
-éG

Čiastková zmluva o dodávke etektriny, zabezpečení distribricie elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odch lku

uzafuorená na základe Rámcovej dohody č.: 2-0004665812019

Odberatel':
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: l,)1.17. novembra 1258, O22 0í Čadca
V zast pení: PhDr. Janka Bírová, riaditelka
Bankové spojenie: Štatná pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
BlC: SPSRSKBA
lČo: 36145068

(ďalej len,,odberatel"')

c,

Dodávateí:
Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/48, o10 47 Žilina
Zast pen : lng. Michal Jaloviar, riaditet Predaj B2C zákazníkom, konaj ci na základe Poverenia č,

2912018 zo dňa 13.12.2Q18
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 00702432
BlC: SUBA SKBX
tčo: 51 865 467
DlČ: 2120814575
lČ optt: sK212o814575
Označenie registra: Zapísan v Obchodnom registri Okresného srjdu Žilina, oddiel Sa, vložka ěíslo: 10956/L
(ďalej len,,dodávatel"')

uzatvárajri v zmysle všeobecne záváznych platnlich právnych predpisov, platn ch predpisov pre podnikanie v
energetick ch odvetviach a 269 ods. 2 Obchodného zákonníka trlto Zmluvu o dodávke elektriny,
zabezpečenídistrib cie elektriny a prevzatízodpovednostiza odch lku (ďalej len ,,Zmluva"):

článok l.
základné ustanovenia

1. všeobecné ustanovenia

, 1.1 Táto Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvn ch strán uzatvorená v zmysle 269 ods.2 zákona č.

513/'l991 Zb. Ob'chodn zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodn zákonník"), v
súlade so zákonom ě.25112012Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niekton ch zákonov (,,Zákon o .

energetike"), zákonom č.25012012 Z. z, o regulácii v sieťov ch odvetviach (d'alej len ,,zákon o regulácii
v sietbv ch odvetviach") a ďalšími všeobecne záváznymi právnymi predpismi vzťahujticimi sa na
oblasť elektroenergetiky.

1.2 Pre úěely tejto Zmluvy sa používajrj odborné pojmy a terminológia v sr]lade so Zákonom o energetike,
vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťov ch odvetví é. 24t2O13 Z. z, ktorou sa ustanovuj pravidlá pre

, fungovanie vnrjtorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnrjtorného trliu s plynom (d'alej len

,,Pravidtá trhu"), príslušn mi rozhodnutiami tJradu pre reguláciu sieťov ch odvetví (ďalej len ,,ÚRSO'1 a
ostatn mi suvisiacimivšeobecne záváznymi právnymi predpismivzťánulr]cimi sa na elektroenergetiku.
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1.3 UnSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulácii v sieťov ch odvetviach.

1.4 Prevádzkovateldistribučnej s stavy (ďalej len,,PDS') je prevádzkovatel'distribuěnej s stavy, ku ktorejje
odberné miesto Odberatel'a pripojené.

1.5 Prevádzkov poriadok PDS je dokument schválen IJRSO, podía ktorého sa riadi zabezpečenie
distrib cie elektriny a s visiacich sieťov ch služieb do odberného miesta Odberatel'a. Prevádzkov
poriadok PDS je závázny pre všetk ch častníkov trhu s elektrinou (d'alej len ,,Prevádzkov poriadok").

1.6 Technické podniienky prísttpu a pripojenia do srjstavy príslušného PDS (d'alej len,,Technické
podmienky"), ktcré s zverejnené na internetovej stránke príslušného PDS je dokument vypracovan v
s lade so zákonom o energetike a vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky é.27112012
Z. z., ktorou sa ustanovujti podrobnosti o rozsahu technick ch podmienok prístupu a pripojenia do
s stavy a siete a pravidlá prevádzkovania sristavy a siete.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je závázok Dodávateta v zmluvnom období :

a) dodávat'elektrinu do odberného miesta Odberatel'a uvedeného v článku l., bod lll,, odsek 3.1. Zmluvy
(ďalej len ,,odberné miesto Odberateía") v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej
technicklimi podmienkami distribučnej sústavy a podía dohodnutého produktu dodávky elektriny a podl'a
podmienok tejto Zmluvy;
b) prevziať za Odberatela zodpovednosť za odch lku za odberné miesto Odberateía voči zr]čtovatel'ovi
odch lok;
c) zabezpečiť pre Odberatel'a do odberného miesta Odberatela distrib ciu elektriny v zmysle
Prevádzkového poriadku príslušného PDS a Technick ch podmienok príslušného PDS a ostatné s t m
spojené distribuěné služby (d'alej len ,,distribučné služby") od príslušného PDS, ku ktorej sri jednotlivé
odberné miesta Odberateta pripojené.

2.2. Predmetom tejto,Zmluvy je d'alej závázok Odberatela odoberať od Dodávateía elektrinu v dohodnutom
množstve a čase a podía podmienok dohodnutého produktu dodávky elektriny a podmienok tejto Zmluvy,
riadne a včas zaplatit' Dodávatelovi za dodávku elektriny a za distribučné služby ceny dohodnuté podla
podmienok uveden ch v tejto Zmluve a v srjlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného
prístupu k dishibučnej s stave a dodržiavať svoje povinnosti v srjlade so Zmluvou.

