.
Dodávateľ sazaväzuje pľiebeŽne vyhodnocovať priebeh spotľeby elektľickej eneľgie-na
jednotlivých oM odberateľa a navrhne odberateľovi pľípadné Zmeny v nastavení
technických špecifi ká cií za účel om zníženia nákladov.
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými Energetickými pľedpismi,
Prevádzkovým poľiadkom pľíslušného PDS a v kvalite podľa Technických podmienok
pľístupu a pripojenia do sústavy/siete pľíslušného PDS.

čHnok VIII.
Povinnosti Odberatel'a

odberateľ je povinný pri odbeľe Plnenia ďodržiavať Energetické pľedpisy.
odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania či
poskýnutia Plnenia v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť, Že oM
odbeľateľa bude pľipojené do distribučnej sústavy, ako aj ukončenie zmluvy o
dodávke elektriny s aktuálnym dodávateľom elektriny ku dňu predchádzajúcemu dňu
začatla dodávky na zák|ade zmluvy. Súčirrnosťou odberateľa sa nerozumie plnenie
alebo suplovanie povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy či príslušných
všeobecne záv äzný ch právnych pľedpisov.
odbeľateľ je povinný pri uzavretí zmluvy na dodávku elektriny mat' užívacie právo
k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, do ktoľej/do ktorých sa bude uskutočňovať dodávka
Plnenia, vrátane tejltých, v ktorej/v ktoľých je umiestnené odberné zaľiaďenie
odbeľateľa, pľípadne pteukázať toto užívacie právo alebo súhlas vlastníka dotknutých
nehnuteľností s ich uŽívaním.
Pľi zmene Dodávateľa elektľiny' sú účastníci tľhu povinní postupovať v súlade
s pľíslušnými ustanoveniami Energetických predpisov.

Clánok IX.
Infoľmovania o cenách a spôsoby informovania

9.1 Dodávateľ je v zmysle Eneľgetických predpisov povirmý ďoďržiavať štandardy kvality
dodávok elektľiny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajíci ľok Dodávateľ
zverejňuje na svojom webovom sídle. V prípade zistenia porušenia týchto štandardov
kvality dodávky elektľiny' Dodávateľ uhĺadí kompenzačnú platbu a odošle oznámenie o
kompenzačnej platbe odbeľateľovi, u ktoľého došlo k poľušeniu. Podmienkou na
vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti opľávnenou osobou o jej
vyplatenie.

9.2 V osobitných zákonom vymedzených pľípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu
dodávky v reŽime dodávateľa poslednej inštancie, ktorý sa ľiadi všeobecne záväznými
právnymi pľedpismi, najmä Zákonom o eneľgetike a pravidlami fungovania vnútorného
trhu s elektrinou. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektľinu
odberateľom elektriny, ktoľí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávať elektľinu podľa $ 18 ods. 6 zákona o energetike alebo ak dôjde k
zastaveniu procesu Zmeny dodávateľa elektriny, a zároveň ku dňu preľušenia dodávok
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elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie
je povinný dodávať elektrinu najviac počas tľoch mesiacov. Dodávka poslednej
inštancie sa začina dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stľatil
spôsobilosť dodávať elektľinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť
dodávať elektľinupodľa $ 18 ods. 6Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu
procesu zmeny dodávateľa elektriny a záľoveň ku dňu pľeľušenia dodávok elektľiny
odberateľ zabezpečenú dodávku iným spôsobom' oznámi odberateľovi PDS, do ktorej
je oM odberateľa pľipojené, a to v rozsahu podľa Pľavidiel trhu. Informácia koncovým
odbeľateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o
dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a o moŽnostiach jej
ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je dľžiteľ povolenia na dodávku elektľiny,
ktoľý dodáva elektrinu koncoým odberateľom elektľiny alebo plynu, ktorého
rozhodnutím určí URSO. ReŽim dodávky poslednej inštancie je upravený v $ 18
Zákona o eneľgetike a v $ 36 a $ 76Pľavídiel tľhu. odberateľ elektriny, ktorému dodáva
elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhľadí dodávateľovi poslednej
inštancie cen1J za dodávku elektriny poslednej inštancie podľa cenového ľozhodnutia
vydaného URSO pľe dodávateľa poslednej inštancie.

9.3 Distribúcia elektriny do oM odberateľa môže bý pľerušená alebo obmedzená len
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu V pľípadoch stanovených v
Energetických predpisoch, najmä $ 31 ods. 1 písm. e) a v $ 49 ods. 2 Zákoĺa o
energetike. V prípade plánovaného obmedzenia alebo pľerušenia distľibúcie elektľiny, je
Dodávateľ povinný oznámiť odbeľateľovi začiatok obmedzenia, termín skončenia
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektľiny bezodkladne, t. j. najneskôr pľqý deň
nasledujúci po oznámení mu tejto skutočnosti pľíslušným PDS a to písomne alebo v
elektronickej podobe na adresu odberateľa. V pľípade pľerušenia alebo obmedzenia
distľibúcie elektriny z dôvodu poruchy odberného zariadenia na dotknutom oM
odbeľateľa, je odberateľ povinný informovať príslušného PDS. Dodávateľ je
opľávnený obmedziť alebo preľušit' dodávku elektľiny a s tým súvisiace distribučné
služby do oM odberateľa a za tým účelom požiadať PDS o obmedzenie alebo
pľeľušenie distľibučných sluŽieb, ak je odbeľateľ v omeškaní s úhľadou faktúry alebo
jej časti podľa zmluvy a ak si odberateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej
lehote, ktoľú mu poskytol Dodávateľ v písomnej ýzve s upozomením, že dodávka
elektriny a s tým súvisiace distľibučné služby budú obmedzeĺé alebo pľerušené. Lehota
v písomnej výzve nesmie by' kĺatšia ako 30 dní. Dodávateľ v takom prípade
nezodpove dá za vzĺiknufu škodu obj ednávateľa.

čhnok X.
Meľanie

10.1 Meľanie dodaného množstva elektľiny, vykonávanie odpočtov uľčeného meradla
vrátaĺe vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií
potľebných pre zúčtovanie zďruženej dodávky elektľiny vykonáva a odovzdáva
Dodávateľovi príslušný PDS v súlade s platnými všeobecne záväznými pľávnymi
pĺedpismi, platným prevádzkoým poľiadkom PDS (ďalej len,,PP PDS")' schváleným
URSO a Technickými podmienkami PDS.

10.2 Množstvo dodanej elektľiny sa meria určeným meradlom. Druh' počet, veľkosť
a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení uľčuje PDS v zmysle Zákona
o eneľgetike. odpočet uľčeného meľadla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávateľ
faktuľuje dodávku elektľiny a s tým súvisiace distribučné služby na základe týchto
údajov.
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10.3 odberateľ je povinný staľať sa o určené meľadlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu
alebo odcudzeniu. Všetky poruchy na určenom meľadle, vráÍane porušenia
zabezpečenia pľoti neopľávnenej manipulácii, ktoľé odberateľ zistí, je povinný
bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi. odbeľateľ sa zaväzuje umoŽniť PDS pľístup k
odbernému elektrickému zariadeniu a určenému meradlu za účelom vykonania kontľoly'
výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektľiny.

10.4 Pľi pochybnostiach o spľávnosti údajov uľčeného meľadla môže odbeľateľ písomne
požiaďať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný
zabezpečiť preskúšanie uľčeného meľadla bez zbytočného odkladu.

10.5 Dôvodom ýmeny určeného meradla môžu bý'najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,
b) výmena určeného meľadla pľi poŽiadavke na pľeskúšanie určeného meradla,
c) výmena uľčeného meľadla z dôvodu poruchy na uľčenom meradle,
d) výmena uľčeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

10.6 odberateľ, ktorého oM je pľipojené na ĺapäťovú úroveň VN a u ktoľého je odbeľ
elektľiny meľaný Í7a sekundárnej strane transfotmátora a tľansformátoľ je jeho
vlastníctvom, oveľí na základe písomnej Žiadosti Dodávateľa funkčnost'
kompenzačĺeho zaľiadenia transformátoľa na vlastné náklady a výsledky merania
oznžtĺni Dodávateľovi. Pokiaľ odberateľ takého oznámenie nepredloŽí, transfotmátor sa
považuje za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami
príslušného ľozhodnutia URSo. Dodávateľ má potom právo na základe údajov
poskytnutých od PDS pľipočítať k nameľanej hodnote jalovej spotľeby jalové
tľansformačné stľaty v zmysle platného cenového ľozhodnutia URSo.

10.7 Spôsob oznámenia termínu ýmeny uľčeného meradla a informácie o dôvodoch
ýmeny meradla, ako informáciu o náhľadnom spôsobe určenia množstva dodanej
elektľiny v prípade poruchy uľčeného meradla a mimo určeného termínu odpočtu sú
stanovené v príslušných ustanoveniach PP PDS.

Clánok XI.
Reklamačné konanie

1 1' 1 Reklamácia je písomné podanie odberateľa adresované Dodávateľovi elektriny, ktorým
sa odbeľateľ elektriny domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa elektriny alebo
pľíslušného PDS za nekvalitne dodané Plnenie a s tým súvisiace sluŽby, pričom takýo
stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zátovei odberateľ elektľiny požaduje od
Dodávateľa elektľiny alebo príslušného PDS nápľavu alebo náhľadu za nekvalitné
zabezpečenie dodávky a distribúcie elektľiny do oM odberateľa
elektriny. Účelo''' reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené
nedostatky.

1 1.2 odbeľateľ elektľiny má pľávo ľeklamovať najmä:
a) kvalitu poskýnutého Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb'
b) odpočet uľčeného meradla,
c) faktuľáciu poskytnutého Plnenia alalebo s tým súvisiacich služieb'
d) preľušenie alebo obmedzenie Plnenia ďalebo s tým súvisiacich sluŽieb alebo iné

zistené chyby súvisiace s poskýovaním Plnenia ďalebo služieb Dodávateľa
elektriny (ďalej len,,Pľedmet ľeklamácie").

11.3 odberateľ elektriny môže ľeklamáciu uplatniť písomne u Dodávateľa elektriny na
korešpondenčnej adľese Dodávateľa ďalebo elektronicky na e-mailovej adľese
Dodávateľa mu na tento účel oznámeĺej.

11.4 Podanie, ktoľým odbeľateľ elektľiny uplatní svoje právo na ľeklamáciu, musí čitateľne
obsahovať najmä identifikáciu odberateľ elektľiny, pľesný popis s odôvodnením
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ĺeklamácie, prípadne sprievodnou dokumentáciou a ďalšími skutočnosťami pre
posúdenie reklamácie, identifikačné údaje týkajúce sa Predmetu ľeklamácie,
identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom' ktoľej sa týka
a podpis oprávnenej osoby konať za odbeľateľa.

II.5 Za deň pľijatia ľeklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie Dodávateľom. Dodávateľ
toto prijatie ľeklamácie obľatom odbeľateľovi potvľdí.

11.6 Reklamácia musí bý uplatnenábez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.
IL.7 Ak je reklamácia uplatnená pľostredníctvom emailu alebo faxom, Dodávateľ doručí

potvľdenie o uplatnení ľeklamácie odberateľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie
doručit' ihneď' musí sa doľučiť bez zbytočného odkladu, najneskôľ však spolu s

dokladom o vybavení reklamácie.
11.8 Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkĺatšom moŽnom čase, najneskôr však do 30 dní

od uplatnenia ľeklamácie. Ak si pľešetľenie ľeklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo
inej tretej strany, môže Dodávateľ predÍziť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších
päť dní. Dodávateľ doľučí preukázateľným spôsobom odberateľovi písomný doklad o

vybavení ľeklamácie.
11.9 Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa o opravu formálnych náleŽitostí

faktúľy (napľ. nespľávnej poštovej adresy, ktorú odberateľ spôsobil nedostatočnou
súčinnost'ou a pod.) a žiadosť o pľeskúšanie meľadla.

čhnok XII.
Doba platnosti a ukončenie dohody

I2.I Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami zmluvných
strán' Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č' 21112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k iďormáciám v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
č' 2TIl2000 Z. z."), účinnosť tejto zmluvy nastane najskôľ dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia. Povinnosť dohodu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona
č.21112000 Z. z.

I2.2 Zm|uvné obdobie dodávky elektriny do oM odbeľateľa je obdobie uvedené v príslušnej
Špecifikácii alebo Zmluvnej špeciťrkácii pre kaŽdé oM zvlášť, počas ktorého má
Dodávateľ poskyovať odberateľovi dohodnuté Plnenie, pričom v rámci Zmluvného
obdobia sa konkĺétna hodina pľedstavujúca začiatok akoniec dodávky elektriny riadi
Eneľgetickými predpismi. Zmluva na dodávku elektľiny sauzatvára na dobu určitú, odo
dňa nadobudnutia jej účinnosti do uplynutiaZmluvneho obdobia.

12'3 Táto dohoda zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania predmetu
dohody.

12.4 Dohodu možno pľedčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa
vyžaduje písomná forma alebo odstúpením od dohody z dôvodov uvedených v tomto
článku dohody.

12.5 Dodávateľ je opľávnený od tejto dohody odstúpiť pľostľedníctvom písomného
odstúpenia v prípade:
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a) ak je odberateľ v omeškaní s úhĺadou faktúry alebo akejkoľvek platby a túto
neuhradil ani do 10 dní od doručenia Upomienky,

b) neoprávneného odberu elektľiny v zmysle Zákona o eneľgetike,
c) ak odberateľ svojím odberom ohĺozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu

dodávky elektľiny,
d) neplnenia povinností vyplývajúcich odbeľateľovi ztejto Dohody' Zo Zákona

o energetike alebo iných súvisiacich pľávnych predpisov, ak odbeľateľ nevykoná
nápľavu ani v lehote uvedenej v písomnej výzve Dodávateľa.

12.6 odbeľateľ je oprávnený od tejto dohody odstúpiť pľostredníctvom písomného
odstúpenia, ak Dodávateľ poľuší povinnosť dodať odbeľateľovi elektľinu v dojednanom
mnoŽstve okĺem pľípadov vylučujúcich zodpovednosť a prípadov, keď táto dohoda
alebo všeobecne záväzné pľávne pľedpisy oprávňujú Dodávateľa elektľinu nedodať,
a ak si túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote uľčenej odbeľateľom, ktorá
nesmie bý' kĺatšia ako 10 dní od doľučenia výzvy odberateľa Dodávateľovi.

72.7 Zmluvná strana je oprávnená od tejto dohody odstúpiť, ak:
a) druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkuľzu,
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou

osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii,
ktoľá odôvodňuj e začatie konkuľzného konania,

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návľh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo

d) druhá zm|uvná strana vstúpila do likvidácie.
12.8 Učinnosť odstúpenia od dohody nastane dňom doľučenia písomného oznámenia

o odstúpení od dohody druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným
v takomto písomnom oznámeĺi. Ak si odbeľateľ nezabezpečí zmenu dodávateľa
elektriny do odberných miest ku dňu účinnosti odstúpenia od dohody, účinnosť
odstúpenia od dohody doručeného odbeľateľom Dodávateľovi nenastane skôr, ako
vyradením odbemých miest odberateľa z bilančnej skupiny Dodávateľa v súlade
s Prevádzkovým poriadkom, o čo je Dodávateľ povinný požiadať PDS bezpľostľedne
po dni, kedy mu bolo písomne oznámeĺie odbeľateľa o odstúpení od dohody doľučené.

12.9 Všetky práva a povinnosti zmluvných stľán, ktoré vznikli počas tľvania dohody,
zostávaju aj po jej zániku zachovane až do ich úplného vyspoľiadania. Zánik dohody sa
nedotýka práva na uplatnenie nárokov zmluvných strán vyplývajúcich zporušenia
dohody, vľátane opľávnenia na náhľadu škody azaplateníe zmluvnej pokuty, ustanovení
dohody týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami
a ostatných ustanovení, ktoľé podľa zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú
trvať aj po zániku dohody.

Clánok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Pľávny vzťah založený touto dohodou sa ľiadi obchodným zákonníkom, platnými
všeobecne záväznými pľávnymi predpismi v oblasti eneľgetiky a ostatnými príslušnými
všeobecne záväznými právnymi pľedpismi v platnom zneni.

13.2 Spoľy zmluvných stľán, ktoré vzniknú ĺa základe dohody budú prednostne ľiešené
dohodou zmluvných stľán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná stľana
oprávnená pľedložiť spor na vyriešenie miestne a vecne pľíslušnému súdu Slovenskej
republiky alebo URSo na mimosúdne ľiešenie za podmienok a spôsobom stanoveným
osobitným pľedpisom.
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13.3 Dohodu možno zľušiť iba písomne. Dohodu možno menit' alebo dopĺňať výlučne
písomnými dodatkami podpísanými opľávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán'
ak nie je v tejto dohode uvedené inak.

t3.4 Zm|uvné stľany sa ýslovne dohodli, že ak nie je vtejto dohode alebo jej prílohách
uvedené inak, všetky pľílohy dohody moŽno menit' a doplňať formou písomných
dodatkov podpísaných za zm|uvné stľany.

