Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v spojitosti so zákonom č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom znení a ich
vykonávacích predpisov („ďalej len zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1. Dodávateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri
kontakt:

Pow-en a.s.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Ing. Peter Kiffusz, podpredseda predstavenstva
43 860 125
SK 2022502394
Tatra banka, a.s. Bratislava,
SK39 1100 0000 0029 2113 2007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka č. 4330/B
Bc.Erika Oravcová, zmluvné špecifikácie
02/32223935, erika.oravcova@pow-en.sk
Eva Dolinská, fakturácia
02/32223928, eva.dolinska@pow-en.sk
0850 555 775, obchod@pow-en.sk

(ďalej len „dodávateľ“)
2. Odberateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „odberateľ“)

Materská škola,
Pivonková 9, 821 01 Bratislava
Eva Kršáková, riaditeľka,
30848822
2021797547
VUB a.s..
SK55 0200 0000 0018 1541 5455
SUBASKBX,

(každý samostatne aj ako „zmluvná strana“, spolu aj ako „zmluvné strany“)
1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania na
predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov,
organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené
Mestskou časťou Bratislava – Ružinov“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“) v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

2.

Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu
vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov
verejného sektora“).
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku II. tejto
zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) podľa zák. č. 251/2012 Z.z o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom znení, v súlade s
príslušnými, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a
ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť elektroenergetiky, za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a podľa Všeobecných obchodných podmienok
dodávateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy,
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči
zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny
(ďalej len „distribučné služby“).
o
d) garantovať kontinuitu dodávky elektrickej energie po celú dobu plnenia zmluvy
združenej dodávke elektriny, ako aj pri zmene dodávateľa elektriny, okrem vyššej
moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch,
e) garantovať dodávky elektriny po dobu platnosti zmluvy a garantovať dohodnutú
jednotkovú cenu.
f) garantovať dostupnosť osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie
technických problémov (meno, emailová adresa a telefonický kontakt). Odberateľ
bude mať zabezpečenú individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky
odberné miesta uvedené v zmluve zahrňujúcu aj odbornú podporu pri pripájaní
nových odberných miest odberateľa. Vzájomná komunikácia musí byť v slovenskom
jazyku.
g) poskytovať službu elektronického portálu zriadenú pre odberateľa. Prostredníctvom
služby elektronického portálu môže používateľ využívať informácie o svojich
odberných miestach, histórii spotreby.
h) umožnenie elektronickej fakturácie vo formáte XML alebo pdf a možnosť spoločnej
fakturácie za viacero odberných miest odberateľa, pričom predmetom fakturácie
budú aj služby za distribúciu elektriny.
i) poskytovať poradenstvo zamerané na znižovanie nákladov odberateľa spojených s
dodávkou elektriny do odberných miest optimalizáciou charakteru odberu, úpravou a
optimalizáciou nastavenia rezervovaných kapacít (úprava výšky a typu RK),
minimalizáciou penále za dodávku jalovej elektriny.
j) poskytovať poradenstvo pre odberateľa zamerané na znižovanie spotreby elektriny
k) spĺňať ďalšie požiadavky Odberateľa určené v tejto Zmluve a jej prílohách.
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za
dodávku elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Miesto spotreby a odberné miesta
1. Adresy miest spotreby odberateľa a kódy odberných miest sú uvedené v prílohe č. 2 tejto
zmluvy.
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2. Odberateľ si vyhradzuje právo meniť počty odberných miest v závislosti od jeho reálnych
potrieb alebo pri vzniku okolností, ktoré odberateľ nemohol pri podpise tejto zmluvy
predvídať. K zmenám počtu odberných miest dôjde:
- pri zriadení nových odberných miest formou oznámenia odberateľa doručeného
dodávateľovi písomne v listinnej podobe, pričom na nové odberné miesta sa budú
automaticky vzťahovať ustanovenia tejto Zmluvy
- pri ukončení odberu z odberných miest formou čiastočného odstúpenia od tejto Zmluvy s
výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, pričom výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo čiastočné odstúpenie
dodávateľovi doručené písomne v listinnej podobe. Dodávateľ nemá v prípade takéhoto
čiastočného odstúpenia právo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné kompenzácie
voči odberateľovi.
3. Dňom začiatku prvej dodávky podľa čl. I tejto zmluvy je 1.1.2018 00:00 hod.
4. Odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej Západoslovenskou
distribučnou a.s. (ďalej ako „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ alebo „PDS“).
5.

Odberné miesta sú pripojené do sústavy na napäťovej úrovni nn a vn.

6.

Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v celkovom množstve
spotreby odberateľa v odberných miestach za kalendárny rok 2016.