3. Miesto plnen!a

3.1 Čislo odberného miesta Odberatel'a: vid'. Príloha č 1
Názov objektu: vid'. Príloha č 1
Adresa odberného miesta Odberatel'a: vid'. Príloha č 1

článok !l.
Dodávka elektriny

Podmienky dodávky elektriny vrátane prevzatej zodpovednostiza odch lku

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určen m meradlom, Za dodané množstvo elektriny sa
považujti hodnoty podl'a dajov určeného meradla, ktoré poskytuje Dodávatetovi PDS podta osobitn ch
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predpisov, kton mi sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technick ch rldajov a podía
Prevádzkového poriadku.

1.2 Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber
elektriny považuje za neoprávnenli odber elektriny v zmysle 46 ods.1 písm. a) bod 2zákona o
energetike.

1.3 Dodávatel' je povinn plnit'ustanovenia článku l., bodu ll,, odseku 2.1 v stjlade s touto Zmluvou, ak je
Odberatel pripojen k distribučnej s stave PDS.

2. Zmluvné hodnoty dodávky elektriny

2.1 Zmluvné strany si dohodli celkové množstvo dodávky elektriny pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
v množstve 49,10 MWh, Í<toré sa Dodávatel zavázuje dodať do odberného miesta Odberatela a
Odberatel od Dodávatela odobrať v srilade s podmienkamitejto Zmluvy.

1.2

čtánok tll.
Distribučné služby

Podmienky zabezpečenia distribučn ch služieb

Dodávatel počas zmluvného obdobia zabezpeěi Odberatel'ovi distribučné služby do odberného miesta
Odberatel'a za podmienok uveden ch v tejto Zmluve.

Dodávatel' sa zavázuje zabezpečit' distribučné služby do odberného miesta Odberatel'a do v šky
maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Distribučné služby sa
uskutoěňujti v s lade s platn mi všeobecne závěznymi právnymi predpismi, Prevádzkov m poriadkom
príslušného PDS a v kvalite podla Technick ch podmienok PDS.

Dodávatel' sa zavázuje zabezpečiť rezervovan kapacitu (RK) pre odberné miesto Odberatel'a vo v ške
podta Prílohy č, 1 Zmluvy. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešiť v srjlade s
Prevádzkov m poriadkom PDS a platn m cenov m rozhodnutím URSO.

Odberatet móže požiadat' Dodávatela o pravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do v šky
maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávatela alebo na kontaktnr]
e-mailovtj adresu uveden na faktr]re a doručen najneskór 5 pracovn ch dní pred stanovenou lehotou
uvedenou v podmienkach príslušného PDS. tJprava dohodnutej rezervovanej kapácity sa stáva rjčínnou
po jej písomnom odstjhlasení Dodávatelom.

Kvalita dodávanej elektriny a distribuěn ch služieb nemusí byť dodržaná, ak.

a) Odberatel' odoberá elektrinu s in m rjčinníkom ako je dohodnuté v tejto Zmluve;

b) Odberatel prekraěuje hranice prípustného negatívneho spátného pósobenia na s stavu (vere.ln
rozvod elektriny) stanovené technick mi predpismi;

c) Odberatel prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;

d) ide o stav n dze alebo st] vykonávané činnosti bezprostredne zamedzujrJce jeho vzniku alebo
ide o živeln udalost';

vznikn alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetick ch zariadeniach;

Odberatet porušuje ustanovenia tejto Zmluvy, zákona o energetike, Prevádzkového poriadku
PDS, Pravidiel trhu s elektrinou alebo inlich všeobecne závázn ch právnych predpisov, ktoré
móžu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny 3 distribučn ch služieb.
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Odberatel je podta zákona o energetike zodpovedny za riadny stav odberného zariadenia a za
dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technick ch zariadení.

Odberatel' sa zavázuje dodržiavat'všetky povinnosti Odberateía podía zákona o energetike, pravidiel trhu
s elektrinou, Prevádzkového poriadku PDS a ostatn ch príslušnlich všeobecne záváznych právnych
predpisov.

Odberatel' je povinn sa riadit' zákonom o energetike, Pravidlami trhu, Prevádzkov m poriadkom,
Všeobecn mi podmienkami, Technick mi podmienkami distribučnej sústavy vypracovan mi v s lade s
vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 27112012 Z. z,, ktorou sa ustanovujti
podrobnosti o rozsahu technicklich podmienok prístupu a pripojenia do stistavy a siete a pravidlá
prevádzkovania s stavy a siete, a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej s stave. Odberateí je
povinn umožniť kontrolu ich dodržiavania PDS.

Odberatet sa zavázuje v prípade stavu n dze postupovať podía príslušn ch právnych predpisov - a to
20 Zákona o energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.41612012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujti podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujticich opatrení pri stave n dze a o
opatreniach zameran ch na odstránenie stavu n dze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri

vyhlasovaní krízovej situácie a jej rovne, o vyhlasovaní stavu nrjdze v elektroenergetike a podrobnosti
pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej rovne, o vyhlasovaní obmedzujricich opatrení v plynárenstve pre
jednotlivé kategórie odberatelov plynu, o opatreniach zameran ch na odstránenie krízovej situácie a o
spósobe urěenia obmedzujticich opatrení v plynárenstve a o opatrení zameran ch na odstránenie
krízovej situácie.