13.5 Zmeny obchodného mena' adľesy sídla, adľesy na zasielanie faktúr abankového
spojenia zmluvných strán sa nebudú povaŽovat' Za Zmeny vyŽadujúce uzavretie dodatku
k tejto dohode. Zm|uvná stľana dotknutá Zmenou je povirurá takúto zmenu bez
zbytočného odkladu písomne oznámiť dľuhej zmluvnej stľane. Takto oznámené ZmeÍy
nadobúdajú účinnosť dňom doľučenia oznámenia o Zmene druhej zmluvnej strane.

8.6 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo pľeviesť svoje pĺáva a povinnosti
vypl;ývajúce ztejto dohody ako celok alebo ich časť bez preďchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej stľany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Dodávateľa voči
odbeľateľovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vďahu.

13.7 Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) ľovnopisoch, každý s platnosťou oľiginálu.
Dodávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a odbeľateľ štyri (4) vyhotovenia dohody.

13.8 V prípade vyhotovenia tejto dohody aj v iných jazykových zneniach (mutáciách),
pre výklad jednotlivých ustanovení dohodyy bude vŽdy rozhodujúce slovenské zĺenle
dohody.

13.9 Zmluvné stľany vyhlasujú' Že si túto dohodu pľečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej,
vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu s ňou opľávnení
zástupcovi a zmlw ný ch strán pripáj aj ú svoj e vlastnoručné po dpi sy.

13.10Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce pľílohy:
Príloha č. 1: Zoznam odbeĺateľov pľe uzatvorenie čiastkových zmlúv
Pľíloha č' 2: Zoznam odberných miest odbeľateľa
Pľíloha č. 3: obchodné a technické podmienky dodávateľa
Pľíloha č. 4: Čiastková zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny, zabezpečeĺi

distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

V Bratislave, dňa I0.IL2020

ZaDodávateľa:

V Šali, dňa lg /1. Lo Lo

i'7'aodbeĺateľa:

JozefB
Pľimátor

Mesto

trneÍgie2. a.s'
Zarctská 3i]
3 Bĺatislava

.-,,.46 113 177
DlČ|20?-3235?25

l'- 1
i.;

G)
l!

Mgľ. Dušan Vlnka
Na základe plnej moci

Eneľgie2" a.s.

ilr
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Mesto šaľa,Námestie sv.Trojice č.7 - DodáVka elektrickej energie - Príloha č.6 k sP (Zoznam odberatelbv)

Email

skola@zshollehosala.sk

Žsjchronskeho@gmail.com

zsmurgasa@zsmurgasasala.sk

zus.sala@gmail.com

mssafarika@stonline.sk

ms.Sma.ia.sala@gmail.com

msdruzstevna@stonline.sk

zspiosa@centrum.sk

msokruzna@stonline.sk

msbudovätelska@stonIine.sk

husvétyova@5ala.sk

mesto@sala.sk

Telef n -

zariadenie

037/777s666

037/77038rI

Br/7702466

c8r/7702316

03I/7775460

03!/770546L

03L/7705s?9

037/77026LL

03r/7702057

c r/7702637

031/7838390

031/770598r.

Telef n - riaditel'

03L/77]3'839

0907891722

Br/7702466

0905464055

09!8/695159

0907/29r8s9

09r.r./s93989

03L/7021238

0940/849773

09rr/256054

031/783839r.

031/7705981

Meno štatutára

Mgr. Ján Minár

Mgr. Katarína Grznárová

PhDr. Rudolf Kuklovsklí

Mgr. Nora ValentínoVá

Danka Molnárová

Paeour. zaneta GuztKova

PaedDr. Dagmar Mesárošová

Mgr. EVa Aláčová

Mgr. Ľubica Hippová

Eva Reháková

PhDr. Janka Hušvétyová

Mgr. Jozeí Belicki

Bankové spojenie _ lBAN

sK5302000000001637968056

sK5502000000000163s768157

sK5211000000002620062009

sK87020000000016364378s1

sK100200000000r.638562955

sK9502000000001639233053

sK9002000000001638644256

sK15r.1000000002623062072

sK58020000000016928960s9

sK4802000000001692856954

sK7056000000004s64616001

sK4811110000006627849005

Dlč

202L009529

202L623934

2021,6238s7

2027647595

2021647276

2021647364

2021647320

2027647584

2027702700

2021702122

272076L637

2021024049

lčo

3L872026

3786L4L7

37861395

37863576

37863614

37863592

37863606

37863622

37852035

37852043

48484342

00306r.85

Adresa

927 05 Šalä, Hollého 1950/4

927 01 Šal'a, Krátka 2

9z7 o! Šal'a, Horná 22

927 01 šala, Kukučínova 535

927 01 šal'a, P.J. šafárika 2

927 01 Šaľa,8. Mája 2

927 07šal'a, Družstevná 22

927 01 Šal'a, Pionierska 4

927 01 Šal'a, okružná 1

927 o1 šal'a, Budovate13ká ]'

)27 orŠal:a, Nešporova 1o1i

927 01 Šaľa, Nám' sv. Trojicl

Typ organizácie

príspevková

rozpočtová

rozpočtová

rozpočtoVá

rozpočtoVá

rozpočtová

rozpočtová

rozpočtová

rozpočtová

rozpočtová

rozpočtová

Názov orgänizácie

Základná škola Jána Hollého
šaľa

Základná škola Jozefa Cígera
HrÔnskéhÔ

Základná škola s materskou
školou Jozefa Murgaša

Základná umelecká škola

Materská škola P.J. Šafárika

Materská škola 8. máia

Materská škola Družstevná

Základná škola Ľudovíta Št ra

Materská škola okružná

Materská škola Budovateľská

Domov d chodcov Šal'a

lvlesto Šalä

odbor

školstvo

školstvo

Školstvo

školstvo

Školstvo

školstvo

školstvo

školstvo

Školstvo

školstvo

sociálne
7eŕiadenié
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1

z
3

4

5

6

7

9

10

rL
72

13

t4
15

16

17

18

19

33

34

35

36

38

39

40

4I
42
43

44

45

46

47

48

49

50

5i
52

53

54
55

56

57

58

59

60

b1

oM Psč

927 01

921 01

927 0r

927 01

927 0S

927 07

927 07

927 0L

927 0S

927 05

92"1 07

927 07

927 0S

921 0S

927 0S

927 05

921 0L

92"1 07

927 05

927 01

92'7 07

927 07

927 0L

927 0S

921 0r

927 0L

925 83

927 01

927 01

921 07

927 07

927 01

927 01

92? 01

927 07

927 0L

921 0s

921 0S

927 01

927 0S

927 0S

921 01

927 07

927 0S

927 01

927 05

927 07

927 07

Adns oM

Hoŕná 28, šaľa

Hlavna 8/,5ate

J. Palárika 3, šal'a

L' Novomeského 14, šal'a

Králbvská 41, šäl'ä

š(oLs(Á 3, Š l'ä

Nešporova 6, Šal'ä

Hollého 9, šal'a

Nitŕiánska 19, Šalä

J. Palárika 6, šal'a

Nitrianska 45, šalä

Hospodárska 6, šal'ä

Nitrianská 32o1, Šal'a

Hospodárskä 4, Šal'e

Pá2mana lb,5ala

Horna lz,5äla

Nitŕianska 14, Šalä

oolná 10, šál'a

sNP 40, Šelä

orechová 7019, šaľa

oiakovská 3, Šal'a

Rĺmska 3, Šal'a

Hlavná 61, Šelä

L' Novomeského 9, Šal'e

Ž|hárec 7 24, Žihálec

8. ája 1. šalä

stanjčná 4, šal'a

Kráľovská 4, šälä

Hetméli 1789, šál'á

Jesenského 84, šara

Jarosa, kpt. J5, 5äla

J. Páláriká 1d šál'a

LlntorlnsKä l/,5álá

Nitrianska 32o1, šal'a

Králke 2, šal'e

Hol|ého 9, šál'ä

Hollého 9, šalä

Vlčanská 8, šaľa

Horná 28, šal'á

Král'a, fralia 7016, šalä

5tuŕova 2,5ala

Hli ík 2, šaľa

Hlavná 1586, Šaľa

št rova 3, Šäl'ä

75562,92

1731,28S

72176,445

15530,43

0

13989,075

931,3875

25056,15

7045,6125

7933,23

94 ,92

3722,8875

2198,805

562,485

9803,31

0

0

0

2812,425

6253,08

3301,86

1249,155

2732,O7

!344!,2

13560,35

918,87

4901,655

4996,62

11140,125

r071 4,875

246L,785

7563,27

7684,86

14529,64S

1161,495

3601,36S

0

0

0

72670,5225

2307,075

8393,44S

8254,6S

0

17919,16S

0

1208,9775

3'7747,46

0

6348,2225

7765,2rs

0

6994,5375

14,61

0

0

0

3966,615

4908,96

0

1099,4025

0

4901,655

0

0

o

!406,2725

3726,54

1650,93

624,5775

0

6720,6

6830,175

489,435

2450,8275

249A31

5570,0625

5387,437s

1230,8925

781,635

3442,43

7264,4225

s80,7475

1800,6825

0

0

0

0

11S0,537S

4796,7225

4127,325

0

8959,582s

0

0

3778Ĺ'46

1731,285

6384,2225

7765.275

0

6994,537s

74,6L

931,3875

25056,15

7045,6725

3966,61S

4908,96

3L22,8875

1099,4025

562,48s

4901,6S5

0

0

0

1406,2L25

3726,54

1650,93

624,5715

2732,O7

6720,6

6830,175

489.435

2450,8275

2498,31

5570,062S

s3a7,4375

1230,8925

781,635

3442,43

7264,8225

s80,7475

1800,6825

0

0

0

12670,5225

1150,5375

4196,7225

4727,325

0

8959,5825

0

r2o8,9775

nemeran odbeŕ

nemeranti odber

nemeŕanli odber

nemeranli odbeŕ

nemeranr odber

nemerän odber

nemeranr odber

nemeran odber

nemeranlŕ odber

2Í

1T

2Í

2Í

1T

2Í

2Í

1T

1T

1T

2Í

2Í

1T

2r

1T

2Í

1T

1T

1T

zÍ

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VÔ

VO

VO

VO

VO

VO

1T

1T

1T

1T

2Í

2Í

2Í

1T

2Í

1Ť

1Ť

E C4 Profil - 2T

E C2 Profil - 1T

EC4-2T

E C4 Profil - 27

EC9-FtX

E c4 Profil - 2Ť

Éc4-2r
EC2-17

E c2 Pŕofil - 1T

E c2 Píofil _ 1T

Ec4-2Í

E C4 Profil - 27

Éc2-rÍ
EC4-27

Éc2-1T

EC4-27

EC9-FrX

EC9-FrX

EC9-FIX

É c4 Profil _ 2T

Ec7o-2Í

EC10-27

EC10-27

EC10-17

EC10-27

Ec10-2Ť

EC10-27

Ec10-2Ť

EC10-2T

EC10-27

EC10-27

EC10-27

EC1o-2T

EC10-2T

EC1o-2T

EC10-27

EC10-27

EC9-FrX

EC9-FtX

EC9-FtX

EC2-1T

Éc4-2Í

E c4 Proíil _ 2Ť

E C4 Profil - 27

EC9-FtX

E C4 Profil - 27

Ec9_ŕlx

Ec2-LÍ

2

1

2

2

7

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

z

2

2

1

2

x

1

3x400

3x60

3x63

3x53

u2
3x60

3x40

1x40

3x50

3x80

3x20

3x50

3x2S

3x20

3x40

3x40

lx6

Lx2

3x63

3a17

3x63

3x32

3x40

3x40

3x25

u20

3x40

3x25

3x32

3x63

3x32

1x32

1x40

3x32

3x32

3x32

7x2

7x2

Lxz

1x40

3x20

3x200

3x5O

1x6

3x50

1x2

1x25

37.72.2020

37.!2.2020

37.72.2020

37.72.2020

31.72.2020

3L.12.2020

3r.12.2020

31.12.2020

3r.L2.2020

3r.12.2020

31.12.2020

3r.r2.2020

3r.72.2020

31.12.2020

31-12.2020

3L.72.2020

3L.L2.2020

31.12.2020

3r.L2.2020

31.12.2020

31.12.2020

37.12.2020

31-12.2020

31.L2.2020

3L.Ĺ2.2o2o

31.12.2020

31.12.2020

31,12.2020

3!.r2.2020

11.12.2120

3L.12.2024

3!.r2.2020

31.12.2020

31.72.2020

31.12.2020

31.12.2020

37.r2.2020

37.12.2020

3a.a2.2020

37.L2.2020

3L,r2.202O

31.12.2020

3L.L2.2020

37.L2.2020

31.12.2020

37.72.2020

31.12.2020

3L,r2,2020

1.1.2020

1.1.2020

7.7.2020

1.7.2020

1.7.2020

7.r.2020

7.7.2020

1.7.2020

L.r.2020

1.1.2020

1.L.2020

L,7.2020

L.1.2020

7.7.2020

a.a.2020

1.1.2020

1.1.2020

7.7.2020

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

1.7.2020

!.7.2020

7.r.2020

7.r.2020

L.!.2020

1.1.2020

1.1.2020

7.7.2020

7.7.2020

7.r.2020

1.1.2020

r.r.2020

7.7.2020

7.7.2020

1.1.2020

r,r.2020

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

r.L.z0z0

1.1.2020

L.!.2020

r.r.2020

1.7.2020

1.1.2020

1.L.2020

Lr.2020

2422s60242460002

24zz56094338000Y

2422S3027998000S

2422s30249770000

242254000717949G

242253054500001Y

242530SS0430000

24D53024919000R

2422530527440007

2422S30510890002

242251097579000U

2422s30249700002

242Ž53046aA7007Y

242257040963000r

24225400009r502H

2422530469060008
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eÍEÍgiď'
obchodné podmienky dodávky elektľiny pľi poskytovaní univeľzálnej služby pre malé

podniky mimo cenovej ľegulácie a pre stredné a vel'ké podniky

Preambula

obchodné podmienky zdruŽenej dodávky elektriny (ďalej len ,,oP'') upravujú zmluvné
vzťahy pri dodávke elektriny držitel'om licencie na obchod s elektrinou - obchodnou
spoločnosťou Energie}, a.s, so sídlom Lazaretská 3a,811 08 Bratislava, IČo: 46 II3 l77,
DIC:2023235225, zapísanej v obchodnom registri okľesného súdu Bratislava I, v oddiele Sa
číslo vložky 5389/B, držitel'licencie na dodávku elektriny č.20lLE0444 zo ďía 10.05.201l
vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďale1: len ,,Dodávateľ") a odberatel'om
elektriny kategórie malý podnik mimo cenovej regulácie, stredný podnik a velký podnik (
ďalej len ,,odberateľ" ). Yzťahy medzi Dodávateľom a odberatel'om sa ľiadia najmä
zákonom č. 25ll20t2 Z.z. o energetike a o Zmene niektorých zákonov v zneni
neskoľších predpisov (ďalej tiež ,,Zákon o energetike"), zákonom č.25012012 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v zĺeni neskorších
predpisov ( ďalej len ,,Zákon o regulácii" ) , príslušnými vyhláškami a rozhodnutiami Úradu
pre ľeguláciu sieťových odvetví a ostatnými všeobecno právnymi predpismi
v elektľoenergetike.

PRvÁ č,q.sŤ

Predmet úpravy a pojmy

ČHnot l
Predmet úpravy

1. Tieto oP dopíňajú zmluvný vzťah založený medzi Dodávateľom a odberateľom na
základe zmluvy a sú jej neoddelitelhou súčasťou. Tieto oP upľavujú vzťahy a
podmienky pľe zaistenie dodávky elektriny z napäťovej úrovne VN a NN, s qfmimkou
odberateľov elektriny v domácnosti, ktorých odberné miesto je pripojené do distribučnej
sústavy príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len ,,PDS"), a ktorí majú s
Dodávateľom uzavretu platnú Zmluvu o združenej dodávke elektriny s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku (ďalej len "Zmluva") podľa $273 a násl. zákona c. 5|3lt99l
Zb. obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len ,,obchodný zákonník") a dopíňajĺ
vzťahy upravené obchodným zákonníkom, Zákonom o energetike a ostatnými platnými
všeobecnými záväznými pľávnyni predpismi alebo normatívnymi aktmi. Dodávateľ
pľehlasuje, že podniká na záHade licencie na dodávku elektľiny č. 20llB0444 vydanej
Uľadom pľe reguláciu sieťových odvetví.

2. Tieto oP platia aj pre odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu na základe Zmluv uzavretých
pred platnosťou a účinnosťou |ýchto oP.