7.

Celkové množstvo elektriny je definované ako spoločné zmluvné množstvo (ďalej len
„SZM“) dodanej elektriny, ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať do odberných miest
odberateľa. Dodávateľ je povinný toto SZM dodanej elektriny zabezpečiť. Odberateľ sa
zaväzuje SZM dodanej elektriny od Dodávateľa odobrať v pripojených odberných miestach.

8.

Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej zmluvy o združenej
dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. V prípade
neuzavretia platnej zmluvy o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku sa odber elektriny považuje za neoprávnený odber elektriny
podľa § 46 ods. 1. písm. a) bod 2 zákona o energetike. Za neoprávnený odber elektriny sa
podľa § 46 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o energetike tiež považuje odber elektriny v
rozpore s touto Zmluvou.

odvodenom

od

9. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny platne overeným určeným meradlom v
zmysle príslušných ust. zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s príslušnými vykonávacími
predpismi.
10. Dodávateľ je povinný plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ak je odberateľ pripojený k
distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Článok IV.
Zodpovednosť za odchýlku
1. Dodávateľ má ku dňu podpisu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so
zúčtovateľom odchýlok - spoločnosťou OKTE, a.s., ktorá je kedykoľvek k dispozícii
k nahliadnutiu odberateľovi.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa je 24X-POW-EN-AS--A.
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Článok V.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene elektrickej energie pre obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2021 pre dodávku podľa tejto zmluvy rozdelenej na jednotarif a dvojtarif (VT a NT) s
priradením odberných miest do jednotlivých skupín podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. Cena za dodávku silovej elektriny bola dohodnutá zmluvnými stranami na obdobie platnosti
zmluvy vo výške:
Silová energia – jednotarif:

42,6452 EUR/1MWh bez DPH

Silová energia – dvojtarif:
Vysoký tarif 42,6452 EUR/1MWh bez DPH
Nízky tarif

42,6452 EUR/1MWh bez DPH

3. Cena za dodávku silovej elektriny bola určená ako výsledok verejnej súťaže, vyhlásenej v
Úradnom vestníku Európskej únie/S č. S174 zo dňa 12.09.2017 pod číslom oznámenia
355850-2017-SK a konečná cena bola stanovená na základe elektronickej aukcie zo dňa
13.10.2017.
4. Predpokladané celkové množstvo dodávky elektriny pre kalendárny rok je v množstve
40,40MWh a za štyri roky 161,60 MWh.
5. Odberateľovi bude fakturovaná len skutočne odobratá elektrina. Dodávka elektriny je
uskutočňovaná na základe celkového ročného množstva elektriny odsúhlaseného medzi
dodávateľom a odberateľom. Úprava celkového množstva dodávky na zmluvné obdobie je
možná najneskôr do 30 dní pred začiatkom dodávky. Odberateľ bude informovať dodávateľa
najneskôr dva pracovné dni pred dňom spotreby (PD-2) do 13:00 hod. o skutočnostiach,
ktoré významne ovplyvnia odber odberateľa v deň spotreby.
6. Dodávateľ nebude požadovať od odberateľa sankcie za nedočerpanie, resp. prečerpanie
dohodnutého množstva elektriny. Cena za MWh je fixná cena pre obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2021 a vzťahuje sa na dodávku elektriny aj v prípade prečerpania resp. nedočerpania
predpokladaného celkového množstva elektriny v jednotlivých odberných miestach podľa
tejto zmluvy.
7. Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby
v cenách podľa platného cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné
miesto podľa tejto zmluvy pripojené, schválených pre obdobie dodávky Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj ako „URSO“). Dodávateľ je oprávnený v prípade
zmeny cenníka služieb PDS schválených ÚRSO počas zmluvného obdobia upraviť
fakturovanie za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka. O tejto skutočnosti je
povinný bezodkladne písomne informovať odberateľa.
8. Ceny v tejto zmluve sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane.
9. S prechodom odberateľa na nového dodávateľa elektrickej energie nie sú spojené žiadne
aktivačné, alebo iné poplatky.
10. Poplatok za odberné miesto nebude osobitne účtovaný zo strany dodávateľa.
Článok VI.
Platobné podmienky
1. Vyúčtovacím obdobím pre dodávku elektriny podľa tejto zmluvy je 1 kalendárny rok, ak sa
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
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2. Odberateľ sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny a distribučné služby uhradiť preddavky v
počte 12 za rok, vo výške odvodenej od 80,0 % predpokladaného množstva spotreby na
príslušný rok vrátane DPH. Pre úhradu preddavkov je pre zmluvné obdobie určené
konštantné množstvo predpokladanej ročnej spotreby. Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru
do 5. dňa mesiaca príslušného mesiaca a túto bez zbytočného odkladu odošle v dvoch
vyhotoveniach na adresu sídla odberateľa. Splatnosť zálohovej faktúry je v 25. deň
príslušného mesiaca. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna
alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci
pracovný deň.
3. Ak bude vyúčtovacím obdobím 1 kalendárny mesiac, zaväzuje sa odberateľ uhradiť zálohové
platby v počte 1 za mesiac, vo výške odvodenej od 80,0 % predpokladaného množstva
spotreby na príslušný mesiac vrátane DPH. Dodávateľ vystaví kalendár zálohových platieb
za dodávku silovej elektriny a distribučné služby a bez zbytočného odkladu ho odošle
v dvoch vyhotoveniach na adresu sídla odberateľa. Splatnosť zálohovej faktúry je v 25. deň
príslušného mesiaca. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna
alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci
pracovný deň.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť vyúčtovaciu faktúru za fakturačné obdobie podľa odseku 1
tohto článku vo výške zodpovedajúcej cene skutočne odobratej silovej elektriny a
distribučných služieb do 15. dňa po skončení fakturačného obdobia a túto bez zbytočného
odkladu zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu sídla odberateľa. Vyúčtovacia faktúra je
splatná do 15 dní od jej vystavenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Platby za dodávky elektriny sú uhrádzané bezhotovostne. Za deň úhrady sa považuje deň
odpísania platby z účtu odberateľa v prospech účtu dodávateľa.
6. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. Odberateľ je oprávnený
reklamovať faktúru vystavenú dodávateľom do 15 dní odo dňa zistenia jej nesprávnosti
alebo neúplnosti, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa splatnosti faktúry, a to písomne
poštou. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť fakturovaných platieb. Dodávateľ je
povinný do 14 kalendárnych dní od doručenia reklamácie poskytnúť písomné vyjadrenie
odberateľovi o oprávnenosti reklamácie. V prípade reklamácie, v rámci ktorej je nutné
vykonať merania a ich vyhodnocovanie, predlžuje sa lehota podľa predchádzajúcej vety na
30 dní. Pri oprávnenej reklamácii faktúry je dodávateľ povinný vystaviť opravnú faktúru do
30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie, v súlade s platným zákonom o DPH. Lehota
splatnosti opravnej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
7. V prípade omeškania odberateľa s úhradou splatnej faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať
odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8. V prípade omeškania odberateľa s úhradou splatnej faktúry o viac ako 14 dní zašle
dodávateľ odberateľovi písomnú upomienku, ktorou ho vyzve k úhrade.
9. V prípade, že odberateľ ani v termíne do 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru,
dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a
distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto
skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.
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Článok VII.
Kvalita dodávky
1. Kvalita dodávanej elektriny a distribučných služieb nemusí byť dodržaná, ak:
a) Odberateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je dohodnuté;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sústavu
(verejný rozvod elektriny) stanovené technickými predpismi;
c) Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu (RK);
d) ide o stav núdze;
e) vzniknú, alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach.
2. Odberateľ je zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia a za dodržiavanie predpisov
na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
3. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa zákona o energetike,
pravidiel trhu s elektrinou, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
4. Odberateľ sa zaväzuje riadiť sa podmienkami v Zmluve, Prevádzkovým poriadkom
príslušného PDS, Technickými podmienkami a dodržiavať podmienky pripojenia k
distribučnej sústave.
5. Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych
predpisov - a to § 20 Zákona o energetike a vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich
opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.

Článok VIII.
Meranie množstva odobratej elektriny
1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ po splnení
ustanovených technických podmienok merania elektriny príslušného PDS. Druh, počet,
veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona
o energetike. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné
náklady.
2. Odber elektriny sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3. Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny a
Distribučných služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s
Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny a Distribučné služby na
základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla, alebo fakturácie s nesprávnou
konštantou má Dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré Dodávateľ
dostane od PDS.
4. Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane
porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný
bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi.
5. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať
Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní zabezpečiť
preskúšanie určeného meradla. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, uhradí Odberateľ
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náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie
príslušného PDS.
6. Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a
určenému meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom a zákonom o energetike na účel
vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého
množstva elektriny.
7. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

Článok IX.
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky a distribúcie elektriny
1. Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné služby
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených v § 24 ods. 1
písm. e) zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku PDS.
Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať elektrinu a
zabezpečovať distribučné služby. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ nárok na náhradu
preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku), s výnimkou prípadov, keď
škoda vznikla zavinením PDS.
2. PDS informuje Odberateľa o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribučných služieb v
súlade so zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom PDS. V prípade prerušenia,
alebo obmedzenia distribučných služieb z dôvodu poruchy na dotknutom odbernom mieste
Odberateľa, je Odberateľ povinný informovať príslušnú PDS prostredníctvom autorizovanej
osoby poverenej PDS.