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distr!bučn ch služieb

2.1 Odberatel' berie na vedomie, že PDS je oprávnen obmedzit' alebo prerušit' distribučné služby v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutn dobu v prípadoch ustanovenlich v 31 ods. 1 písm. e)zákona o
energetike a v príslušn ch ustanoveniach Prevádzkového poriadku PDS. Počas takéhoto prerušenia
alebo obmedzenia nie je Dodávateí povinn dodávať elektrinu a zabezpeěovat' distribučné služby do
odberného miesta Odberateta. V uvedenlich prlpadoch nemá Odberatel' nárok na náhradu preukázateíne
vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku).

2.2 PDS informuje Odberatel'a o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribučn ch služieb v s lade so
zákonom o energetike a Prevádzkov m poriadkom PDS. V prípade prerušenia alebo obmedzenia
distribučn ch služieb z dóvodu poruchy na dotknutom odbernom mieste Odberatel'a, je Odberatel'
povinn informovať príslušn PDS prostredníctvom autorizovanej osoby PDS (Pre odberné miesta
pripojené do distribučnej s stavy: Stredoslovenská distribučná, a.s.).

2.3 Dodávatel' je oprávnenli požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny
do odberného miesta Odberateťa, ak Odberateí podstatne porušuje Zmluvu aj po doručení
predchádzaj ceho písomného upozornenia. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj prípad, ak je
Odberatet v omeškaní s rjhradou preddavkovej platby alebo nedoplatku z vytičtovacej faktriry podta
Zmluvy a ak si Odberatel t to svoju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote, ktor stanovil Dodávatel'v
písomnej vyzve a ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od upozornenia s poučením, že dodávka elektriny a
distribučné služby bud prerušené. Písomnávyzva Dodávatel'a podía predchádzaj cej vety sa považuje
za doručen Odberatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateí
o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky. Dodávateí v takom prípade
nie je povinn dodávať elektrinu a zabezpeéovať distribuěné služby do odberného miesta Odberateía
podla Zmluvy a nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlli zisk Odberatel'a. Dodávateí nasledujrici
pracovn deň po Oňi oOt<eOy zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a ostatn ch
poplatkov vrátane nákladov spojen ch s prerušením a obnovením distribrjcie elektriny Odberatel'om,
požiada PDS o obnovenie distrib cie a dodávky elektriny do odberného miesta Odberateta. Ak Dodávatel'
na základe Zmluvy poskytuje Odberatelovi srjčasne dodávku a distribrjciu elektriny do odberného miesta,
dlžnou sumou za dodávku elektriny podta predchádzaj cej vety sa rozumie al dlžná suma za distribučné
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služby. Pripísaním dlžnej sumy na úěet Dodávatel'a sa rozumie úhrada dlžnej sumy na účet Dodávateía s
uvedením správneho variabilného symbolu. V ostatných prípádoch po odstránení príčin neoprávneného
odberu a po zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávatet v takýchto prípadoch úětuje
Odberatel'ovi poplatok za znovu pripojenie odberného miesta v zmysle platného cenníka služieb PDS,
ktoný sa Odberateí zavězuje zaplatiť.

2.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Dodávateta alebo Odberatel'a je Dodávatet oprávnený
zabezpečiť ukončenie dodávky elektriny a distribučných služieb odpojením odberného miesta ku dňu

zániku Zmluvy.

3. Meranie elektriny a odpočty

3.1 Meranie elektriny, vykonávanie odpočtov urěeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania
výsledkov merania a ostatných informácií potrebných na vyúětovanie dodávky elektriny a distribučných
služieb vykonáva PDS a riadi sa zákonom o energetike (§ 40), Prevádzkovým poriadkom a príslušnými
platným i všeobecn e záv ázný mi právnym i predpism t.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Montáž, pripojenie alebo 4imenu určeného meradla zabezpečí Dodávatet u príslušného PDS po splnení
stanovenlich technick ch podmienok merania elektriny. Podmienkou zabezpeěenia montáže a pripojenia
určeného meradla je uzatvorená zmluva o pripojení do distribučnej s stavy medzi PDS a Odberatel'om.
Druh, počet, vel'kost' a umiestnenie urěeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle
zákona o energetike.

Elektrina sa meria určen m meradlom (v zmysle zákona é. 15712018 Z, z. o metrológii o zmene a
doplnení niekton ch zákonov v znení neskorších predpisov). V prípade poruchy určeného meradla, HD
(hromadné diaíkové ovládanie) alebo fakturácie s nesprávnou konštantou maj zmluvné strany právo na

vzájomné vyrovnanie bez sankcií. Dodávatel' upraví fakturaěné hodnoty podía dajov, ktoré Dodávatel'
dostane od PDS.

Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii,
ktoré Odberatel zistí, je povinnli bezodkladne nahlásiť Dodávatel'ovi.