3. V prípade, že tieto oP sú súčasťou Zmluvy, platí pre poskýovanie distribúcie elektľiny a
prístupu do distľibučnej sústavy platný a účinný pľevádzkoqý poľiadok príslušného
pľevádzkovateľa distľibučnej sústavy schválený Úradom pre ľeguláciu sieťových odvetví,
ku ktorej je odberné miesto odbeľatel'a pripojené, a ostatné platné všeobecne zäväzné
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práVne pľedpisy alebo normativne akty. Prevádzkový poriadok PDS, ku ktorej je odberné
miesto odbeľateľa pripojené, je spravidla zverejnený na internetovej stránke PDS.
Pľevádzkový poriadok PDS a všeobecne záväzĺé právne pľedpisy a normatívne aký musí
odberateľ ľešpektovať a ľiadiť sa nimi.

ČIánok II
Pojmy

Na účely týchto obchodných podmienok sa ľozumie

1. Malým podnikom mimo cenovej.regulácie, Stredným aVelkým podnikom je koncový
odbeľatel' elektriny, ktoý nespíňa podmienky pridelenia saďzby a ceny za dodávku
elektľiny malému podniku podl'a platného rozhodnutia URSo

2. Dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny, Dodávatel' je
oprávnenýponúkať svoje službypľostľednícťvom osobitných ponukových akcií,
nových produktov, popr. balíkov služieb, ktoré budú definované v samostatných
pľílohách osobitné obchodné podmienky. Podmienky produktov neupravené
jednotliqfľni ustanoveniami osobitných obchodných podmienok sa riadia oP,

3. prevádzkovatel'om distľibučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny
na časti vyľredzeného izemia,

4' univerzálnou službou služba pre malé podniky mimo cenovej ľegulácie, stredné a vel'ké
podniky , ktoľú poskytuje Dodávateľ elektriny na základe Zmluvy' a ktorá zahÍíla súčasne
distribúciu elektľiny a dodávku elektľiny aptevzatie zodpovednosti Za odchýlku,
vustanovenej kvalite za prlmeÍané, jednoducho ajasne porovnatelhé, transparentné
a nediskľiminačné ceny,

5. distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného
uzemĺa na účel jej prepravy odberateľom elektriny,

6. dodávkou elektrinypredaj elektriny,
7. odchýlkou malého podniku mimo cenovej regulácie, stredného a velkého podniku ako

účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel
medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným
alebo odobratým množstvom elektľiny v ľeálnom čase,

8' odbemým miestom (oM) miesto odberu elektriny pozostávajúce zjedného alebo
viacerých meracích bodov,

9. odberné elektrické zaiadenie je zariadenie, ktoľé slúži na odber elektriny a ktoré je možné
pripojiť na distľibučnú sústavu alebo na elektricku pľípojku,

10. technickými podmienkami dokument vydaný pľevádzkovateľom distľibučnej sústavy,
ktoý zabezpečuje nediskriminačný, tľansparentný, bezpečný prístup, pripojenie
a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje technické podmienky prístupu a pripojenia,
pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy a záväzné kritéľiá technickej bezpečnosti
distľibučnej sústavy,

I|.prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovatel'om distľibučnej sústavy
a schválený úľadom upľavujúci podmienky pľevádzky distribučnej sústavy, práva
a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a ktorý je záväzný pre všetkých
účastníkov trhu,

12. určenýn meradlom je pľostľiedok, ktoľý slúži na určenie hodnoty meľanej veličiny'
pričom zahÍňa mieru, merací pľístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meľacie
zariadenier.

1Zákon č. 142/2000 Z. z. o mettotógii a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zĺeni neskorších pľedpisov
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13. Dohodou o platbách za opakovanú dodávku elektriny - rozpis platieb za dodávanú
elektrinu s povinnosťouultádzať platby v dohodnutom dátume splatnosti.

14. Vyhodnocovací ľok - vyhodnocovacím obdobím za prípadné nedodľžanie zmluvne
dohodnutých množstiev odberu je vždy t2 po sebe nasledujúcich mesiacov so začiatkom
prvého vyhodnocovacieho obdobia dňom začatia dodávky. Vprípade ak je odberné
miesto odberateľa zaradené v inom faktuľačnom období ako je deň začiatku dodávky, za
vyhodnocovací rok sa bude povaŽovať obdobie obsahujúce oďbery za 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov.

DRUHÁ čĺsŤ
obchodné podmienky Dodávatel'a elektľiny

čHnok III
Uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektľiny

l. Pred uzatvorením Zmluvy sú zmluvné strany povinné zaiňelom identifikácie preukázať
svoju totožnosť. Zmluvumôže v mene Dodávateľauzavierať tiež zástupca, ktoľý bol na
uzavretie Zmluvy Dodávateľom písomne splnomocnený. Na požiadanie odbeľatel'a sa
osoba podpisujúc a Zmluvu V mene Dodávateľa preukážepísomným plnomocenstvom.

2. Zmluvasauzabĺára
2.1 v pľiestoroch zákazníckeho centľa, alebo iného obchodného miesta Dodávateľa

elektriny za prítomnosti zástupcu odberateľa a Dodávateľa elektriny, a to na podnet
odberateľa alebo Dodávateľa elektriny,

2.2v mieste sídla odbeľatel'a alebo v iných miestach zapritomnosti zástupcu odberateľa
a Dodávateľa elektriny, ak si odberateľ návštevu Dodávateľa elektriny vyžiadal,

2.3 záväzným a včasným prIjatim písomného návrhu2 osobne alebo doručovaním poštou
alebo kuľiéľskou službou, ak nebude zástlpca odbeľatel'a a Dodávateľ elektriny
súčasne prítomní pri podpisovani zmluvy,

3. Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom elektriny
a odberateľom sú oP odberateľ elektriny musí dostať oP najneskôr pri uzatvorení
Zmluvy.

4. oP sa vždy vydávajú vpísomnej podobe3, sú formulované jasne aztozumitelhe asú
k dispozícii v slovenskom jazyku. oP a každú ich zmenu Dodávateľ elektriny zveľejňuje
na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred účirľrosťou tejto zmeny.

5. Zmluvaje platná dňom podpísania zmluvnými stranami aúčinná dňom začatia dodávky
elektriny.

6. Ak nie je v týchto oP uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zmluva
uzaVorcná medzi Dodávateľom a odbeľateľom môŽe byt' menená len písomným
dodatkom so súhlasom oboma zmluvnyľni stranami.

'7. osoba odlišná od odberateľa elektriny je oprávnená podpísať Zmluvu len na základe
predloženého plnomocenstva.

8. Ak je osobou evidovanou ako odberateľ elektriny na príslušnom odbemom mieste osoba
odlišná od vlastníka nehnuteľnosti, je odberateľ elektriny povinný pri podpise ZmIuvy
predložit'písomný súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti s uzaťvoľením Zmluvy.

9. V Zmluve sa Dodávateľ elektriny zavazuje zabezpečiť dodávku, distribúciu, ako aj prenos
elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny a prevzatie zodpovednosti za

2 
$ 43a až45 občianskeho zákorľríka.

3 s40 ods' 3 a 4 občianskeho zákonníka.

)
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odchýlku a odbeľatel' elektriny sa zavazuje zaplatiť zmluvne dohodnutu cenu, ktoľá je v
súlade s tozhodnutím úľadu.

čIánok IV
Cena a platobné podmienky

l. Cena za zdruŽenú dodávku elektriny je stanovená cenníkom združenej dodávky elektriny
pľe odbeľatel'ov elektriny mimo regulácie (ďalej len,,cenník") alebo dohodou zmluvných
stľán. V prípade ak v Zmluve o združenej dodávke elektriny s pľevzatím zodpovednosti Za
odchýlku nie je dohodnuté inak, bude cena za dodávku elektľiny faktuĺovaná spolu so
všetkými ľegulovanými cenami a poplatkami za distribúciu elektriny.

2' Cena za zdruŽenú dodávku elektľiny sa uplatňuje pre kažďé odberné miesto osobitne.
K cene elektľiny sa pripočítava poplatok za odbemé miesto, daí zpľidanej hodnoty
ataktiež aj ďalšie pľípadné dane a poplatky stanovené príslušným právnym pľedpisom.

3. Dodávateľ elektľiny si vyhľadzuje právo spoplatniť vybrané služby čiastkou podľa
platného cenníka služieb stanoveného Dodávatel'om elektriny. odbeľateľ elektľiny
podpisom Zmluvy potvľdzuje, že sa s platným cenníkom Dodávatel'a elektľiny oboznámil.

4. Ak odbeľatel' požaduje dodávku elektriny oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny
alalebo osvedčánia o registľácii daňového dlŽníka, na zák|ade ktoľéĹo je oprávnený Ĺ
nadobudnutiu elektriny oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny tak ako ustanovuje
príslušný právny predpis musí tuto skutočnosť doloŽiť vieľohodným spôsobom
Dodávateľovi, tj. je povinný Dodávateľovi predloŽiť originál alebo osvedčenú kópiu
povolenia na oslobodenú elektrinu a/alebo o ľegistrácii daňového dlžníka a je zaroveň
povinný písomne bezodkladne oznamovať Dodávateľovi akékol'vek zmeny týkajúce sa
povolenia na oslobodenú elektrinu a/alebo osvedčenia o registrácií daňového dlŽníka.
Porušenie tohto ustanovenia je podstatným porušenim Zmluvy a má za následok
oprávnenie Dodávateľa odstupiť od Zmluvy' odstupením od Zmluvy nie je dotknutý nárok
Dodávateľ a na náhr adu škody.

5. Ak odberateľ stratí resp. je mu odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu ďalebo
osvedčenie o ľegistrácii daňového dlžnika, pľípadne dôjde k akejkoľvek jeho zmene, musí
tuto skutočnosť bezodkladne písomne oznámit'Dodávatel'ovi, porušenie tejto povinnosti
je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávateľa k odstupeniu od Zmluvy,
odstupením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhľadu škody.

6. Dodávateľ elektriny fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených pľevádzkovateľom
distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla alebo podľa typového diagramu
dodávky podľa Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Dodané a
odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množsťvo energie vyjadrenó V
eneľgetických jednotkách. Faktura musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými
daňovými a účtovnými predpismia vrátane označeniabanky a čísla účtu, na ktorý má bý
platba pľipísaná vrátane informácie podľa ustanovenia $ 34 ods. 3 zákona č.25I12OI2 Z.
Z. o eneľgetike a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej len,,zákon o energetike")'

7. Faktuľačným obdobím je obdobie, zaktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu elektriny.
Dodávateľ elektľiny vykonáva vyúčtovanie odberu elektľiny formou vyúčtovacej faktury
za pľíslušné odberné miesto odberateľa elektriny, pre ktoré je Zmluva uzatvorenä.
Dátumom dodania bude posledný kalendámy deň mesiaca, v ktorom sa vykonal odpočet.

a Napríklad zákon č. 43L /2002 Z' z. o (lčtovníctve v znení neskoľších pľedpĺsov, zákon č' 222 /2004 Z. z'
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších pľedpisov.
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8. odbeľateľ elektriny je povinný ul'rádzať Dodávateľovi elektriny za dohodnuté opakované
dodávky elektriny v priebehu fakturačného obdobia platby. Platba odberateľa sa
povaŽuje za splnenú dňom pripísania úhĺady v pľedmetnej sume na bankový účet
Dodávateľa, ak je úhrada odberateľa riadne identifikovaná (označená spľávnym
variabilným symbolom, pľíp. ďalšími platobnými údajmi uľčenými dodávateľom)
a odberateľ zároveň písomne oznámil Dodávatel'ovi špecifikáciu vykonávanej platby.
V pľípade, ak odberateľ nesplní čo i len jednu z uvedených podmienok, Dodávateľ je
oprávnený za'Účtovať platbu prijatu od odberateľa ku ktorémukol'vek zäväzku odberateľa
vedenému na zákazníckom účte odberateľa. Výška, počet a splatnosť platieb sú
stanovené v rozpise platieb, ktory Dodávateľ elektriny odberateľovi elektriny doručí
pwýkrát po uzatvoreni Zmluvy a následne nakažde ďalšie fakturačné obdobie. Pri určení

'yšky 
platieb na ďalšie faktuľačné obdobie Dodávatel'elektriny zohl'adni ýšku platieb

za pľedchádzajuce faktuľačné obdobie a táto výška bude zohľadňovať skutočný odber
elektľiny odberateľa elektriny za predchádzajllce fakturačné obdobie alebo plánovaný
odber na nadchádzajirce fakturačné obdobie. Maximálny počet platieb za fakfixačné
obdobie je 12. Zmeĺiť výšku platby môže Dodávateľ pri zmene výšky spotreby oproti
predcháďzajúcemu porovnatelhému obdobiu zas|anim dokladu ,,Dohoda o platbách za
odobratú, ale zatial'nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra", Zmeniť Vyšku ptatby
môže Dodávatel' pri zmene regulovaných cien za služby, ktoré sú predmetom fakturácie
zaslaním nového dokladu ,,Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú
elektľickú energiu - faktúra", pričom bude o takomto postupe informovať odberatel'a.

9. Vprípade, ak sa odberateľ najmenej dvakľát počas doby troch po sebe nasledujúcich
mesiacov dostane do omeškania s úhradou plnení podl'a dohodnutého rozpisu platieb,
alebo ak odbeľateľ v priebehu troch po sebe nasledujúcich mesačných vyúčtovacích
cyklov reálnou spotrebou elektriny prekĺočí výšku platieb určenú a dohodnutu podl'a
rozpisu platieb o viac ako 15 %o, dodávatel' má právo zmeniť r.ýšku' počet a splatnosť
platieb a určiť nový rozpis platieb, ktorý je odberateľ poviĺurý akceptovať a podľa neho
sa riadiť'

l0.Vprípade, ak sa odberateľ najmenej dvakľát počas doby troch po sebe nasledujúcich
mesiacov dostane do omeškania s úhĺadou plnení podľa dohodnutého rozpisu platieb, má
Dodávateľ právo okamžite zmeniť lehofu splatnosti nasledujúcich vyúčtovacích faktur
tak, že namiesto 14. dňa od dátumu vystavenia týchto vyúčtovacích faktúr budú takéto
vyúčtovacie faktury splatné 3. deň od dátumu ich vystavenia.

ll.Vprípade, ak odberateľ najmenej dvakĺát počas doby troch po sebe nasledujúcich
mesiacov nedodrŽí termíny splatnosti akýchkolVek peňažných záväzkov podľa tejto
zmluvy, Dodávateľ je opľávnený požadovať od odberateľa poskyĺrutie peňažnej
zábezpeky (kaucie) vo výške až do tľojnásobku peňažného závázku splatného v čase
vzniku nároku Dodávateľa na uplatnenie si peňažnej zábezpeky (kaucie), pokiaľ nie je
dohodnutý iný spôsob poskýnutia zábezpeky. odberateľ je poviĺmý bez zbytočného
odkladu takejto požiadavke Dodávateľa vyhovieť' pľičom porušenie tejto povinnosti sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy.

I2.Po zistení skutočného odberu elektriny za príslušné fakturačné obdobie vy'počíta
Dodávateľ elektriny ľozdiel medzi cenou stanovenou ĺa základe skutočného odberu
elektriny a súčtom prijatých platieb za ceIé obdobie od začiatku faktuľačného obdobia do
dňa odpočtu skutočného odberu elektriny. Tento ľozdiel bude faktuovaný odberateľovi
elektríny vo vyúčtovacej fakture vystavenej za príslušné odberné miesto odberateľa
elektriny v cenách platných na obdobie dodávky elektľiny.

l3.Preplatok zvyúčtovacej faktury uhľadí Dodávateľ odberatel'ovi vlehote splatnosti
vyúčtovacej faktuľy. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktury je 14. deň od dátumu
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vystavenia faktury, alebo v deň splatnosti v nej uvedený, ak je tento deň dňom neskorším,
pričom t1fľnto nie je dotknutá platnosť ustanovenia bodu 10. tohto článku IV. oP' t. j. nie
je dotknuté právo Dodávateľa aplikovať kľatšiu lehotu splatnosti vyúčtovacej faktury,
pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v bode 10. tohto článku IV. oP. Ak pľipadne
posledný deň splatnosti faktury na deň pracovného voľna alebo pokoja' je dňom
splatnosti faktury najbližší nasledujúci pľacovný deň.

14.Dodáwateľ elektľiny vrátl pľeplatok zvyilčtovacej faktuľy odberateľovi elektĺiny
14.1 bankovým prevodom na bankovy účet odbeľateľa elektriny'
1 4. 2 po štovým p eťlažným poukazom'
1 4. 3 j ednostranným zap očitaním voči naj b ližšie splatným p latbám.

l5.Dodávatel'je oprávnený jednostľanne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky pľoti
pohľadávkam Odberateľa' na tento účel sa pohl'adávka odberatel'a považuje za splatnú
vrozsahu, vakom má dôjsť kjej započítaniu. odbeľateľ je oprávnený započitať si
akékolVek svoje pohľadávky proti pohľadávkam Dodávateľa len na záklaďe písomnej
dohody podpísanej s Dodávatel'om.