Článok X.
Náhrada škody
1. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, má poškodená
zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody, okrem prípadov, keď
škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a Distribučných
služieb v súlade so Zmluvou, zákonom o energetike a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo okrem prípadu, ak škoda má pôvod v okolnostiach vylučujúcimi
zodpovednosť za škodu podľa § 374 Obchodného zákonníka.
2. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny
zabezpečená cez cudzie zariadenie a nedodanie elektriny je spôsobené poruchou alebo inou
udalosťou na tomto zariadení. Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním
elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v
zmysle príslušných ustanovení zákona o energetike, ako aj za škody vzniknuté v súvislosti so
stavom núdze v zmysle § 20 zákona o energetike.
3. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zmluvou,
zákonom o energetike a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7

4. Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli viesť ku vzniku škôd a vyvinú maximálne úsilie pri ich odvracaní.

Článok XI.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu
okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti a
záväzkov podľa Zmluvy, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania tejto
Zmluvy túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä
nepredvídateľné prírodné udalosti – živelné pohromy, vojna, teroristická akcia, blokáda, štrajk
postihujúci možnosť plnenia povinností zmluvnej strany, rozhodnutie štátnych orgánov,
zmeny právnych predpisov, stavy núdze podľa § 20 zákona o energetike a pod.
2. Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť u osoby, ktorá je voči Dodávateľovi dodávateľom alebo dopravcom elektriny a
tieto okolnosti spôsobujú, že plnenie povinnosti Dodávateľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je
nemožné.
3. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu písomnou formou,
elektronicky alebo faxom vyrozumieť druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich
zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania
takýchto okolností. Správa musí byť bezodkladne potvrdená doporučeným listom. Rovnakým
spôsobom bude druhá zmluvná strana informovaná o skončení tejto situácie a pokiaľ bude o
to požiadaná, predloží dôveryhodný dôkaz o existencii tejto skutočnosti. Zmluvná strana,
odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej
strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
4. Zmluvná strana stráca právo na uplatnenie liberačných dôvodov kvôli udalostiam majúcim
podľa Zmluvy charakter vyššej moci, pokiaľ bez zbytočného odkladu potom, čo zistila alebo
mala zistiť, že došlo k prípadu vyššej moci, neupovedomila o tom druhú stranu.
5. Pri riešení stavov núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú
Dodávateľ a Odberateľ povinní postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, Technických podmienok PDS a odberových stupňov.
6. Porušenie regulačných podmienok zo strany Odberateľa počas vyhlásenia obmedzujúcich
opatrení pri stavoch núdze tým, že skutočne odobraté denné množstvo elektrickej energie
Odberateľom prekročí denný nárok stanovený na základe obmedzujúcich odberových
stupňov a vykurovacích kriviek, bude posudzované podľa ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov o neoprávnenom odbere.

Článok XII.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2018 00:00 hod. do 31.12.2021 24:00
hod.
2. Platnosť tejto zmluvy zaniká uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená, dohodou
zmluvných strán, alebo výpoveďou. Platnosť zmluvy taktiež zaniká stratou vlastníckeho
vzťahu odberateľa k odbernému miestu, avšak iba v časti zmluvy týkajúcej sa predmetného
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odberného miesta. Vypovedať zmluvu možno písomne z dôvodov podľa odseku 3 a 4 tohto
článku zmluvy. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
3. Táto zmluva môže byť vypovedaná zo strany dodávateľa ak:
a) odberateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní svoje záväzky v
zmysle tejto zmluvy,
b) odberateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto zmluve, vyplývajúci zo zmeny
zákonných ustanovení alebo rozhodnutí URSO
4. Táto zmluva môže byť vypovedaná zo strany odberateľa ak:
a) dodávateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní svoje záväzky v
zmysle tejto zmluvy,
b) dodávateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto zmluve, vyplývajúci zo zmeny
zákonných ustanovení, alebo rozhodnutí URSO.
5. Výpoveď musí byť uskutočnená písomne a musí byť zaslaná doporučeným listom druhej
zmluvnej strane na adresu jej sídla.