Ak má Odberatel' pochybnosti o správnosti merania ridajov určen m meradlom alebo zistí chybu na
určenom meradle, móže prostredníctvom Dodávatel'a písomne požiadat' PDS o zabezpečenie jeho
preskrišania. Dodávatel' je povinn túto žiadost' Odberateta odoslat' PDS, kton v zákonnej lehote
zabezpeěl preskúšanie určeného meradla. Podanie žiadosti o presk šanie meradla nezbavuje
Odberatel'a povinnosti zaplatit' preddavkové platby alebo vyričtovanie za odobrat elektrinu v lehote ich

splatnosti.

Odpočet určeného meradla sa vykonáva v srjlade s Prevádzkov m poriadkom, pričom Odberatel' je
povinnli poskytn ť PDS k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnri s ěinnost'. Dodávatel'fakturuje dodávku
elektriny a distribuěné služby na základe t chto dajov.

Odberatet je povinn umožnit' PDS alebo poverenej osobe montáž urěeného meradla, montáž zariadenia
na prenos informáciío nameran ch dajoch, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu, zariadeniu na
prenos informácií o nameran ch údajoch a k určenému meradlu na ěel vykonania kontroly, v meny,
odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny v s lade s Prevádzkov m
poriadkom a príslušn mivšeobecne záváznymi právnymi predpismi.

Odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na napáťovú úroveň vn a u ktorého je odber elektriny
meran na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí funkčnosť
kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a v sledky merania oznámi Dodávatel'ovi
písomne na predpísanom formulári Hlásenie o meraní statického kondenzátora, ktor je prístupn na
internetovej stránke Dodávatela, a to v t chto prípadoch:
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a) ak ide o nové odberné miesto, najneskór do 10 dní po pripojení,
b) pri výmene transformátora, najneskór do 10 dní po výmene,
c) ak o to Dodávatel' požiada, najviac však jedenkrát za 12 mesiacov. Pokiaí Odberatel takéto

hlásenie Dodávatelovi nepredloží v uvedených lehotách, považuje sa transformátor za
nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podl'a príslušného
rozhodnutia UnSO. Dodávateí má potom právo na základe údajov poskytnutých od PDS
pripoěítať k nameranej jalovej spotrebe jalové transformačné straty v zmysle platného cenového
rozhodnutia Únso.

3.9 Dóvody výmeny určeného meradla móžu byť najma:

a) výmena určeného meradla pred uplynutím ěasu platnosti overenia,
b) výmena urěeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
c) výmena uičeného meradla, ak nastala porucha na urěenom meradle,
d) výmena určeného rneradla z dóvodu zmeny zmluvných podmienok.

3.10Pri spósobe a výške kompenzácie za nedodĚanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou
súvisiacich služieb sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.11O termíne výmeny určeného meradla (ďalej len,,výmena") informuje Odberatela
výmene aspoň 15 dní vopred, to neplatí, ak Odberatet súhlasí s neskorším
plánovanej výmeny; pri neplánovanej výmene bezodkladne.

3.12 Náhradný spósob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného
určeného termínu odpočtu sa riadi ustanoveniami platného Prevádzkového poriadku

PDS pri p!ánovanej
oznámením termínu

meradla alebo mimo
PDS.

1.
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Clánok lV.
Gena

Cena za dodávku elektriny

Cena za dodávku elektriny bola dohodnutá zmluvn mi stranami vo v ške 69,79 /MWh v tejto cene je

zahrnutá samotná cena za dodávku elektriny, cena za prevzatie zodpovednosti za odch lku a cena
vypl vaj ca zo závázku minimálneho odberu.

Dodávatel' preberá zodpovednosť za vyrovnanie hodinov ch odch lok v plnom rozsahu.

1.3 Odber s roěn m hodinov m diagramom bez vyhodnotenia hodinov ch odch lok.

2. Cena za distribučné služby

2.1 Dodávatel' čtuje Odberatelovi cenu za distribučné služby a ostatné tarify fakturované PDS v s lade s
platn mi cenov mi rozhodnutiami ÚRSO vzťahujricimi sa na distribučné služby poskytované PDS podl'a

sadzby dohodnutej v tejto Zmluve.

2.2 Dodávatet ričtuje odberatelovi poplatok do jadrového fondu v súlade s platn m nariadením Vlády SR
alebo in m príslušn m legislatívnym predpisom, pokiaí takáto zmena nastane.

2.3

2.4

Dodávatel' čtujé Odberateíovi ostatné služby st]visiace s distrib ciou elektriny podía platného cenníka
služieb distrib cie príslušného PDS (d'alej aj ,,cenník služieb distrib cie"). 

"

Cenové rozhodnutia ÚnSO a cenník služieb distribrjcie s uverejnené na internetovej stránke PDS.

Ak dójde k zmene regulovan ch cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚnSO počas zmluvného
obdobia je Dodávatel' je oprávnen čtovať Odberatelovi ceny v srjlade s podmienkami príslušného
nového cenového rozhodnutia Únso.

2.5



2.6 Dodávatel' je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribr]cie príslušného PDS upraviť
fakturovanie ceny Odberatel'oviza tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka,

3.

2.7

2.8

3.1

3.1

3.2

3.3

Ceny uvedené v cenov ch rozhodnutiach ÚRSO neobsahujri DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava
DPH v s lade s platn mi zákonmi,

Odberatel je povinn uhradiť Dodávatel'ovi spolu s cenou za plnenia podla Zmluvy aj ďalšie platby, resp.
poplatky stjvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, resp. nekonaním vyvolal vznik skutočností a
potrebu uskutočnenia d'alších tjkonov (služieb) zo strany Dodávatel'a a tieto stl spoplatňované podl'a
cenníka služieb Dodávatela alebo cenníka služieb pDs.