16.Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonávajú spôsobom dohodnutým v Zmlllve. Náklady
spojené s úhľadou závázkov podľa Zmluvy (napr. bankové poplatky, poštové poplatky)
znášakúdý účastník Zmluvy sám. V Zmluveje možné dohodnúť nasledujúce spôsoby
úhrady platieb
16.1 bankovýprevod,
16.2 poštoý peťlažný poukaz'

17. V bankovom styku sa používajú variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.
18.Ak odbeľateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzkll je jeho platba uľčená'

použije sa táto platba na úhľadu akéhokolŤek splatného záv'ázlctĺ odbeľateľa.
19.Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deíl platby považuje deň, keď bola platba

pripísaná na účet Dodávateľa elektľiny alebo odberuteľa elektriny. Pri platbe v hotovosti
poštovým peňažným poukazom na príslušný účet Dodávateľa elektriny alebo odberateľa
elektriny sa za deň platby považuje deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak pripadne deň
splatnosti platby na deň pracovnóho vol'na alebo na deň pracovného pokoja, je dňom
splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.

20.Nedoplatok z vyúčtovacej faktury alebo platbu uhradí odberateľ elektriny v lehote
splatnosti. V prípade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke je
Dodávateľ elektriny oprávnený na náklady odberateľa elektriny po jeho predchádzajúcom
poučení opľerušení dodávky elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distľibučnej
sústavy obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta až do
zaplatenia dlžnej sumy alebo odstupiť od Zmluvy podľa článku XII bodu 8.

zI.Iné prípadné platby podľa Zmluvy (napr. zmluvné pokuty, škody, uroky z omeškania,
ďalšie náklady, náhrady) sú splatnó na výzvu na ich úhľadu; doklad o zaplateni ďalších
nákladov je Dodávateľ povinný vystaviť.

22.Pň zmene fakturačného cyklu, výšky platieb, bankového spojenia Dodávateľa, bude
ZmluvazmenenáformouoznámeníaDodávateľaodbeľateľovi.

23.Za náklady súvisiace so zmenou ZmItlvy (úpravou odberného miesta) vyvolané
odberateľom, mimo úkonov, ktoľé sú zahrnuté v sadzbách' účtuje Dodávateľ alebo PDS
poplatky podľa platného cenníka služieb PDS.

24.Ak sa na dodávku elektriny podľa Zmluvy začnu uplatňovať akékoľvek nové poplatky,
dane podľa legislatívnych predpisov alebo príslušných platných cenových rozhodnutí
ÚRSo, alebo pri Zmene príslušného cenového rozhodnutia ÚRSo, aleĺo ak dôjde k
zmene týchto poplatkov, bude nová cena zohľadňujúca takúto zmenll platná odo dňa

,
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účinnosti pľíslušného legislatívneho predpisu alebo cenového rozhodnutia ÚRSo, resp.
jeho zmeny.

TRETIA čĺsŤ
Podmienky dodávky a odberu elektľiny

článoľ V
Povinnosti Dodávatel'a elektriny a povinnosti odberateľa elektľiny

l. Dodávatel'elektriny je povinný
l.I zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivu dodávku elektriny odbeľatel'ovi elektriny formou

opakovaných dodávok elektriny za podmienok dohodnutých v Zmluve a oP,
1.2 poskytovať odberateľovi elektľiny informácie týkajúce sa cien za dodávku elektriny,

dodávky elektľiny a štruktury ceny Zadodávku elektriny,
1.3 informovať odberateľa elekľiny o Zmene oP najneskôr 30 dní pred účinnosťou

Zmeny oP prostľedníctvom svojho webového sídla,
l.4uhĺadiť odbeľatel'ovi elektľiny kompenzácit za nedodržanie dohodnutej kvality

dodanej elektriny a s dodávkou súvisiacich služieb spôsobom, vo výške a za
podmienok uvedených v štandardoch kvalitys; ak bude Dodávateľ elektriny uhtádzať
kompenzačnú platbu odberateľovi elektriny podľa osobitných predpisov,
kompenzačná platba sa povaŽuje za uhĺadenú dňom odpísania peťnžnýchprostľíedkov
z ísčtu Dodávateľa elektriny pri bezhotovostnom pľevode z tčtl alebo dňom odoslania
súboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti prostredníctvom poštového
peňažného poukazu. Uhradenie kompenzačnej platby nie je podmienené
predcháďzajúcim podaním žiadosti o jej vyplatenie.

2. odberateľ sa zaväzuje poslqrtnúť Dodávateľovi maximálnu súčinnosť pri akýchkol'vek
rokovaniach Dodávateľa s príslušným PDS týkajúcich sa oM odberateľa.

3. odberateľ elektriny je povinný
3.1mať zriadené a pripojené odberné elektrické zaríadenie v súlade s technickými

podmienkami pripojenia určenými pľevádzkovateľom distribučnej sústavy a v súlade
s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pľi pľáci a bezpečnosti
techni ckých zariadeni,

3.2mať uzatvorenú Zmluvu s jedn1ým Dodávateľom elektľiny na dodávku elektľiny do
odberného miesta uvedeného v Zmluve, ato z dôvodu pľenesenia zodpovednosti za
odchýlku na Dodávateľa elektľiny po dobu tĺvania Zmluv1 odberateľ berie na
vedomie, že porušenie tejto poviĺľrosti je podstatn;fĺn porušením Zmluvy, ktoľé
oprávňuje Dodávateľa k odstúpeniu od Zmllvy, odstupením od Zmluvy nezaniká
pľávo Dodávateľa na náhradu škody pľípadne dohodnutu zmlurĺnú pokutu,

3.3lž odo dňa podpisu ZmIwy poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť vedúcu k
vykonaniu zmeÍy dodávateľa elektriny azdržať sa akýchkolŤek pľávnych a iných
úkonov, ktor'ých následkom je zastavenie procesu Zmeny dodávateľa elektriny alebo
nevykonanie zmeny dodávateľa elektriny, napríklad Vo forme dodatočného
odvolávania alebo rušenia výpovede alebo inej formy ukončenia zmluvy so súčasným
dodávateľom elektriny, prípadne tiež súvisiacich služieb (napríktaduzatllátanie zmlúv
a dodatkov s in1imi dodávatetmi). Ak odberateľ poruší povinnosti uvedené v
pľedchádzajúcej vete, má Dodávateľ voči odbeľateľovi nárok na zapIatenie zmluvnej

5 Vyhláška Uradu pre ľeguláciu sieťových odvetví č.275/20t2 Z. z',ktorousa ustanovujú štandardy kvality
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
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pokuty vo výške 1 000,- EUR pre každý prípad porušenia za každé jedno odberné
miesto; právo na náhradu škody spôsobenej Dodávateľovi uvedeným konaním nie je
t1ýmto dotknuté,

3'4umoŽniť ptevádzkovateľovi distľibučnej sústavy montáž uľčeného meľadla a umoŽniť
pľevádzkovateľovi distribučnej sústavy pľísfup k určenému meradlu,

3.5 informovať Dodávateľa elektľiny o zmene údajov uvedených v Zm|uve, a to do 5
pľacovných dní od ich Zmeny; inak zodpovedá za dôsledky nesplnenia tejto
oznarnovacej povinnosti. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti sa povaŽaje za
podstatné porušenie Zmluvy odberateľom, ktoré opľávňuje Dodávateľa na odstupenie
od Zmluvy, odstupením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhĺadu
škody,

3.6preukázať Dodávateľovi elektľiny pri uzatsĺoreni Zmluvy uživacie právo k
nehnutelhosti, do ktorej sa bude uskutočňovať dodávka elektľiny (ďalej len ,,dotknutá
nehnutelhosť"), prípadne preukázať súhlas vlastníka dotknutej nehnutelhosti s jej
uŽivanim,

3.7 prellkázať počas truania Zm|uvy na výzvu Dodávateľa elektriny do 20 dní od
doručenia výzvy, trvanie užívacieho práva na dotknuté nehnuteľnosti alebo trvajúci
súhlas vlastníka podl'a bodu 3.6 najmä, ak vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu
pred Dodávatel'om elektľiny spochybní,

3.8 udržiavať odberné elektľické zariadeniev zodpovedajúcom technickom stave,
3.9prijať zodpovedajúce technické opatľenia oznámené pľevádzkovateľom distribučnej

sústavy na zabtánenie možnosti ovplyvniť kvalitu dodávanej elektľiny,
3.10poskytnúť Dodávateľovi potrebné údaje' ktoľé je Dodávateľ povinný poskýovať o

odberatel'och prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto
odberatel'a pripojené, a poskytnúť súčinnosť potrebnú k realizác1i riadnej a včasnej
Zmeny dodávateľa elektriny podľa Zmluvy,

3.11uhradiť Dodávateľovi náklady spojené so zasielanimvýziev, upomienok k splneniu
povinností odberateľa zo Zmlwy, náklady spojené s prerušením, obnovením a1ebo
ukončením dodávky elektriny v prípadoch podľa ustanovení oP,

3.12postupovať tak, aby bola po celú dobu trvania Zmluvy umožnená dodávka elektriny
Dodávateľom, keby došlo k akejkoľvek zmene týkajúcej sa pripojenia, zavdnlju sa
zmluvné strany uzavrieť dodatok k Zmhxe, aby došlo k nadväznosti na Zmeny na
plnú realizáciu dodávok elektriny v súlade so Zmluvou,

3.13 odbeľateľ je povinný odobeľať elektrinu za dohodnutých podmienok iba cez meradlo
(elektľomer), ktoré pľipojil PDS alebo ním poveľená osoba, odbeľateľ nesmie s
meradlom akokol'vek manipulovať, do meradla akokoľvek zasahovať alebo porušiť
istenie (plombu), prípadne umiestnené na meradle alebo prívodu k meradlu;
porušene istenia sa považuje za poruchu meradla.

4. Pľedpokladom pľe poskyrnutie distribúcie elektriny do odberných miest špecifikovaných v
Zmluve je uzatvorenie samostatných zmlúv o pripojení odberného miesta do
distribučnej sústavy pre odberné miesta uvedené v Zmluve.

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi dojednané množstvo elektriny a odbeľateľ sa
zaväzuje toto dojednané množstvo elektriny odoberať a za odobraté množstvo elektriny
zaplatiť Dodávateľovi cenu vo výške a spôsobom určeným podľa Zmluvy. Pre potľeby
Zmluvy sa upravuje spojenie dojednané množstvo elektľiny, pod týmto pojmom sa
rozumie spotreba elektriny za 12 mesiacov podľa posledného/ých Vyučtovania/-í,
prípadne podľa historickej spotreby na pľíslušnom oM podľa príslušnej PDS.

6. Dodávka elektľiny sa uskutoční po uzatvoľení Zmluvy medzi Dodávateľom a
odberateľom odo dňa účinnosti Zmluvy. Ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
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7. Dodávku elektriny plní Dodávateľ jej predaním do zariadení odberateľa v odbertrých
miestach odbeľateľa podľa technickej špecifikácie uvedenej v Zmluve' Dodávka elektriny
je splnená pľechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa
distľibučnej sústavy do odberného miesta odberateľa, tj. prechodom elektriny cez
odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k
dodanej elektrine anebezpečenstvo škody. Odovzdávacie miesto je uvedené v Zmluve.

Clánok VI
Dodávka a meranie elektľiny

1. Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuj e prevádzkovatel' distribučnej sústavy
určeným meradlom v mieste dodávky. Prevádzkovateľ distľibučnej sústavy je povinný
vykonat' ýzický odpočet uľčeného meradla na odbernom mieste, ktoľé nie je vybavené
určeným meľadlom s dialkovým odpočtom každoľočne k 31. decembru, najneskôr do 30
dní po skončení roka. Fyzickým odpočtom určeného meradla na odbernom mieste sa
rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného
stavu uľčeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odbeľateľom
elektriny.

2. MontáŽ alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy
po splnení stanovených technických podmienok na meľanie elektriny. Druh, počet,
veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacich zariaďení určuje prevádzkovateľ
distribučnej sústavy'

3' odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo
poverenej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k uľčenému meradlu
s cieľom prevádzkovej kontroly, udržby, odpočtu alebo demontáŽe a zároveťt je povinný
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kontrolu odberného elektrického
zariadenia odberného miesta odberateľa elektľiny.

4. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej
alebo dodanej elektriny, alebo ziného dôvodu nemožno uľčiť množstvo odobratej
elektriny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa určí podľa ,.yšky spotreby
v predchádzajúcom porovnatelhom období (napríklad v rovnakých mesiacoch
predcháďzajúceho kalendárneho roka z dôvodu porovnateľných poveternostných
a teplotných podmienok), v kÍorom bola spotreba meraná správne.

5. Prevádzkovateľ distľibučnej sústavy je povinný písomne informovať odberateľa elektriny
o termíne plánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dní vopred; to neplatí, ak
odbeľateľ elektriny súhlasí s neskorším oanámením termínu plánovanej výmeny určeného
meradla. Pri neplánovanej qimene určeného meradla bezodkladne oznámi odberateľovi
elektriny termín qýrneny určeného meradla. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri
výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektľiny o stave odobratého
množstva elektriny, a zároveí je povinný oznámiť stav určeného meradla pľed v1iľnenou a
stav nového uľčeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ elektriny nezúčastní výmeny
určeného meradla, je pľevádzkovateľ distribučnej sústavy povin-ný písomne informovať
odberateľa elektriny o výmene' stave uľčeného meradla pred výmenou a stave nového
určeného meľadla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej 60 dní
z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom elektriny.

6. Dôvody výmeny uľčeného meradla môžu byť najmä
6.1 výmena uľčeného meradla pred skončením platnosti overenia,
6.2výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
6.3 výmena uľčeného meľadla, ak nastala porucha na uľčenom meradle.
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6.4výmena uľčeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
7. Podľobnosti súvisiace s vyrnenou určeného meradla sa spravujú a sú bliŽšie upravené

prevádzkoým poriadkom prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, resp. technickými
podmienkami prev ádzkovateľa distľibučnej sústavy.

8. Ak odberateľ odoberie počas príslušného vyhodnocovacieho roka agľegátne na všetkých
svojich oM množstvo energie nižšie ako 85oÁ zm|uvne dohodnutého Spoločného
zmluvného mnoŽstva ( ďalej len ,,SZM" ), Dodávateľ je oprávnený zostávajúce
neodobľaté mnoŽstvo fakturovať odberateľovi, pričom cefia za neodobraté množstvo
elektrickej energie sa vypočíta ako násobok váženého priemeru ceny Za lkWh za
jednotlivé zmluvne dohodnuté taify a neodobratého množswa elektrickej energie v kWh
oproti dohodnutému SZM. V pľípade, ak odberatel'v zmluve pre niektoľé oM neľozdelil
zmluvne dohodnuté množsťvo na jednotlive tarify, má Dodávatel' právo použiť pľe
vypočet fakturácie za neodobraté množstvo najvyššiu zmluvne dohodnutu cenu platnú
pľe daný vyhodnocovací ľok.

9. Ak odbeľateľ odoberie počas príslušnóho vyhodnocovacieho roka agregátne na všetk-ých
svojich oM mnoŽstvo energie presahujúce II5%o zmluvne dohodnuté Spoločné zmluvné
množstvo (SZM)' Dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každt kWh odobratú vo
vyhodnocovacom období nad rámec sZM, a to o 20oÁ ceny za 1 kWh, pričom cena za l
kWh sa vypočíta ako váženÝ priemer ceny Za jednotlivé zmluvne dohodnuté tarifil.
V prípade' ak odbeľateľ v zmluve pľe niektoré oM nerozdelil zmluvne dohodnuté
mnoŽstvo na jednotlivé tarify, má Dodávateľ pľávo použiť pre výpočet fakturácie
najvyššiu zmluvne dohodnutu cenu platnú v čase, keď odberateľ odobeľal množstvo
energie presahujúce SZM dohodnuté pre daný vyhodnocovací rok'

čHnok VII
obmedzenie a preľušenie distribúcie elektriny

1. Distribúcia elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny môže bý'prerušená alebo
obmedzená v prípadoch a za podmienok stanovených v zákone o energetike a v
súvisiacich predpisoch.

2. PDS je oprávnená obmedziť alebo prerušiť dodávku a distribúciu elektriny bez nároku
odbeľateľa na náhľadu škody, alebo ušlého zisku v ktoromkolŤek odbernom mieste
príslušnej Zmluvy v pľípadoch stanovených Zákonom o energetike v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutnú dobu, s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PDS'
a to najmä:

a) pľi vykonávaní plánovaných ľekonštrukcií, opľáv, ídržby arevizií energetických
zariadení

b) pri stavoJh nudzealebo pri činnostiach zamedzujtlcich ich vzniku,
c) pľi bezprostrednom ohrození života a zdravia osôb a majetku alebo pľi likvidácii

týchto príčin,
d) pr'i poruchách na zariadení sústavy a počas ich odstraňovania'
e) v pľípade zäsahl vyššej moci,
0 pri neopľávnenom odbere elektriny'
g) pľi dodávke elektriny zaiadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok

osôb,
h) ak odberateľ používa pri odbere elektľiny zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu

eneľgie V neprospech ostatných odberateľov a nevy'konal v čase stanovenom PDS
opatľenia na obmedzenie tohto vplyvu,
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i) ak odbeľateľ svojím odberom prekľačuje hranice pľípustného negatívnghg
spätného pôsobenia odberného zariadenia na distľibučnú sústavu stanoveného
všeobecne záväzným pľávnym predpisorn,

j) ak PDS nie je umoŽnený prístup k určenému meľadlu ani pri nasledujúcom
odpočte a to aj napľiek predchádzajúcej písomnej výzve PDS odbeľatel'ovi na
umoŽnenie takéhoto prísfupu.