Článok XIII.
Doručovanie a komunikácia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou budú doručované na
adresy zmluvných strán uvedené ako adresy ich sídiel v záhlaví tejto zmluvy, ak sa nejedná
o bežnú komunikáciu, ktorá môže byť realizovaná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty.
2. V prípade písomností mimo bežnej komunikácie doručovaných prostredníctvom pošty,
kuriéra alebo osobne sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane aj keď:
a) zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom
odmietnutia prijatia zásielky,
b) zásielka bola na pošte uložená a zmluvná strana ju neprevzala do troch dní od uloženia;
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa zmluvná strana
o uložení nedozvedela
c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka,
že “adresát sa
odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového
poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok XIV.
Iné ustanovenia
1. Akékoľvek záväzky a pohľadávky dodávateľa voči odberateľovi vzniknuté na základe
ustanovení tejto zmluvy nie je možné postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu
odberateľa.
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že dodávateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky
voči pohľadávkam odberateľa iba na základe predchádzajúcej dohody s odberateľom.
3. V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa ustanovení tejto zmluvy, najmä porušenia
povinnosti v zmysle čl. I bod 1 zmluvy, má odberateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 34
EUR za každý deň porušenia povinnosti. Zmluvnú pokutu hradí dodávateľ nezávisle od toho,
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či a v akej výške vznikne odberateľovi škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať
samostatne.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa a Prevádzkovým poriadkom PDS sa v
zmysle § 262 spravujú Obchodným zákonníkom.
2. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na platnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo na platnosť zmluvy ako celku. V prípade, že je
alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia
tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu
zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia inými
ustanoveniami, ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zmyslu a účelu tejto
zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli
ohroziť plnenie zmluvy alebo jej časti
4. Odberateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi každú zmenu údajov uvedených v zmluve v
lehote do 15 dni od zmeny príslušných skutočností.
5. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť odberateľovi každú zmenu údajov uvedených v zmluve a
každú zmenu vo Všeobecných obchodných podmienkach v lehote do 15 dní od zmeny
príslušných skutočností.
6. Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú riešiť
najprv vzájomným rokovaním, až následne cestou príslušného súdu v zmysle platných
právnych predpisov SR. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov,
ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. To sa netýka zmeny bankových údajov
a kontaktných osôb osoby, pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie zmeny. Návrh
dodatku je oprávnená predložiť ktorákoľvek zmluvná strana a druhá zmluvná strana sa
zaväzuje bezodkladne po jeho obdržaní zaujať k nemu písomné stanovisko a doručiť ho
zmluvnej strane, od ktorej návrh dodatku k tejto zmluve obdržala.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.
2018, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že pred dňom účinnosti dôjde k zverejneniu
zmluvy v zmysle § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v celom rozsahu.
8. Odberateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho
zákonníka a § 5a zákona o slobode informácií zabezpečí ochranu práv dodávateľa
vyplývajúcich z § 17 a nasl. Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy
(vrátane jej príloh), ktoré:
a) dodávateľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami
obsahujúcimi údaje, a ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl.
Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 10 zákona o slobode informácií,
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b) dodávateľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za
uceleným textom, ak obsahuje informácie chránené v podmienkach dodávateľa ako
obchodné tajomstvo, a to v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade
s ustanovením § 10 zákona o slobode informácií,
c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu dodávateľa,
d) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko, kontakt, pracovná pozícia
zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením
týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií.
Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa tohto odseku nie je v zmysle ustanovenia § 47a
ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých ustanovení zmluvy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom odberateľ obdrží tri rovnopisy
a dodávateľ jeden rovnopis.
10. V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa a touto
zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
11.Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že
zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej
obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.
V Bratislave dňa 10.11.2017

V Bratislave dňa 10.11.2017

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.................................
Ing. Peter Kiffusz, v.r.
Podpredseda predstavenstva
podpis a odtlačok pečiatky

.................................
Eva Kršáková, v.r.
riaditeľka
podpis a odtlačok pečiatky

Príloha č.1. Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa
Príloha č.2. Zoznam miest spotreby
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Príloha č.2. Zoznam miest spotreby

Názov organizácie

IČO

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Materská škola

30 848 822

Adresa miesta
spotreby

Pivonková 9, 821
01 Bratislava Ružinov
Pivonková 9, 821
01 Bratislava Ružinov
Šalviová 5, 821 01
Bratislava
Šalviová 5, 821 01
Bratislava
Astrová 5, 821 01
Bratislava
Astrová 5, 821 01
Bratislava
Nevädzová 12, 821
01 Bratislava

Číslo miesta
spotreby

EIC odberného miesta
distribúcie

3105197507

24ZZS5197507000K

3105197508

24ZZS5197508000F

3105033874

24ZZS5033874000V

3105033875

24ZZS5033875000Q

3105033876

24ZZS5033876000L

3105033877

24ZZS5033877000G

3105076559

24ZZS5076559000G
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