Dane a poplatky

Ceny za dodávku elektriny uu"O.nn v tejto Zmluve neobsahujri spotrebn daň z elektriny (d'alej len ,,SpD")
podl'a zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a
doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a
daň z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH') podl'a zákona ě. 22212004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o dani z pridanej hodnoty").
K cenám za dodávku elektriny sa pri fakturácii pripočítava SpD v sadzbách platn ch ku dňu uskutočnenia
zdanitel'ného plnenia a DPH vsulade s účinn m zákonom odaniz pridanej hodnotyvsadzbách platn ch
ku dňu uskutočnenia zdanitelného plnenia.

Ak Odberatel' požaduje dodávku elektriny oslobodenú od SpD a je držitel'om povolenia na oslobodenrj
elektrinu tak, ako to ustanovuje zákon o spotrebnej dani z elektriny, je povinn jedno vyhotovenie tohto
povolenia odovzdat' Dodávatel'ovi v srjlade s príslušnou právnou úpravou,

K cenám za dodávku elektriny Dodávatel Odberatel'ovi pri fakturácii pripoěíta tarifu za systémové služby
a tarifu za prevádzkovanie systému podta aktuálne platného cenového rozhodnutia tJRSO, kton m bola
urěená alebo schválená tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby a Odberatel' sa
tieto zavázuje Dodávatetovi uhradit'.

3.4 V prípade, že dodávka elektriny bude zaťažená in mi daňami, poplatkami alebo inlimi obdobn mi
peňažn mi platbami zaveden mi legislatívou Slovenskej republiky, ktoré nie srj uplatňované v ěase
uzatvárania Zmluvy, cena za dodávku elektriny sa upravío príslušn11 ěiastku.

3.5 Odberateí je povinnli uhradiť Dodávatelovi spolu s cenou za plnenia podl'a tejto Zmluvy aj ďalšie platby,
resp. poplatky stlvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, resp. nekonaním vyvolal vznik
skutočnostía potrebu uskutočnenia d'alších tikonov (služieb) zo strany Dodávatďb, resp. následne PDS,
a tieto sti spoplatňované podl'a Cenníka služieb Dodávatel'a alebo cenníka služieb PDS,

článor v.
Spoločné ustanovenia

Platobné podmienky a fakturácia

Dodávka elektriny a distribučné služby stl v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované za
opakované dodanie tovaru a služby v mesačne sa opakujúcich lehotách. Faktrjry sa vystavujú spoločne
za dodávku elektríny a distribučné služby.

Odberatel' sa pre odberné miesta s mesačn m odpočtom odberu elektriny závázuje Dodávateíovi
uhrádzat' preddavky za, dodávku elektriny a distribučné služby. V ška, počet, termíny a spósob platby
preddavkov sri zmluvnlimi stranami dohodnuté v Prílohe ě. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa móžu
priebežne poěas trvania Zmluvy dohodnrjt' na zmene vlišky, poětu, termínov alebo spósobu platieb
preddavkov zmenou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. tJhrady preddavkov uskutočňuje Odberateí
bezhotovostn m platobn m stykom na niektor z účtov Dodávateta uveden ch v záhlaví tejto Zmluvy.

1.
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1.3 Odberatel sa pre odberné miesta s ročným odpočtom odberu elektriny zavázqe uhrádzať Dodávatelom
vystavené mesaěné faktúry za opakované dodanie tovaru a služby za predpokladanú spotrebu elektriny
(ďalej len ,,preddavkové faktúry"). Predpokladaná spotreba elektriny je odhadnutá na základe skutočného
odberu elektriny za predchádzajúce zúětovacie obdobie alebo z plánovaného odberu elektriny na
nadchádzajúce zúčtovacie obdobie predpokladanej dodávky elektriny, alebo na základe skutoěného
odpočtu v priebehu roka.

1.4 Dodávateí vyhotoví vyúčtovaciu faktúru za spotrebu elektriny pre Odberné miesta Odberatela s
mesačným odpočtom (ods, 1.2) k poslednému dňu príslušného mesiaca. Dodávateí vo vyúčtovacej
faktúre pre odberné miesta s mesačným odpočtom vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na základe
skutočného odberu elektriny (celková suma za spotrebu elektriny zistenej PDS v súlade s Prevádzkovým
poriadkom bez DPH ) a Odberatelom uhiadených preddavkov za príslušný mesiac.

1.5 Dodávatel vyhotoví vyúětovaciu faktúru za spotrebu elektriny pre Odberné miesta Odberatel'a s ročným
odpoětom (ods. 1.3) na základe odpočtu k poslednému dňu odpočtového cyklu. Dodávatel' vo
vyúětovacej faktúre pre odberné miesta s ročným odpoětom vypoěíta rozdiel medzi cenou stanovenou na
základe skutočného odberu elektriny (celková suma za spotrebu elektriny zistenej PDS v súlade s
Prevádzkovým poriadkom bez DPH ) a súčtom Odberatelom uhradených preddavkových faktúr za celé
obdobie, za ktoré sa spotreba elektriny prostredníctvom vyúčtovacej faktúry vyúčtováva.