3' V pľípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distľibúcie elektriny je
pľevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade So zákonom o energetike, ako aj
prevádzkovým poriadkom pľevádzkovateľa distribučnej sústavy, povinný oznámiť
Dodávateľovi elektriny 15 dní vopľed začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo
prerušenia distribúcie elektriny. Dodávateľ elektriny bez zbytočného odkladu o uvedenej
skutočnosti informuje odberatel'a elektľiny, a to písomne v papierovej podobe alebo
v elektľonickej podobe na adresu odbeľateľa elektriny.

4. Dodávateľ zodpovedá za spôsobenú škodu odberateľovi len v prípade zävažného a
úmyselného porušenia zmluvných povinností.

čHnok VIII
Neopľávnený odbeľ a náhrada škody

1. Na účely oP je neoprávneným odberom elektriny odber
1.1 bez uzatvorenej Zmluvy

1.1.1 o pripojení do distľibučnej sústavy alebo v rozpore s touto Zmluvou,
I.I.z o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,
1.1.3 o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

I.2bez uľčeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného
zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber
elektľiny,

1.3 meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti
neopľávnenej manipulácii a ktoré ÍIezazÍ7amenáva alebo nesprávne zazrlamenáva odber
elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom
distribučnej sústavy,

L4 ak odberateľ elektriny zabráĺ1l pľerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po
predchádzajllcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumoŽnil prerušenie
distľibúcie elektriny vy'konané na základe žiadosti Dodávateľa, s ktoqiľn má
uzatvoľenú Zmluvu; takýto odbeľ sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď
odberateľ elektľiny zabránll prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil
prerušenie dodávky elektriny,

1.5 ak odbeľateľ elektriny nedodržal obmedzenia uľčené Dodávateľom elektriny,
pľevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distľibučnej sústavy.

2. odbeľateľ elektriny je povinný nahľadiť dodávateľovi škodu spôsobenú neopľávneným
odberom elektľiny a náklady s tým súvisiace. Výška škody bude určená súčinom objemu
neoprávnene odobratého množsťva elektriny podľa podkladov prevádzkovateľa
distribučnej sústavy a ceny za 1 kWh, ktoľá bola zmluvne dohodnutá.

3' Pľi prerušení alebo ukončení dodávky elektľiny pri neoprávnenom odbeľe odberateľovi
nevzniká právo na nálu'adu škody a ušlého zisku. Pri neoprávnenom odbeľe je Dodávateľ
oprávnený vykonať po jeho zistení prerušenie alebo ukončenie dodávky elektriny.
Dodávateľ oznámi prerušenie alebo ukončenie dodávky elektľiny príslušnému PDS.
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Článok IX
Dodávatel' poslednej inštancie

1. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď Dodávateľ
elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektľinu a bola Dodávateľovi elektľiny poslednej
inštancie oznámená táto skutočnosť.

2' Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. odberateľ elektriny uhradí
Dodávateľovi poslednej inštancie ceu Za dodávku elektriny podľa cenového rozhodnutia
vydaného úradom pre Dodávateľa poslednej inštancie' Dodávka poslednej inštancie sa
môže ukončiť skôľ v prípade, že odberateľ elektriny lzatvori Zmluvu s novýn
Dodávateľom elektriny, ktorym môže byt'aj Dodávateľ poslednej inštancie.

3' Ak Dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberatel'om elektľiny,
ZmluvazaĺIká dňom, keď Dodávateľ elektriny stľatil spôsobilosť dodávať elektrinu.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dní pred uplputím výpovednej lehoty
Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bezprostredne po
tom' ako sa dozvie, že Dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu' oznámi
odberateľovi elektriny
4.1 deň, od ktorého sa začina dodávka elektriny Dodávateľom poslednej inštancie,
4.2 dôvod začatia dodávky elektriny Dodávateľom poslednej inštancie,
4'3 zánikZmluvy, ak pôvodný Dodávatel' elektriny stratil spôsobilosť dodávky elektriny,
4.4 dobu trvania dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
4.5 poučenie o povinnosti uhľadiť cenu za dodávku elektriny Dodávateľovi poslednej

inštancie.

ŠľvnľÁ čĺsŤ
Reklamácia a mimosúdne riešenie sporov

Článok X
Reklamačné konanie

1. Reklamácia je písomné podanie odberateľa elektriny adresované Dodávateľovi elektriny'
ktor"jľn sa odberateľ elektriny domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa elektriny za
nekvalitne poskytnuté služby, pričom takyto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a
zároveň odbeľateľ elektriny požaduje od Dodávateľa elektriny nápravu alebo náhľadu za
nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie elektľiny do odberného miesta odbeľateľa
elektľiny (ďalej len ako ,,služby"). Účelom reklamácie je predovšetk1lm dosiahnuť, aby
boli odstránené zistené nedostatky.

2. odbeľateľ elektľiny má pľávo reklamovať najmä
2.1 kvalitu poskýnutej služby,
2.2 odpočet uľčeného meradla,
2.3 fakt;.ľáciu poskytnutej služby'
2.4rozpis platieb na príslušné obdobie z dôvodu jeho neprimeranosti najneskôr do

splatnosti prvej takto určenej zálohy, pokiaľ sa nedohodne s Dodávateľom inak
2.5 prrrušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskýovaním

služby Dodávateľa elektriny (ďalej len ,,predmet reklamácie").
3. odberateľ elektriny môže ľeklamáciu uplatniť

3.l písomne u Dodávateľa elektľiny na koľešpondenčnej adrese'
3.2 elektľonicky na e-mailovej adrese,
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3.3 osobne na kontaktných miestach Dodávateľa elektľiny, pričom o podaní reklarnácie
musí byt' vyhotovený záznam'

4. Podanie, ktoĺ1iľn odberateľ elektľiny uplatní svoje pľávo na ľeklamáciu, musí čitatelhe
obsahovať
4. 1 identifikáciu odbeľatel'a elektriny

4.I.I meno a priezvisko alebo obchodné meno'
4'I.2 tľvalé bydlisko, vrátanePSČ alebo sídlo a IČo,
4.L3 zákaznicke číslo resp. číslo Zmluvy.

4.2presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími
p odstatnými skutočno sťami dôleži|iľni pre po súdenie reklamácie,

4.3 identifikačné údaje týkajúce sa pľedmetu reklamácie,
4.4 identiťtkačné údaje reklamovanej faktury, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa

ťýka,
4.5 podpis odbeľateľa elektľiny alebo osoby oprávnenej konať za odberateľa elektriny, ak

nejde o reklamáciu prostredníctvom elektľonickej komunikácie.
4.6 kópiu prípadnej dokumentácie a ďalšie dôležité skutočnosti rozhodné pre posúdenie

reklamácie
5. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náleŽitosti a Dodávateľ elektľiny nevie

identifikovať odberatel'a elektľiny, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie
o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie bý kratšia ako 10 dní od doručenia
výzvy.Ak odberateľ elektriny ľeklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú.
Ak odberateľ elektľiny reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie ľeklamácie o
dobu, kým odberateľ elektľiny poskýne potrebné informácie.

6. Ak odbeľateľ elektriny počas ľiešenia reklamácie Dodávateľom elektriny oznámi
Dodávateľovi nové skutočnosti, tieto novo uplatňované nároky budú povaŽované za novi
reklamáciu.

7. Reklamácia musí byť uplatnenábez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.
8. Za deÍl uplatnenia reklamácie sa považuje

8.1 pri osobnom doručení - dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,
8.2pn poštových zásielkach - dátum doručenia reklamácie Dodávateľovi elektriny podľa

pečiatky došlej pošty,
8.3 pri doručení elektronickou poštou - deň uvedený na e-mailovej správe

9. Dodávateľ elektriny pľi uplatnení reklamácie vydá odberateľovi elektriny potvrdenie. Ak
je reklamácia uplatnená pľostľedníctvom e-mailu alebo faxom, Dodávateľ elektriny doručí
potvľdenie o uplatnení reklamácie odberateľovi elektľiny ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu
s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak odberateľ elektľiny má možnosť pľeukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

10. Dodávateľ elektriny vybaví reklamáciu v čo najkĺatšom čase. Lehota na vybavenie
reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis6
neustanovuje inak. Zauplatnenie ľeklamácie sa povaŽuje deň prijatia písomnej reklamácie
Dodávateľom elektriny. Ak si náročnosť reklamácie výaduje dlhšiu lehotu ako 30 dní
môŽe Dodávateľ, tuto lehotu prediziť o ďalších 30 dní . Pokiaľ reklamácia si vyžaduje
posfupenie ľeklamácie na pľíslušnú PDS, posúva sa lehota 30 dní na vyjadrenie o lehotu
potrebnú na vyjadľenie od pľíslušnej PDS. V pľípade, že výsledkom šetľenia reklamácie
je oprava zák|adu dane - dobropis a odberateľ pôvodnú fakturu uhradil' Dodávateľ vráti

6 Vyhláška Úradu pľe reguláciu sieťových odvetví č. 215/2012 Z. z',ktorousa ustanovujú štandardy kvality
prenosu elektriny, distribúcie elektľiny a dodávky elektriny.
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odberateľovi čiastku dobľopisu v lehote splatnosti od jeho odoslania (pokiaľ sa
nedohodne inak). V prípade, že výsledkom šetr'enia reklamácie je oprava zikladu dane _

ťarchopis, odberatel' uhĺadí čiastku ťarchopisu na účet Dodávatel' v lehote splatnosti
(pokiaľ sa nedohodne inak).

11.Dodávateľ elektriny vydrĺ/doruči preukázatelhým spôsobom odbeľatel'ovi elektriny
písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia
reklamácie.

12. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť platieb alebo
vyúčtovacej faktury.

13. Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa elektľiny o opraw formálnych náležitostí
faktury (napľ. nesprávnej poštovej adľesy, ktoru odberateľ elektriny spôsobil
nedostatočnou súčinnosťou) a žiadosť o preskúšanie meradla.

14. Sídlo Dodávateľa je adresa: Energie2, ä.S., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava;
korešpondenčná adľesa: Eneľgie2,a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany. Pre
komunikáciu v otázkach Qýkajúcich sa Zm\uvy môže odberateľ použiť najmä tieto
kontakty: telefon: Zákaznicka linka 0850 166 066; webové sídlo (Intemet):
www.eneľgie2.sk, e-mail : info@energie2. sk.

článok XI
Mimosúdne ľiešenie spoľov

1. Prípadné spory sa stľany zaväzuju riešiť najprv zmierom tak, že zmluvná strana, ktorá
uplatňuje nárok, ho označi, vyčísli jeho výšku (pokiaľ ide o finančný spor) a uvedie
dôkazy, o ktoré svoj náľok opiera, a druhá stľana oznámi a odôvodní svoje stanovisko k
takémuto náľoku.

2' ZmIuvné strany sa dohodli, že všetky spoľy' vzniknuté zprávnychvďahov vyplyvajúcich
zo Zmluvy azýchto oP alebo súvisiacich so Zmluvou a s týmito oP, vrátane všetkých
vedľajších pľávnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na
náhĺadu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a oP alebo ich častí, predložia
na rozhodnutie výlučne Slovenskému arbitrážnemu súdu so sídlom v Bratislave,
zriadenému pri záujmo v om združením Asociácia Slovenských arbitrážny ch súdov, Knžna
56, 82I 08 Bratislava, IČo: 45 744939, podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a
Štatútu Slovenskéh o arbitt ážĺeho súdu.

PIATA čĺsŤ
Zánik zmluvn ého vzt'ah u

článok XII
Platnosť zmluvyo ukončenie dodávky

1. Zmluva môže byť uzavľetá buď na dobu neurčitu, alebo na dobu určitú.
2. Ak je ZmIuva uzavretá na dobu neurčitu, môže ju odbeľateľ alebo Dodávateľ

vypovedat' písomnou výpoveďou zaslanou nie skôľ ako 6 mesiacov pred ukončením
Zmluvy doporučenou poštou bez uvedenia dôvodu s l-mesačnou výpovednou lehotou'
ktorá začína plynúť prvym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede.

3. Ak je Zmluva uzawetá na dobu určitú, môžeju odberateľ alebo Dodávateľ vypovedať
písomnou výpoved'ou zaslanou nie skôr ako 6 mesiacov pred ukončením Zmluvy
doporučenou poštou bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou pred
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ukončením platnosti zmluvy; výpovedná lehota začina plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

4. V pľípade výpovede je odberateľ povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede
Zmluvy bol ukončený pľoces zmeny dodávateľa elektriny podľa Zákona o eneľgetike. Ak
odberatel' nesplní povinnosť podľa predchádzajucej vety, Zm\uva zaniká dňom
predcháďzajúcim dňu zmeny dodávateľa elektriny, o ktoru odbeľatel' v súvislosti s touto
výpoveďou požiadal.

5. V pľípade ukončenia Zmltlvy výpoveďou, výpoveď musí obsahovať okľem iného presnú
identifikáciu odberného miesta uvedeného v Zmluve, a to v rozsahu EIC kódu a ad'resy
miesta spotľeby.

6. okľem výpovede môže byť Zmluva ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán
k dohodnutému dátumu alebo jednostranným odstupením od Zmluvy podl'a ods. 7' 8, 9,
I0 a 12 tohto článku Zmhlvy.

1. odbeľateľ elektriny má právo bezodplatne odstupiť od Zmluvy ak
7.l Dodávatel' elektriny v pľiebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie

alebo prerušenie distribúcie elektľiny odberateľovi elektriny,
8. Dodávateľ elektľiny máprávo odstupiť od Zmluvy, ak

8.1je odberatel'v omeškaní so splnením záväzkuvoči Dodávatelbvi trvajúcom dlhšie ako14
dní, predovšet\im ak je v omeškaní so zaplatenim záiohy, vyúčtovacej falďhry za
dodávku elektriny a za distibučné služby, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo
škody alebo d'alších niíkladov alebo ak je odbeľatel' v omeškaní so zaplaterum iného
peňažného záv'ázka voči Dodávateľovi, než záväzku zo Zm7uvy dlhšie ako 10 dní po
výzv e (upomienke) na zaplaterue.

8.2 odberatel' elektľiny má v čase trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktoľej
predmetom je dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným
Dodávateľom elektriny.

8.3je ďhšie ako 30 dní z dôvodov nečinnosti alebo nesplnenia povinností odberateľa
prerušená dodávka elektriny podľa oP alebo ak je dlhšie ako 30 dní prerušená dodávka
elektriny zo strany PDS z dôvodu neoprávneného odberu elektriny. odstupenie je účinné
odo dňa uvedeného v písomnom oznámeĺi Dodávatelä odberateľovi, nie však skôr ako v
deň doručenia oznámenia o odstupení odberatelbvi. Dodávateľ onlárrĺ odstupenie od
Zmluvy príslušnému PD S.

9. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstupiť v prípadoch určených obchodným
zákonníkom. Za podstatné porušenie povinnosti podľa Zmluvy zo stľany odbeľateľa sa
povaŽuje najmä:

a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktur alebo platieb zaplnenie
poskýované podľa Zmlu.vy,

b) omeškania so zaplatením zmluvných pokut, úrokov z omeškania a náhrad v
stanovených termínoch, a to po písomnej výzve Dodávateľa,

c) neumožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly
odpočtu, udržby alebo výmeny, a to ani po výzve Dodávateľa,

d) poškodenie meracieho zariadenía zo strany odberateľa alebo poškodenie alebo
odcudzenie meracieho zariadenia treťou osobou a neoznámenie tejto skutočnosti
odberateľom bez zbytočného odkladu Dodávatel'ovi,

e) mať uzavretí Zmluvu s iným Dodávateľom elektľiny pre predmetné odberné
miesto a odoberať od neho elektrinu,

f) neoznámenie zmeny údajov uvedených v Zmluve do 5 dní odo dňa ich zmeny.
L0. Za podstatné porušenie Zmblvy zo stľany Dodávateľa sa povaŽuje:

a) bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektľiny,
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b) bezdôvodné neposkytovanie distľibúcie elektriny,
c) začatie konkuľzného alebo vyrovnávacieho konania na majetok Dodávateľa.

11' odstupenie od Zmluvy musí byt' odôvodnené a vy'konané písomne a doručené druhej
zmluvnej strane. odstupenie od Zmluvy je účinné okamihom ukončenia distľibúcie
elektriny do odberných miest odberateľa.

12.Každá zm|uvná strana je opľávnená jednostranne odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak je
vydané ľozhodnutie o Konkurze na majetok druhej zmluvnej strany, alebo bol podaný
návľh na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na reštruktura|izácil voči druhej zmluvnej
strane alebo je druhá strana v l<ĺize podľa ust. $ 67a obchodného zákonníka. Na tento účel
je Dodávatel' opľávnený vyžiadať si od odberateľa finančné výkazy odberateľa k
poslednému kalendárnemu štvrt'roku v prípade, ak je odberatel' v omeškaní s plnením si
akýchkol'vek peťlaŽných závazkov z tejto Zmluvy o viac ako 15 dní, pokial' nie je
dohodnutý iný spôsob a dôvod poskýnutia finančných výkazov. odberateľ je povinný bez
zbytočného odkladu takejto požiadavke Dodávateľa vyhovieť, pľičom porušenie tejto
povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie zmluvy. odstupenie je v tomto prípade
účinnó dňom uvedeným v odstupení; odstupujúca zmluvná strana oznámi odstupenie od
Zmhny tiež PDS.

13. Dodávateľ ku dňu ukončenia platnosti Zmluvy poŽiada PDS o odpočet určeného meradla
v zmysle prevádzkového poriadku PDS a jeho stav bude koncovým stavom pre tuto
Zmluvu.

14. V prípade porušenia zmluvných podmienok zo stľany odberateľa, ukončenia Zmluvy
počas trvania zmluvnej viazanosti akýmkoľvek spôsobom z akéhokol'vek dôvodu na
strane odberateľa okľem bodov popísaných v čl.X[ ods'7, I0 a 12, prípadnú zmenu
Dodávateľa napriek riadne uzatvorenej zmluve je Dodávateľ oprávnený fakturovať
odbeľateľovi rozdiel medzi zmluvne dohodnuým množsfvom pre celé obdobie trvania
zmluvy a skutočne odobratym množstvom, pričom cena za lkwh zostáva rovnaká, ako
bola v Zmluve dohodnutá' týmto ustanovením nie je dotknutý prípadný nárok Dodávateľa
na náhľadu škody spôsobenú porušením zmluvnej povinnosti odberateľa.

15. Ak je Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na dobu určitu' po uplynutí doby trvania
Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť automaticky opätovne prediži na rovnaký čas na aký
bola pôvodne uzavretá a za aktuálnych platných ďalších podmienok, pokiaľ ktoýkoľvek z
Účastníkov nepodá výpoveď zo Zmluvy spôsobom a v lehotách určených v ods.3 tohto
článku oP.

Šrnsľa časŤ
ostatné dojednania

čIánok XIII
Doľučovanie

1. AkékolŤek oznámenie alebo dokument, ktorý má byť doručený medzi účastníkmi (ďalej
len ,podanie"), ak nie je uvedené v oP alebo v zmluve dohodnuté inak , musí byť
doručený aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov doručovania:

a) Doručenie na adresu Účastníka uvedenú v Zmluve alebo oP; adľesa zasielania je
povaŽovaná za adresupľe doručovanie v zmysle príslušného pľávneho predpisu;
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)
i

b) Pľi osobnom doručovaní, za ktore sa považuje prebranie písomnosti odberateľom
alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich
odovzdaním, a to aj v prípade, ak ich adresát odmietne prevziať;

c) Doporučeným listom; Podanie bude povaŽované za doručené piaty deň po
odoslaní;

d) Faxovým prenosom na kontaktný údaj uvedený v Zmluve; Podanie bude
povaŽované za doručené získaním spätného faxového potvrdenia o úspešnom
doručení z pľíjemcovho faxového prístroja, kedy bolo Podanie odoslané;

e) Elektronicky (e-mailom); Podanie bude považované za doračené prvý pracovný
deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.

2. Ak nebude v oP alebo v Zmluve uvedené inak platí, že odberateľ udel'uje Dodávatel'ovi
výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení o doručení spľáv, výziev,
upomienok a iných oznämeni vo veci Zmhxy (rozpis platieb a vyúčtovacích faktur) a jej
plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov (najmä formou SMS spľáv a e-
mailom), ak Dodávateľ má takýo kontakt odberateľa k dispozícii. Podobne sa súhlas
vzťahuje i na zasielanie obchodných ozĺámení v elektronickej i v písomnej forme vo veci
dodávok elektriny a súvisiacich služieb; odberatel'ovi pnnáleŽi právo odmietnuť
komerčné oznámenia zasielané elektľonickou formou podľa platných právnych pľedpisov.

3. Písomnosti, okľem písomností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov, výpovede
zo Zmluvy, odstupenia od Zmluvy auzatsĺorenia Zmluvy ajej dodatkov, je možné
doručovať aj faxom alebo v elektľonickej podobe na e-mailovú adresu odberateľa
elektriny alebo Dodávateľa elektriny, ktoru odberateľ elektriny alebo Dodávateľ elektriny
na tento tčel oznámil druhej strane. Písomnosti doručované pľostredníctvom faxu sa
povaŽujú za doručené momentom výlačenia správy o ich úspešnom odoslaní. Písomnosti
doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa
považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá
strana neprečítala.

4. odberateľ elektriny a Dodávateľ elektriny sú povinní navzájom si oznĺĺmiť zmenll adresy
na doručovanie, čísla faxu a elektronickej adresy (e-mail) v lehote uvedenej v č1. V bode
3.5 Ak odberateľ elektriny alebo Dodávateľ elektriny v stanovenej lehote druhú stranu
o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomnosti za riadne vykonané na poslednú
známu adresu.

5. Dodávateľ je pri komunikácii s odberateľom oprávnený požadovať overenie
identifikačných údajov odberateľa. Dodávateľ je tiež oprávnený nevykonať akýkol'vek
úkon požadovaný odberateľom do doby overenia opľávnenosti jeho vykonanie. V prípade
ich nedostatočného doloženia či pochybnosti o správnej identifikácii odbeľateľa je
Dodávateľ opľáwený odberateľovi požiadavku odmietnuť.

Článok XIV
Úľok z omeškania

1. Ak je odberateľ v omeškaní s platením akejkoľvek dlžnej Sumy na základe Zmluvy' je
povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05yo ato z dlžnej
čiastky zakaždý aj začaty deň omeškania.

2. Ak trvá omeškanie odberateľa podľa predchádzajúceho odseku viac ako štmásť (14) dní,
Dodávateľ ho písomne upomenie o zaplateni dlžnej sumy' Ak bude odberateľ naďalej v
omeškaní s platbou, je Dodávateľ oprávnený kedykol'vek prerušiť dodávku elektľiny, a to
po uplynutí desiatich (10) dní po doručení písomnej upomienky. odberateľ je povinný
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uhľadiť Dodávatel'ovi náklady spojené s prerušením' obnovením alebo ukončením
dodávky a to do l4-tich dní po obdÍžani príslušnej faktury. odbeľateľ je povinný zaplatiť
Dodávateľovi poplatok vo výške stanovenej v cenníku doplnkových služieb Dodávatel'a
zakaždupísomnú upomienku vystavenú podľa tohto odseku.

Clánok XV
Vyššia moc

Pre účely Zmluvy znamenaju okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také
mimoriadne a neodvrátitelhé udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky' ktoré sú
mimo kontrolu ktoľejkol'vek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabránia, alebo
bezpľostľedne ovplyvnia ľiadne a úplné plnenie zmluvných povinností vyplyvajúcich zo
Zmluvy. Týmito udalosťami môžu byt najmä živelne pohľomy' vojna, sabotáŽ, teroľistické
akcie, blokáda, poŽiar, št ajk, epidémia a pod. Rovnaké právne následky' ako sú uvedené
prípady vyššej moci, môže mať zmena zákonov SR alebo iných právnych predpisov' pokiaľ
zásadným spôsobom ovplyvnia kontľaktačný systém Dodávatel'a s dôsledkom nemožnosti
jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej altematívy.

článok XVI
Záverečné ustanovenia

1. V súlade so zákonom č. 122l20L3 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov") Dodávateľ elektriny
(ako prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje odberateľa elektriny uvedené v Zmluve na
účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za dodávku elektriny.
Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné. Práva odberateľa elektriny
ako dotknutej osoby sú upravené v $ 28 zákoĺa o ochĺane osobných údajov. Na potreby
zabezpečenia distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny Dodávateľ
elektriny na výiadanie poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kópiu ZmIuvy
vrátane všetkých v nej uvedených osobných údajov. odberateľ elektriny má právo
písomne namietať pľoti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu v
poštovom styku.

2. Pľávne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v oP, sa riadia
príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Podmienky odchyl'ujúce sa od týchto oP dojednajú zmluvné stľany vo zvláštnom
dojednaní Zm|uvy. odchýliť sa od týchto oP je možné iba na základe Zmhlvy a iba v tých
ustanoveniach, ktorých zmeĺa nebude odpoľovať obsahu a účelu týchto OP.

4. V prípade vzniku rozpoľov medzi ustanovením Zmluvy a týmito oP ako neoddelitelhou
súčasťou Zmluvy má prednosť znenie Zmluvy pred znením oP.

5. Dodávateľ má právo oP meniť a novelizovať. o zmene alalebo novelizácii týchto oP sa
Dodávateľ zavázuje informovať odberateľa vhodným spôsobom najneskôľ 30 dní pred
dňom účinnosti Zmeny oP' ľesp. účinnosti nových oP, a to zverejnením zmeny tejto časti
oP na svojej internetovej stránke www.energie2.sk. odberateľ je povinný sa So
zmenenými, resp. novými oP oboznámiť.

6. Právne vzťahy založeĺe Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä Zákonom o energetike a obchodnýmzákonníkom.
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1. odberateľ je opľávnený previesť práva a povinnosti vypl1ýruaj'lce zo Zmluvy na tľetiu
o sobu iba s pľedchádzajucim pí somným súhlasom dodávateľa.

8. Udaje a informácie obchodného charakteru' ktoré vyplývajú z lzatvorenej Zmluvy alebo
pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zm\uvy, budú považovať zmluvné strany za
dôverné. Dodávateľ a odberateľ sa zavazuji, že tieto dôverné informácie budú chĺániť a
utajovať pred tretími osobami, s výnimkou poskýovania údajov na základe platných
právnych pľedpisov.

9. Zmllxĺé Strany sa zavazuju. že neposkýnú Zmllvu ako celok alebo aj jej časť (ktorá nie
je verejne známa) a neveľejné informácie plynúce zo zmlllvného vzťahu tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany okľem prípadu, kedy im
uverejnenie alebo poskýnutie informácie tretej osobe prikazuje príslušný pľávny predpis a
prípady stanovené v Zmluve alebo v oP'

10.V pľípade uzafuláraĺia zmeny a ukončovania Zmluvy je možné vlastnoručný podpis
zástupcu Dodávateľa nahľadiť faksimilliou tohto podpisu' obdobne je možné tak
postupovať aj v prípadoch následného písomného styku v rámci plnenia Zmluvy, ak nie je
v Zmluve alebo v oP ustanovené inak. Pokiaľ za odberateľa koná zmocniteľ pri
uzatvárani, zmene alebo ukončovaní Zmluvy na záklaďe plnej moci ' môŽe Dodávatel'
požadovať úradne overený podpis zmocnitel'a.

11.Ak sa akékol'vek ustanovenie týchto oP a/alebo Zmluvy stane alebo ukážebý'neplatným,
pľotiprávn5im alebo nevymáhatelhým, platnosť a vymáhatelhosť ostatných ustanovení
tým nebude nijako dotknutá. Zmluvné strany sa zavazujú takéto neplatné, protiprávne
alebo nevymáhatelhé ustanovenia nahľadiť dohodou ustanovením platným, zákonným a
vy'konateľným, s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom.

I2.Za nedodržanie zmluvných podmienok je dodávateľ oprávnený účtovať poplatky určené
v cenníku doplnkových služieb dodávateľa.

13. oP dňom nadobudnutia účinnosti k 01.08.2018 nahĺádzají ďoteraz platné oP.
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Pľíloha č.4 k Rámcovej dohode: ZMLUVA
o združenej dodávke elektriny, zabezpeč.ení distľibúcie elektľiny

a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. ....

uzatvorcná podľa s 269 ods. 2 zákona č. 5131199l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
pľedpisov, zákona č. 25Il20I2 Z. z. o energetike a o Zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 25012012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi pľedpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektľoenergetiky.

Clánok I.

Zmluvné strany

1.1 odbeľatel':
Sídlo:
Štatutárny orgán:

ĺČo:
DIČ:
IBAN:
Telefoďfax:
E-mail:
(ďalej len,, odberateľ" )

I.2 Dodávatel':
Štatutá*y oľgán:

Sídlo :
IČo:
IČ opH:
Bankové spojenie
IBAN:
Telefoďfax:
E-mail :

Zapísaný
oddiel: Sľo

Eneľgie2, a.s.

Mgľ' Dávid Vlnka, člen predstavenstva

Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46r13177
sK202323522s
Všeobecná úverová banka, a. s.

sK10 0200 0000 0040 8I4I 4253
+42r 850 166 066
info@energie2.sk
v obchodnom ľegistľi okĺesného súdu Bratislava I

vo vloŽke č. 5389/8

(d'alej len,, Dodávateľ" )
(odberateľ a Dodávateľ v ďalšom texte spoločne aj ako ,,zmĺuvné stľany")

uzatvátajú za nižšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných pľávnych
pľedpisov vľátane pľávnych pľedpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto

čiastkovú zmluvu o združene1 dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie
elektriny aprevzati zodpovednosti za odchýlku (ďalej len,,zmluva).



čHnok II.
Úvodné ustanovenia

2.l Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Čbnkom II. Rámcovej zmluvy o zdtuženej dodávke
elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny aprevzatí zodpovednosti za odchýlku
č. Il202Í zo ďťla I0.II'2020, uzatvoľenej na základe výsledku veľejného obstarávania
uskutočneného vzmysle zákona é. 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní aozmene a
doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstaľávani"), zákona č. 25112012 Z. z. o eneľgetike a o zmene niektoľých zákonov v zĺeni
neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,Zákon o eneľgetike"), zákona č' 25012012 Z. z.
o regulácii v sieťoqých odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi
vzťahujúcimi sa na oblasť elektľoenergetiky (ďalej spolu len ,,Energetické pľedpisy") na
predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie a plynu pľe mesto Šaľa.

2.2 Podkladom pre uzatvoľenie tejto zmluvy je viťazná ponuka dodávateľa, ako úspešného
ucháďzača.

čhnok III.
Predmet zmluvy na dodávku elektriny

3.1 Zmluvou nazdružen'Ú dodávku elektriny za podmienok uvedených v tejto zmluve:
a) Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi elektrinu v dohodnutom zmluvnom období

do odbemých miest (ďalej len ',oM") odberateľa v dohodnutom mnoŽstve, kvalite,
čase a podľa ostatných zmluvných špecifikácií,

b) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa prenos elektriny, distribúciu
elektľiny' ľegulované distribučné sluŽby od pľíslušného Prevádzkovateľa distribučnej
siete (ďalej len ,,PDS"), ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené a ostatné
súvisiace služby (ďalej len,'Distribučné služby")'

c) Dodávateľ sa zaväzuje pľevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM
odbeľateľa voči zúčtovateľovi odchýlok, uvedené v písmenách a) až c) tohto odseku
(ďalej spolu len 

',Plnenie"),
d) odbeľateľ sa zaväzuje riadne avčas dodané Plnenie dohodnutým spôsobom prevziať

a zaplatiť zaí ďo dáv ateľovi dohodnutú cenu.
3.2 Celkové mnoŽstvo dodávanej elektľiny, aj jednotlivé množstvá podľa oM, sú uvedené

v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3.3 odberateľ si vyhľadzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych

potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoré odberateľ nemohol pľi podpise tejto zmluvy
predvídať.
K zmenám počtu odberných miest dôjde:
a) pľi zriadení nových odberných miest formou oznámenia odberateľa doľučeného

dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pričom na nové odberné miesta sa budú
automaticky vzť ahov ať ustanovenia tejto zmluvy,

b) pľi ukončení odbeľu z odberných miest formou čiastočného odstúpenia od tejto zmluvy
s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac' pričom výpovedná lehota začinaplynúť
prvym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo čiastočné odstúpenie
Dodávateľovi doľučené písomne v listinnej podobe. Dodávateľ nemá v prípade takéhoto
čiastočného odstúpenia pľávo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné
kompenzácie voči odbeľateľovi.

3.4 Celkové mnoŽstvo elektriny je definované ako spoločné zmluvné množstvo (ďalej len
,,SZM") dodanej elektriny, ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať do odberných miest
odberateľa a právnických osôb v jeho zľiaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.
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Dodávateľ je povinný toto SZM dodanej elektriny zabezpečiť. odberateľ sazaväzuje SZM
dodanej elektriny od Dodávateľa odobrať v pripojených odberných miestach.