1.6 Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať aj rozdiel medzi skutočným odberom elektriny a súčtom všetkých
preddavkových faktúr požadovaných v danom fakturačnom období (bez ohl'adu na to, či boli uhradené).
Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby je Dodávatel oprávnený vyhotoviť aj v
prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončeníodberu a pod.

1.7 Vyfakturovaný nedoplatok Odberatet uhradí Dodávatelovi v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný
preplatok Dodávatel' vráti Odberatefovi na účet Odberateía uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v termíne do
dátumu splatnosti faktúry. Zmenu bankového spojenia a čísla rjčtu zmluvných strán bude možno
uskutočnit' iba písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázatetne doručeným druhej zmluvnej
strane najneskór spolu s príslušnou faktúrou, resp. pred doručením vyúčtovacej faktúry,

1.8 Odberatel' sa zavázuie platiť faktúry bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným
symbolom uvedeným na jednotlivých faktúrach na účet Dodávatel'a. V prípade, ak faktúra za dodávku
elektriny a distribučné služby nebude obsahovať číslo tiětu Dodávateía, Odberateí sa zavázuje uhradiť
faktúru na niektoný z úětov uvedených v záhlavíiejto Zmluvy.

,1.9 Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne deň splatnosti na deň
pracovného voína, dňom splatnostije najbližší nasledujtici pracovný deň. 

9

1.,l0Uhradou sa rozumie pripísanie sumy na rlčet Dodávatel'a s uvedením správneho variabilného symbolu
uvedeného na faktúre alebo dohodnutého v tejto Zmluve. Ak Odberatel' poukáže úhradu s nesprávnym
variabilným symbolom, alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet Dodávatela ako je uvedené na
faktúre alebo dohodnuté v tejto Zmluve, Dodávatel' je oprávnený vrátiť mu úhradu ako neuhradenú a
účtovať mu úrok z omeškania podla odseku 1.12 resp, 1.13 tohto bodu Zmluvy.

't.l1Ak Odberatel'neuhradí akúkol'vek faktúru zo zmluvného vzťahu s Dodávatelom podl'a Zmluvy v lehote
splatnosti, Dodávatel'má právo vyzvať Odberatela na zaplatenie faktúry napríklad formou písomnej výzvy
na zaplatenie (upomienka), SMS správou, telefonicky a podobne. Dodávatel je oprávnený účtovať
Odberatel'ovi náklady na písomnú výzvu v súlade s Cenníkom služieb Dodávatel'a. Písomná výzva
Dodávatela podl'a predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberateíovi dňom prevzatia zásielky
alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberatel' o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom
od mietnutia prevzatia zásielky.

1.12AkOdberatet pri odbeiných miestach s mesaěným odpočtom neuhradí v príslušnom mesiaci preddavok
podía Zmluvy príp. podl'a Dohody úhrady preddavkov pre mesaěné zúčtovanie k Zmluve, je Dodávatel
oprávnený účtovať Odberatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžného preddavku od dátumu



splatnosti preddavku do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mal byť preddavok uhradený. Odberatel' je
povinný vytičtované úroky uhradit'.

1,13Ak je Odberatel v omeškaní s úhradou akejkotvek faktúry zo zmluvného vzt'ahu s Dodávatel'om podl'a

Zmluvy, je Dodávatel'oprávnený účtovat'Odberatel'ovi rirok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý al zaěatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jq úhrady. Odberatel' je povinný
vyúčtované úroky uhradiť.

1,'l4^R je Odberatel v omeškaní s plnením svojich platobných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, je

Dodávatel' oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnq sumy za každý aj zaěatý deň
omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady.

í,í5V prípade porušenia povinnosti Dodávatela plniť predmet zmluvy riadne, věas apodl'a podmienok
stanovených v tejto zmluvg Dodávateí je povinný zaplatiť Odberatelovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-
Eur prijednotlivom porušení povinnosti v zmysle článku lll. tejto Zmluvy.

1.16Dodávatet má právo priradiť platbu Odberatel'a na najstaršiu neuhradenú pohtadávku Odberateía zo
Zmluvy, pokiat nebude Odberatelom platba výslovne priradená ku konkrétnej pohíadávke.

1 ,17 Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania výpočtovou technikou nemusia byť
Dodávatel'om podpísané. Odberatet berie na vedomie, že v prípade dohody medzi Dodávatel'om a
Odberatelom o elektronickom vyhotovení faktúry nie je Dodávatel' povinný zasielať Odberatetovi faktúru
aj v tlaěenej písomnej forme.

1.18Odberatel'požadujezaslat'faktúrynaadresu: Ul.17. novembra 1258, 02201 Čadca

2. RekIamácie

2.1 Dodávatel' je povinn dodržiavat' štandardy kvality.

2.2 Ak sa stane chyba pri fakturácii, ktoré vzniknrl najmá, ale nielen nesprávnou ěinnosťou určeného
meradla, nesprávnym odpočtom určeného meradla, použitím nesprávnej konštanty určeného meradla,
použitím nesprávnej ceny dodávky elektriny a/alebo distribučn ch služieb, tlaěovou chybou vo
vyrlětovaní, chybou v počítaní alebo nezoh[adnením zaplaten ch preddavkov a pod., maj zmluvné
strany nárok na vzájomné vysporiadanie.