3.5 Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej zmluvy o združenej
dodávke elektľiny s odbeľateľom a právnickými osobami v jeho zľiaďovateľskej
a zakladateľskej pô sobno sti.

3.6 Dodávka elektľiny je splnená pľechodom elektriny určeným meradlom'
3.7 Dodávateľ je povinný plniť záväzky vyp|yvajuce ztejto zmluvy' ak sú oM pripojené

k distribučnej sústave pľevádzkovateľa distribučnej sústavy.
3.8 odberateľ si zvolil rcžim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a Dodávateľ pľeberá touto

zmluvou za odberateľa zodpovednosť za odchýlku spôsobenú odbeľateľom v zmysle
všeobecne platného pľávneho predpisu upľavujúceho pľavidlá pre fungovanie tľhu
s elektľinou.

3.9 Dodávka elektriny podľa tejto zmlurry je splnená prechodom elektľiny z distribučnej
sústavy v oM. Miestom odovzdania aprevzatia elektľiny, v ktoľých dochádza kprechodu
vlastníckych práv je elektromeÍ a za dodanú a odobľanú elektrinu je považovaná elektrina'
ktoľá pľejde elektromerom. Za meranie dodaného mnoŽstva zodpovedá PDS.

Clánok IV.
Miesto, čas a Spôsob Plnenia Zm|uvy

4'I. Miestom Plnenia podľa zmluvy sú oM odbeľateľa, pripojené do sústavy alebo siete
pľíslušného pľevádzkovateľa. Technické údaje a identifikácia oM odberateľa (EIC kód) sú
uvedené v pľíslušnej špecifikácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.2' Zmluvne obdobie združenej dodávky elektriny do oM odberateľa je obdobie od 00:00
hod. dňa 1.1.2021 do 23:59 hod dňa 31.12.2022, počas ktoľého má Dodávateľ
poskytovať odberateľovi dohodnuté Plnenie (ďalej len ,,Zmluvné obdobie"), pľičom v
rámci Zmluvného obdobia sa konkĺétna hodina pľedstavujúca začiatok a koniec dodávky
elektľiny riadi Energetickými predpismi. Zm|uvana dodávku elektriny sauzatvára na dobu
určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do uplynutia Zmluvného obdobia.

4.3. Plnenie Sa považuje za dodané pľechodom elektľiny z distribučnej sústavy/siete
príslušného PDS, ku ktoľej je oM odbeľateľa pripojené, do oM odberateľa, t. j.
prechodom elektriny určeným meradlom cez výstupnú pľíľubu uľčeného meľadla
inštalovaného aprevádzkovaného pľíslušným PDS pre
konkľétne oM odberateľa. Týmto momentom sa zároveí uskutočňuje prechod
vlastníckych práv k dodanému Plneniu a nebezpečenstvo škody.

4.4. Meranie dodaného množstva elektriny vykonáva v súlade Energetickými predpismi
príslušný PDS, do ktoľej je oM odbeľateľa pľipojené, pľičom takto určené mnoŽstvo
dodanej elektľiny je pre odberateľa a Dodávateľa záväzĺé. Možnosť ľeklamácie alebo
žiadosti o pľeskúšanie uľčeného meľadla v súlade s Eneľgetickými predpismi nie je týmto
dotknutá.

4.5. Dodávka elektľiny je považovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom
odberateľovi, a to maximálne v mesačných lehotách počas celého obdobia dodávky
dohodnutého v zmluve na dodávku elektľiny, pokiaľ sa zmluvné stľany nedohodnú neskôr
inak.

4.6. Pokiaľ je zmluva na dodávku elektriny uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa
elektriny v zmysle Energetických predpisov (ďalej len ,,Zmena dodávateľa"), je Dodávateľ
povinný poskytovať dohodnuté Plnenie a odberateľ povinný platiť akúkoľvek úhľadu
alebo pľeddavok najskôľ nadobudnutím pľávnych účinkov Zmeĺy dodávateľa v súlade
s Eneľgetickými pľedpismi. Zodpovednosť za škodu v zmysle Eneľgetických predpisov
vzniknutú v súvislosti s tým, že k Zmene Dodávateľa nedošlo najneskôr ku dňu začatia
Zmluvného obdobia v zmysle zmluvy na dodávku elektriny, tým nie je dotknutá'
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čhnok V.
Cena

5.1 Cena za Plnenie je stanovená ako celková cena za dodávku elektriny vrátane všetkých s
tým súvisiacich Distribučných sluŽieb počas Zmluvného obdobia, a to s prihliadnutím na
Špecifikáciu alebo Zm|uvn'Ú špecifikáciu Plnenia, t. j. najmä na vyčíslené predpokladané
množstvo objemu elektriny, dlŽku tľvania Zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú tarifu
pre konkľétny druh Plnenia.
Celková cena pľedmetu Zmluvy bez DPH: 398 839'96 EUR
Sadzba DPH:20oÁ
Celková cena predmetu Zmluvy vľátane DPH: 477 940,27 EUR.

5.2 CenazaPlnenie v zmysle ods. 5.1. tohto článku zalŕňa:
a) cenu zadodávku elektľiny s prihliadnutím na Špecifikáciu alebo Zm|uvnu špecifikáciu

Plnenia (pľedpokladané množstvo, zmluvné obdobie dodávky Plnenia, pásmová tatifa,
a pod'), vrátane ceny a nákladov za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Dodávateľa
v zmysle ustanovenia ods. 3.1 písm. c) článku III a ceny za odvod do Naľodného
jadrového fondu podľa zákona č. 23812006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na
vyľaďovanie jadľových zarladeĺí a na nakladanie s vyhoľetým jadrovým palivom a

rádioaktívnymi odpadmiv znení neskoľších predpisov (ďalej Ien,,Zákon o NJF"),
b) cenl za Distľibučné služby, ato za pľenos elektľiny, distribúciu elektriny, systémové

služby a ostatné ľegulované poloŽky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho
ceĺĺríka distribúcie pľíslušného PDS platného v čase pľedloŽenia Kontľaktačnej alebo
obchodnej ponuký Dodávateľa a príslušných cenových rozhodnutí Úradu pľe
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ',URSO") platn.ých v čase predloŽenia
Kontraktačnej alebo obchodnej ponuky Dodávateľa,

c) daň z pridanej hodnoty,
d) spotrebnú daň z Plnenia v zmysle zákona č. 60912007 o spotľebných daniach v znení

neskorších pľedpisov (ďalej len,,Zákon o spotrebných daniach").
5.3 Pokiaľ vzhľadom na pľíslušné rozhodnutia URSo dôjde v čase od uzavľetia Zmluvy do

dodania Plnenia odberateľovi ďalebo v čase platnosti a účinnosti Zmluvy na dodávku
elektriny, k zmene poloŽky aeny za odvod Národného jadrového fondu a ceny Za

Distľibučné služby ( t. j. Za prenos elektľiny, distribúciu elektriny, systémové služby a
ostatné regulované poloŽky) je Dodávateľ Plnenia oprávnený účtovať odbeľateľovi
aktuálnu cefiJ za odvod do Náľodného jadrového fondu a cenu za distribúciu a ľegulované
distribučné služby v zmysle príslušných platn1ich a účinných rozhodnutí URSO v čase
dodania Plnenia.

5.4 Ak dôjde počas platnosti a účinnosti zmluvy k zákonnej Zmene výšky sadzby DPH,
či spotrebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach' je Dodávateľ oprávnený účtovať
k cene za dodávku Plnenia aj takto zmenenú výšky sadzby DPH ďalebo spotrebnej dane
v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia,
pokiaľ prechodné ustanovenia príslušného pľávneho pľedpisu neustanovujú inak alebo
pokiaľ nie je Plnenie od pľíslušnej spotrebnej dane oslobodené.

5.5 V pľípade zmeny výšky regulovaných poplatkoy Za Distribučné služby, 7Íneny spotľebnej
dane podľa Zákona o spotľebných daniach) zmeÍIy DPH, Zmeny výšky odvodu do
Národného jadrového fondu, ľesp. zmien iných regulovaných poplatkov počas Zmluvného
obdobia, je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne infoľmovať odberateľa o tejto

skutočnosti najneskôľ do termínu vystavenia prvej faktúry s novými sadzbami. V
oznámení budú uvedené nové sadzby a poplatky.

5.6 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo
poplatky za Plnenie' okľem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku zmluvy.
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5.7 Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknÍé škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť u osoby, ktorá je voči Dodávateľovi dodávateľom alebo dopľavcom
elektriny a tieto okolnosti spôsobujú' že plnenie povinnosti Dodávateľa, vypl;ivajúcich
ztejto zmluvy, je nemožné.

5.8 Ak dôjde k zniženiu cien za odvod do Náľodného jadľového fondu, cien za Distribučné
sluŽby, čik zníženiu výšky saďzby DPH, alebo spotľebnej dane zmysle ustanovenia bodov
5.3 a 5.5 tohto článku Zmluvy,je Dodávateľ povinný účtovať odberateľovi aktuálnu cenu
za odvod do Národného jadľového fondu' cenl Za distribúciu a ľegulované distribučné
služby v zmysle príslušných platqých a účinných rozhodnutí URSO v čase dodania
Plnenia' ako aj takto zmenenú výšky sadzby DPH ďalebo spotrebnej dane v zmysle
Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokiaľ
pľechodné ustanovenia príslušného pľávneho pľedpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nie
je Plnenie od pľíslušnej spotrebnej dane oslobodené.

5.9 Dodávateľ nebude sankcionovať odberateľa za neodobratie pľedpokladaného množstva
elektriny, ani za odobľatie väčšieho ako pľedpokladaného množstva elektľiny.

Clánok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

6.I Dodávateľ vystaví faktúru za dodávku elektľiny a súvisiacich sluŽieb zakalendárĺy mesiac
na zák|ade riadneho odpočtu meradla.

6.2 Zálohové faktúľy za dodávku elektriny adistribučné služby budú vystavené osobitne pre
každe oM a doľučené jednotliým odberateľom v listinnej podobe azaslané poštou do
10. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení mesiaca realizácie dodávky
elektriny. Ak tento deň nie je pracovným dňom, tak najbližší nasledujúci pracovný deň'
Splatnosť faktúľy je 30 kalendáľnych dní dátumu jej vyhotovenia. Za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlŽnej sumy Z účtu odberateľa v pľospech
účtu Dodávateľa.

6.3 Vo vyúčtovacej faktúre Dodávateľ účtuje odberateľovi nasledujúce zloŽky ceny:
a) cena silovej elektriny,
b) poplatok za distľibúciu, vrátane strát ako aj súvisiacich poplatkov,
c) taľifu za systémové sluŽby, v súlade s platným rozhodnutím URSO,
d) tarifu zaprevádzkovanie systému, v súlade s platným rozhodnutím ÚRSo,
.j poplatok za pľekľočeni. ,ór.*ouur'ej kapaciiy' v súlade s platným rozhodnutím URSO

a prevádzkovým poľiadkom distľibútora,

0 poplatok za prekĺočenie stanoveného účinníku, v súlade s platným ľozhodnutím URSo
a prevádzkovým poľiadkom distribútoľa,

g) goplatok za nevyžiadanú dodávku jalovej elektľiny, v súlade s platným rozhodnutím
URSO a preváďzkovým poľiadkom distľibútoľa,

h) spotrebná daň,
i) odvod efektívnej sadzby NJF.

6.4 Pri písomnej reklamácii faktúľy má Dodávateľ povinnosť reklamáciu pľešetľiť a výsledok
šetrenia oznámiť odberateľovi v lehote 30 dní odo dňa doľučenia reklamácie. Reklamácia
nemá odkladný účinok nazaplatenie faktúľy.

6.5 Vyúčtovanie dohodnutej dodávky elektriny a dohodnutých distľibučných sluŽieb, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy, sa vykonáva na záklaďe výsledkov meraní skutočne dodanej

elektriny. Vo vyúčtovacej faktúľe sa odpočítajú pľeddavky, ľesp. zálohové platby' ktoľé
boli odberateľom uhradené Dodávateľoví za vyúčtovacie obdobie. Vo vyúčtovacej faktúre
za dodávku elektriny a distľibučné služby je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade
mimoľiadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod'
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6.6 V prípade neuhrádzania faktúr odbeľateľom je jeho ďalší odber elektľiny považovaný
v zmysle Zákona o energetike za neoprávnený odber a Dodávateľ môže po
predchádzajicej výzve odbeľateľa, požiadať PDS o preľušenie dodávky elektriny do oM
odbeľateľa. Pred opätovným pľipojením je odbeľateľ povinný uhľadiť dlžnú čiastku a za
opätovné pripojenie uhľadiť Dodávateľovi náklady spojené s opätovným pľipojením,
Dodávka elektľiny a distribučné sluŽby budú opätovne obnovené bezodkladne po tom, ako
odbeľateľ preukénateľne zaplatí dlžnt čiastku, s ktorou je v omeškaní.

6.7 Každá faktúra musí by' vystavená v zmysle platných právnych predpisov a obsahovať
všetky zákonom pľedpísané náležitosti. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od
dátumu jej vyhotovenia. Za deň splnenia peňaŽného závazku sa povaŽuje deň odpísania
dlžnej Sumy zučtu odberateľa v prospech účtu Dodávateľa.

6.8 Pľi nedodľŽaní lehoty splatnosti má oprávnená stľana právo uplatniť úľoky z omeškania
formou faktúry a dlžná strana má povinnosť tento iľok zaplatiť.

Clánok YII.
Povinnosti Dodávatel'a

7.1

7.2

V zmluve sa Dodávateľ zaväzlje zabezpečiť do oM odberateľa bezpečnú a spoľahlivú
dodávku elektľiny v kvalite gaľantovanej Technickými podmienkami prístupu a pripojenia
do sústavy/siete príslušného PDS, ako aj distribúciu elektriny za predpokladu, ak je oM
odberateľa pripojené k distribučnej sústave/sieti príslušného PDS, vľátane s tým
súvisiacich ostatných regulovaných služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za
odchýlku zaoM odbeľateľa uvedené v zmluve voči zúčtovateľovi odchýlok'
Dodávka Plnenia sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej zmluvy, v opačnom
prípade sa odber Plnenia povaŽuje v zmysle pľíslušných ustanovení Zákona o eneľgetike
zaneoprávnený odber. Ustanovenia $ 46 a $ 82 Zákona o energetike ustanovujú ďalšie
prípady neopľávneného odberu elektriny.
Dodávateľ je pri poskytovaní Plnenia povinný dodržiavať Energetické predpisy.
Dodávateľ sa zaväzuje pľiebeŽne vyhodnocovať priebeh spotľeby elektrickej eneľgie na
jednotliqých oM odbeľateľa a navľhne odbeľateľovi prípadné zmeny v nastavení
technických špecifikácií za účelom zniženia nákladov.
Distľibučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými Energetickými pľedpismi,
Prevádzkoqým poriadkom pľíslušného PDS a v kvalite podľa Technických podmienok
pľístupu a pľipojenia do sústavy/siete príslušného PDS.

Clánok VIII.
Povinnosti odbeľatel'a

odberateľ je povinný pľi odbeľe Plnenia dodržiavať Eneľgetické predpisy.
odbeľateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi 4a účelom riadneho dodania či poskytnutia
Plnenia v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť, že oM odberateľa
bude pľipojené do distribučnej sústavy' ako aj ukončenie zmluvy o dodávke elektľiny
s aktuálnym dodávateľom elektriny ku dňu predchádzajúcemu dňu začatia dodávky na
zák\aďe zmluvy. Súčinnosťou odbeľateľa Sa neľozumie plnenie alebo suplovanie
povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy či príslušných všeobecĺe záväzných
právnych predpisov.
odbeľateľ je povinný pri uzavretí zmluvy na dodávku elektriny mať uživacie právo
k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, do ktoľej/do ktoľých sa bude uskutočňovať dodávka
Plnenia' vrátane tejltých, v ktorej/v ktoľých je umiestnené odbeľne zariadenie odberateľa,
prípadne preukázď toto užívacie pľávo alebo súhlas vlastníka dotknutých nehnuteľností s
ich užívaním.
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8.4 Pľi zmene Dodávateľa elektriny, sú účastníci tľhu povinní postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami Energetických predpisov.

Clánok IX.
Informovania o cenách a spôsoby informovania

9.1 Dodávateľ je v zmysle Energetických predpisov povinný ďodržiavať štandaľdy kvality
dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajircí ľok Dodávateľ
zveľejňuje na svojom webovom sídle. V pľípade zistenia poľušenia týchto štandaľdov
kvality dodávky elektriny, Dodávateľ uhĺadí kompenzačnú platbu a odošle oznámenie
o kompenzačnej platbe odbeľateľovi, u ktoľého došlo k poľušeniu. Podmienkou na
vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie Žiadosti opľávnenou osobou o jej
vyplatenie.