Ak Odberatel' zistí chybu alebo omyl vo faktrjre za spotrebu elektriny, bez zbytoěného odkladu zašle
Dodávatelovi písomnri reklamáciu, ktorá musíobsahovať najmá: oznaěenie Odbeiatel'a (obchodné meno,
číslo obchodného partnera), identifikačné daje reklamovanej fakt ry vrátane variabilného symbolu,
presn opis reklamovanej skutočnosti vrátane odóvodnenia reklamácie a predloženia podkladov
(dokumentácie) potrebn ch na prešetrenie reklamácie, prípadne ďalšie dóležité skutočnosti rozhodné pre
posúdenie reklamácie, podpis Odberatela alebo jeho oprávneného zástupcu, dátum reklamácie, ěíslo
miesta spotreby, adresu na ktor bude odpoveď zaslaná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou
uvedenou na zmluve.

2.3

2.4 Odberatel'má právo písomne reklamovať aj iné vady, ku ktor m došlo pri realizácii Zmluvy.

2.5 Dodávatel overí správnosť vytičtovania platby za dodanú elektrinu a distribuěné služby a v prípade
opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúětovaní vystavením opravnej faktúry v
lehote 30 dní odo dňa doruěenia žiadosti Odberatela (ak osobitn predpis neustanpvuje in lehotu). Ak
chybu zistí Dodávatel, bezodkladne vyhotovíopravn fakt ru,

2.6 Dodávatet reklamáciu prešetrí a v sledok prešetrenia písomne oznámi Odberateíovi v lehote 30 dní od
doručenia reklamácie pokiat zo štandardov kvality alebo iného všeobecne závázného právneho predpisu

nevypl va iná lehota. Pokial si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnost'tretej strany, móže Dodávatel'



predEiť lehotu na vybavenie reklamácie o d'alších najviac 30 dní. Podanie reklamácie nemá odkladný
účinok na splatnost' faktúry.

2.7 V prípade neopodstatnenej reklamácie má Dodávatel právo vyúčtovať Odberatetovi náklady súvisiace s
jej prešetrením podl'a interného cenníka Dodávateía a úrok z omeškania podl'a čl. V., bod l., ods. 1.12.
resp. 1.13, Zmluvy až do doby uhradenia faktúry za spotrebu elektriny.

2.8 Odberatel' uplatňuje reklamáciu písomne na Doručovacej adrese Dodávateía: SSE, a.s., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina alebo osobne v kontaktných miestach Dodávatel'a na predpísanom tlačive
Dodávatel'a.

2.9

3.1

3.

V prípade, ak Odberatel nesrjhlasí s v sledkom reklamácie alebo so spósobom jej vybavenia, je
oprávnen najneskór do 45 dní od doruěenia vybavenia reklamácie predložit'spor s Dodávatel'om alebo
PDS na mimos dne riešenie 4a tjRSO.

Náhrada škody

Ak poruší niektorá zo zmluvn ch strán povinnosti vypl vaj ce z tejto Zmluvy, má poškodená zmluvná
strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody(skutočnej škody a ušlého zisku), okrem prípadov,
keď škody boli spósobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučn ch služieb v
s lade s príslušn; mi všeobecne záváznymi predpismi (napr. zákonom o energetike) a s touto Zmluvou
alebo okolnost'amivyluěujticimizodpovednost'podta 374 Obchodného zákonníka,

3.2 Dodávatel' nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušl zisk, ak je dodávka elektriny zabezpeéená cez
cudzie zariadenie a nedodanie elektriny bolo spósobené poruchou alebo inou udalost'ou na tomto
zariadení.

3.3 Dodávateí tiež nezodpovedá za škody spósobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní
povinnostívo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení 24 zákona o energetike.

3.4 Odberatel'zodpovedá za škodu spósoben neoprávnen m odberom v s lade so Zákonom energetike a s
príslušn mi všeobecne záváznymi právnymi predpismi.

3.5 Odberatel s DoCávatel'om sa budú navzájorň informovať o všetk ch skutoěnostiach, pri kton ch sti si
vedomí, že by mohliviesť k škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

4. Trvanie Zmluvy a ukončenie zmluvného vzt'ahu

4.1 TátoZmluvazaniká uplynutím ěasu, na kton bola dojednaná.

4.2 Túto Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvn ch strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.