9.2 V osobitných zákonom vymedzených pľípadoch môŽe dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky
v režime dodávateľa poslednej inštancie' ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä Zékonom o energetike a pľavidlami fungovania vnútorného tľhu s
elektrinou. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odbeľateľom
elektľiny, ktoľí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktoľých dodávateľ stľatil spôsobilosť
dodávať elektľinu podľa $ 18 ods. 6 zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu
procesu Zmeny dodávateľa elektriny, a záľoveÍ'l ku dňu preľušenia dodávok elektriny
nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný
dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie sa začina
dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stľatil spôsobilosť dodávať elektrinu.
Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa $ 18 ods. 6
Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu Zmeny dodávateľa elektľiny a
zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny odbeľateľ zabezpečeĺu dodávku iným
spôsobom, oznámi odberateľovi PDS' do ktoľej je oM odberateľa pripojené, a to v ľozsahu
podľa Pravidiel trhu. Informácia koncovým odbeľateľom elektľiny o začiatku dodávky
poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie,
dobe jej tľvania a o moŽnostiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je dľžiteľ
povolenia na dodávku elektľiny, ktoľý dodáva elektrinu koncoým odberateľom elektriny
alebo plynu, ktoľého ľozhodnutím určí URSO. Režim dodávky poslednej inštancie je
upľavenýv$18Zákonaoenergetikeav$36a$76Pravidiel tľhu.odbeľateľelektriny,
ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhĺadí dodávateľovi
poslednej inštancie ceilL za dodávku elektľiny poslednej inštancie podľa cenového
rozhodnutia vydaného URSO pľe dodávateľa poslednej inštancie.

9.3 Distľibúcia elektľiny do oM odberateľa môže byt' pľerušená alebo obmedzená len
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v Energetických
pľedpisoch, najmä $ 31 ods. 1 písm. e) a v $ 49 ods. 2 Zékona o energetike. V prípade
plánovaného obmedzenia alebo preľušenia distľibúcie elektriny, je Dodávatel' povinný
oznámiť odberateľovi začiatok obmedzenia, termín skončenia obmedzenia alebo
preľušenia distribúcie elektriny bezodkladne, t.j. najneskôľ prvý deň nasledujúci po
oznámení mu tejto skutočnosti príslušným PDS a to písomne alebo v elektľonickej podobe
na adresu odbeľateľa. V pľípade pľeľušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny z
dôvodu poľuchy odberného zariadenia na dotknutom oM odbeľateľa, je odbeľateľ
povinný informovať príslušného PDS. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť
dodávku elektľiny a s tým súvisiace distribučné sluŽby do oM odbeľateľa
a zatým účelom požiadať PDS o obmedzenie alebo pľerušenie distribučných
sluŽieb, ak je odbeľateľ v omeškaní s úhľadou faktúry alebo jej časti podľa zmluvy a ak si
odbeľateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú mu

Mesto Šal'a, Námestie Sv. Trojice č. 7 - Dodávka elektrickej energie - Pľíloha č. 5 k sP (Čiastková zmluva)
,|



poskytol Dodávateľ v písomnej ýzve s upozomením, že dodávka
elektriny a s tým súvisiace distribučné služby budú obmedzeĺé alebo prerušené. Lehota v
písomnej výzve nesmie byť kĺatšia ako 30 dní. Dodávateľ v takom pľípade nezodpoveďá za
vzniknutú škodu obj ednávateľa.

čtĺnok X.
Meranie

10.1 Meľanie dodaného množstva elektľiny' vykonávanie odpočtov uľčeného meradla vrátane
vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov meľania a ostatných informácií potľebných pre
zúčtovanie združenej dodávky elektľiny vykonáva a odovzďáva Dodávateľovi príslušný
PDS v súlade s platnými všeobecne záváznými právnymi 

'predpismi, 
platným

prevádrkoým poľiadkom PDS (ďalej len,,PP PDS"), schváleným URSO a Technickými
podmienkami PDS.

10.2 MnoŽstvo dodanej elektľiny sa meľia určeným meradlom. Druh, počet, veľkosť
a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení uľčuje PDS v zmysle Zákona
o eneľgetike. odpočet určeného meľadla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávateľ
fakturuje dodávku elektľiny a s tým súvisiace distľibučné služby nazáklade týchto údajov.

10.3 odberateľ je povinný starať sa o určené meľadlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu. Všetky poľuchy na určenom meľadle, vrátane poľušenia zabezpečenia proti
neopľávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť
Dodávateľovi. odbeľateľ sa zaväzuje umožniť PDS pľístup k odbernému elektrickému
zariaďeniu a uľčenému meradlu za účelom vykonania kontroly, výmeny, odobratia
určeného meradla alebo zistenia odobratého mnoŽstva elektriny.

10.4 Pľi pochybnostiach o správnosti údajov určeného meľadla môže odberateľ písomne
požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný zabezpeiiť
preskúšanie určeného meľadla bez zbyočného odkladu.

10.5 Dôvodom ýmeny určeného meradla môžu bý'najmä:
a) výmena uľčeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,
b) ýmena určeného meradla pripožíaďavke na preskúšanie uľčeného meradla,
c) výmena uľčeného meľadla z dôvodu poruchy na určenom meradle,
d) ýmena určeného meradla z dôvodu Zf,ľ'eny zmluvných podmienok.

10.6 odbeľateľ, ktorého oM je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny
meraný na sekundámej stľane transformátora a transfoľmátor je jeho vlastníctvom, overí na
základe písomnej Žiadosti Dodávateľa funkčnosť kompenzačného zanaďenía
tľansformátoľa na vlastné náklady a výsledky meľania oznámi Dodávateľovi' Pokiaľ
odberateľ takého oznámenie nepľedloŽí, tľansfoľmátor sa považuje za nevykompenzovaný
a nameľané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami pľíslušného rozhodnutia URSO'
Dodávateľ má potom právo na základe údajov poskýnutých od PDS pľipočítať k
nameľanej hodnote jalovej spotľeby jalové transfotmačné straty v zmysle platného
cenového rozhodnutia URSo.

10.7 Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny
meradla, ako informáciu o náhľadnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny v
prípade poruchy uľčeného meľadla a mimo určeného termínu odpočtu sú stanovené v
príslušných ustanoveniach PP PDS.

čHnok XI.
Reklamačné konanie
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1l.l

11.2

I 1.3

11.4

1 1.5

Reklamácia je písomné podanie odberateľa adresované Dodávateľovi elektľiny, ktorým sa
odberateľ elektľiny domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa elektľiny alebo príslušného
PDS za nekvalitne dodané Plnenie a s tým súvisiace služby, pľičom takyto stav trvá v čase
uplatnenia ľeklamácie a zároveň odberateľ elektľiny poŽaduje od Dodávateľa elektriny
alebo pľíslušného PDS nápravu alebo náhľaďu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a
distribúcie elektľiny do oM odbeľateľa elektriny. Účelom reklamácie je pľedovšetkým
dosiahnuť, aby boli odstľánené zistené nedostatky.
odbeľateľ elektľiny má právo reklamovať najmä:
a) kvalitu poskýnutého Plnenia alalebo s tým súvisiacich služieb,
b) odpočet uľčeného meradla'
c) fakturáciu poskytnutého Plnenia alalebo s tým súvisiacich služieb,
d) prerušenie alebo obmedzenie Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb alebo iné

zistené chyby súvisiace s poskýovaním Plnenia ďalebo služieb Dodávateľa elektriny
(ďalej len,,Predmet reklamácie").

odberateľ elektľiny môže ľeklamáciu uplatniť písomne u Dodávateľa elektriny na
korešpondenčnej adrese Dodávateľa a/alebo elektronicky na e-mailovej adrese Dodávateľa
mu na tento účel oznámenej.
Podanie, ktoľým odbeľateľ elektriny uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne
obsahovať najmä identifikáciu odberateľ elektľiny, pľesný popis s odôvodnením
reklamácie, prípadne sprievodnou dokumentáciou a ďalšími skutočnosťami pľe posúdenie
reklamácie, identifikačné údaje tykajúce sa Predmetu ľeklamácie, identifikačné údaje
ľeklamovanej faktúry, spolu s vaľiabilným symbolom, ktorej sa týka a podpis oprávnenej
osoby konať za oďberateľ a.

Za deŕ' pľijatia ľeklamácie sa považuje deň prijatia ľeklamácie Dodávateľom. Dodávateľ
toto pľijatie reklamácie obľatom odbeľateľovi potvrdí.
Reklamácia musí bý'uplatnenábez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.
Ak je ľeklamácia uplatnená prostredníctvom emailu alebo faxom, Dodávateľ doľučí
potvrdenie o uplatnení reklamácie odberateľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie
doručiť ihneď' musí sa doľučiť bez zbyočného odkladu' najneskôľ však spolu s dokladom
o vybavení ľeklamácie.
Dodávateľ vybaví ľeklamáciu v čo najkľatšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od
uplatnenia ľeklamácie. Ak si prešetľenie reklamácie vyžaú$e súčinnosť PDS alebo inej
tretej strany, môže Dodávateľ pred|žiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších päť dní.
Dodávateľ doručí prelkázateľnym spôsobom odberateľovi písomný doklad o vybavení
reklamácie.
Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa o opravu formálnych náleŽitostí faktúľy
(napr. nespľávnej poštovej adľesy, ktoľú odberateľ spôsobil nedostatočnou súčinnost'ou a
pod.) a žiadosť o pľeskúšanie meradla.

1 1.6

11.1

1 1.8

11.9

Clánok XII.
Doba platnosti a ukončenie zmluvy

I2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami zmluvných strán.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona Ó. 21112000 Z. z.

o slobodnom pľístupe k informáciám v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
č.2II1200O Z. z."), účinnosť tejto zmluvy nastane najskôr dňom nasledujúcim po dni jej

zveľejnenia. Povinnosť Zm\uvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona
č.2IIl2000 Z. z.

I2.2 Zm|uvné obdobie dodávky elektriny do oM odberateľa je obdobie uvedené v príslušnej
Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii pľe kažďe oM zvlášť, počas ktoľého má

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7 - Dodávka elektrickej energie - Prĺloha č. 5 k SP (Čiastková zmluva)
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Dodávateľ poskytovať odberateľovi dohodnuté Plnenie, pričom v ľámci Zmluvného
obdobia sa konkrétna hodina predstavujúca začiatok akoniec dodávky elektľiny riadi
Eneľgetickými predpismi. Zmluva na dodávku elektriny sa uzatvžra na dobu určitú, odo
dňa nadobudnutia j ej účinnosti do uplynutia Zmluvĺeho obdobia.

I2.3 Táto zmluva zaĺikápo uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania pľedmetu zmluvy.
I2.4 Zmluvu moŽno pľedčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktoľej sa

vyžaďuje písomná forma alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto
článku zmluvy.

I2.5 Dodávateľ je opľávnený od tejto zmluvy odstupiť prostredníctvom písomného odstúpenia
v prípade:
a) ak je odberateľ v omeškaní s úhĺadou faktúry alebo akejkoľvek platby a túto neuhľadil

ani do 10 dní od doľučenia Upomienky,
b) neoprávneného odberu elektľiny v zmysle Zákona o eneľgetike,
c) ak odberateľ svojím odberom ohĺozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu

dodávky elektľiny,
d) neplnenia poviľľrostí vyplyvajúcich odbeľateľovi ztejto Zmluvy, zo Zákona o

energetike alebo iných súvisiacich právnych predpisov, ak odberateľ nevykoná
nápravu ani v lehote uvedenej v písomnej ýzve Dodávateľa.

12.6 odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstupiť prostredníctvom písomného odstúpenia,
ak Dodávateľ poľuší povinnosť dodať odbeľateľovi elektrinu v dojednanom množstve
okrem pľípadov vylučujúcich zodpovednosť a prípadov, keď táto zmluva alebo všeobecne
záväzné pľávne predpisy oprávňujú Dodávateľa elektľinu nedodať, aak si túto povinnosť
nesplní ani v dodatočnej lehote určenej odbeľateľom, ktoľá nesmie byt'kĺatšia ako 10 dní
od doručenia výzvy odbeľateľa Dodávateľovi.

I2.7 Zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
a) druhá Zmhlľná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkuľzu,
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči dľuhej zmluvnej strane podany treťou osobou,

pľičom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá
odôvodňuj e zač,atie konkurzného konania'

c) bol na majetok dľuhej zmluvnej stľany vyhlásený konkuĺz, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietĺutý pre nedostatok majetku alebo

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
12.8 Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane dňom doľučenia písomného oznámenia

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v takomto
písomnom oznámeni. Ak si odbeľateľ nezabezpečí zmenu dodávateľa elektľiny do
odbemých miest ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, účinnosť odstúpenia od zmluvy
doľučeného odberateľom Dodávateľovi nenastane skôľ, ako vyľadením odbemých miest
odbeľateľa z bilančnej skupiny Dodávateľa v súlade s Prevádzkovým poľiadkom, o čo je
Dodávateľ povinný požiadať PDS bezpľostľedne po dni' kedy mu bolo písomné oznámenie
odberateľa o odstúpení od zmluvy doľučené.

12.9 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoľé vznikli počas trvania zmluvy, zostávaju
aj po jej zániku zachované až do ich úplného vysporiadania. Zánik zmluvy sa nedotýka
práva na uplatnenie náľokov zmluvných strán vypl;ýwajúcich zporušenia zmluvy,vrátane
opľávnenia na náhľadu škody azaplatenie zmluvnej pokuty, ustanovení zmluvy týkajúcich
sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré
podľa zm|uvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku zmluvy.

čHnok XIII.
Zá.ľerečné ustanovenia
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13.1 Právny vzt'ah založený touto zmluvou sa ľiadi obchodným zákonníkom, platnými
všeobecne záväznými právnymi pľedpismi v oblasti energetiky a ostatnými pľíslušnými
všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi v platnom znení.

I3.2 Spoľy zmluvných stľán, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú pľednostne ľiešené
dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktoľákoľvek zmluvná strana oprávnená
pĺedložiť spoľ na vyľiešenie miestne a vecne pľíslušnému súdu Slovenskej republiky alebo
URSO na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným
predpisom.

13.3 Zmluvu možno zrušiť iba písomne. zmluvu moŽno meniť alebo doplňať výlučne
písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak
nie je v tejto zmluve uvedené inak.

I3.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak nie je vtejto zmluve alebo jej prílohách
uvedené inak, všetky pľílohy zmluvy možno meniť a dopĺňať foĺmou písomných dodatkov
podpísaných za zmluvné stľany.

I3'5 Zmeny obchodného mena, adľesy sídla, adresy nazasielanie faktúr abankového spojenia
zmluvných stľán sa nebudú považovať Za Zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto
zmluve. Zmltlvná stľana dotknutá Zmenou je povinná takúto Zmenu bez zbytočného
odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej stľane. Takto oznámene Zmeny nadobúdajú
účinnosť dňom doručenia oznámenia o Zmene dľuhej zmluvnej strane.

8.6 Žiadna zo zmluvných stľán nemôŽe postúpiť alebo pľeviesť svoje pľáva a povinnosti
vypl1fvajúce z tejto zmluvy ako celok alebo ich časť bez preďchádzajúceho písomného
súhlasu dľuhej zmluvnej strany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Dodávateľa voči
odbeľateľovi vyplývaj úcich z tohto zmluvného vď ahl.

13.7 ZmIuva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, kaŽdý s platnosťou originálu' Dodávateľ
dostane dve (2) vyhotovenia a odbeľateľ štyri (4) vyhotovenia zmluvy.

13.8 Vpľípade vyhotovenia tejto zmluvy aj viných jazykových zneniach (mutáciách), pľe
výklad jednotlivých ustanovení zmluvy bude vždy ľozhodujúce slovenské znenie zmluvy.

I3.9 ZmIuvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pľečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej,
vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu poĺozumeli a na znak súhlasu s ňou opľávnení
zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

13.10Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce pľílohy:
Pľíloha č. 1: Zoznam odbemých miest odberateľa
Príloha č. 2: obchodné a technické podmienky dodávateľa

ZaDodávateľa Zaodberateľa

V Bľatislave, dňa I0.II'2020 V Sali, dňa..........

,.4.;'..)-.) Er,. . ?? , .'r,,.',',"á'i'u ^.'. -'-\''''p'
ľail.,lava f -__'l "s,4'll.i ' 1''e
13fi7 Ĺ ''1 6Ť)3235225 .ý

Mgľ. Dušan Vlnka
Na základe plnej moci
Eneľgie2, a.s.
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Príloha é.1 -Zoznam odbern ch miest odberateI'a

Zmluvne dohodnuté ročné mnoŽstvo
v MWh

WTNTVT/ST1T
Produkt

Distribučná
sadzba

Hodnota
ističaMesto OMPsčAdresa OMEtck doM

Za odberatelä :

V Šalĺ, d a '.'....'...2020

Za Dodávatel'a :

V Bratislave, d a'ĺ0.'t 1. 2020

a.s.

Mgr. Dušan Vlnka
Na základe udelenej plnej moci

Energie2, a.s.

enery*e2'
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