4.3 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Odberatel'a sa považuje najmá:

4.3,1 omeškanie Odberatela s hradou fakt ry v lehote splatnosti a fakt ru neuhradil ani v dodatočnej
'lehote urěenej Dodávatel'om, ktorá však nesmie byť kratšia ako 10 dní. Zmluvné strany
potvrdzujti, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná;

4.3,2 neoprávnen odber elektriny v zmysle Zákona o energetike

4.3.3 ak Odberatel' svojím odberom ohrozuje bezpečnost', spolahlivosť alebo kvalitu dodávky
elektriny;

4.3.4 ak Odberatel' opakovane nesprístupní odberné miesto pre vykonanie montáže urěeného
meradla,



4.3.5 ak Odberatel opakovane ani po písomnej výzve neumožnl prístup PDS alebo Dodávatetovi k
určenému meradlu, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu alebo opakovane neumožní
montáž určeného meradla alebo zariadenia na prenos informáciío nameraných údajov,

4.3.6 neplnenie povinnostívyplývajúcich Odberatetovizo zákona o energetike

4.3.7 zmena dodávatel'a elektriny pre odberné miesto Odberateía uvedené v čl. l. bod. lll. Zmluvy pred
zánikom tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo
strany Odberateía je Dodávateí oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o
odstripení zaslanom Odberatel'ovi. tJčinnosť odstúpenia nastane dňom doruěenia písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateíom Odberatel'ovi alebo neskorším dňom uvedeným
v písomnom oznámení Dodávatela o odstúpení zaslanom Odberatel'ovi. Písomné oznámenie
Dodávatel'a o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Odberatel'ovi dňom prevzatia
zásielky alebo dňom bdmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa
Odberatel o uložení zásielky nedozvedel.

4.3.8 V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávatela, a to v prípade, ak
Dodávatel' nezabezpeěí Odberateíovi dohodnutú dodávku elektriny a distribučné služby v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote urěenej Odberatel'om, ktorá nesmie
byt'kratšia ako 10 dníod doručenia výzvy Odberatela Dodávatelovi, je Odberatel oprávnený od
tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnost'odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od zmluvy Odberateíom Dodávatel'ovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom
oznámení Odberatel'a o odstúpení zaslanom Dodávatel'ovi. Písomné oznámenie Odberatel'a o
odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Dodávatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj ked'sa Dodávatel'o
uložení zásielky nedozvedel.

4.3.9 V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberatel'a je Dodávatel oprávnený odsttipiť
od Zmluvy. Úeinty odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpeníod Zmluvy Dodávateťom Odberatelovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom
oznámení Dodávatela o odstúpení zaslanom Odberateíovi. Písomné oznámenie Dodávatel'a o
odstúpení od Zmluvy sa považuje za doruěené Odberatelovi dňom prevzatia zásielky alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateí o
uložení zásieIky nedozvedel.

Každá zo zmluvn ch strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpit', ak4.4

4,4.1 druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkuzu aletlo

4.4.2 bol návrh na vyhlásenie konkuzu voěi druhej zmluvnej strane podan treťou osobou, pričom
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odóvodňuje začatie
konkurzného konania alebo

4.4.3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásen konkuz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutli pre nedostatok majetku alebo

4.4.4 druhá zmluvná strana vsttipila do likvidácie.

4.4.5 V prípade odst penia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vypl vaj ce zo
Zmluvy do dňa činnosti odst penia, Zmluvné strany sri povinné vyrovnat'všetky pohtadávky a
závázky vzniknuté do dňa činnosti odst penia od tejto Zmluvy.

4.4.6 Odst penie od.Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dóvodu sa nedotlika práva na uplatnenie
nárokov vypllivaj cich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej
pokuty, zmluvnlich ustanovení t kaj cich sa vol'by práva, riešenia sporov medzi zmluvnlimi
stranami a ostatn ch ustanovení, ktoré podl'a Zmluvy alebo vzhl'adom na svoju povahu majú
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trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahuj ce sa k vysporiadaniu vzájomn ch právnych
vzťahov na základe Zmluvy zostávaj v platnosti do momentu ich vysporiadania.

4.4.7 V prípade ukončenia tejto Zmluvy sa Odberatel' zavázuje, že umožní Dodávateíovi vykonat'
kony srjvisiace s ukoněením dodávky elektriny a distribučn ch služieb vrátane odobratia

určeného meradla a odpojenia odberného miesta.

4.4.8 Odberatel sa zavázuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy bude Dodávatel' jedin m dodávatel'om
elektriny pre odberné miesta definované v tejto Zmluve, t.j, nebude mat'viacero dodávatel'ov pre

dodávku elektriny do odbern ch miest uveden ch v tejto Zmluve počas trvania Zmluvy, a že
nezmení dodávateía elektriny pre uvedené odberné miesta pred zánikom Zmluvy v súlade s jej

ustanoveniami.

4.4.9 Ak Odberatel' zmenl dodávateía elektriny pred zánikom tejto Zmluvy v súlade s jej

ustanověniami, alebo v prípade ukončenia odberu alebo zániku tejto Zmluvy pred uplynutím
doby, na ktorú je Zmluva uzatvorená z dóvodov na strane Odberatela, má Dodávatel' voči
Odberatelovi právo na zaplatenie každej neodobratej MWh vo v ške 30,00 /MWh rozdielu
medzi celkovlim dohodnut m množstvom elektriny na kalendárny rok 2019 uveden m v Článku
ll, bod ll, odsek 2.1. tejto Zmluvy a skutoěne odobrat m množstvom elektriny ku dňu vykonania
zmeny dodávatela elektriny alebo ku dňu ukonóenia odberu alebo zániku Zmluvy. Tlimto
dojednaním nie je dotknuté právo Dodávate]a na náhradu škody.

4.4.10 Ak bol s Odberatel'om dohodnuty závázok minimálneho odberu elektriny, pri ukončení tejto
Zmluvy je Dodávatel oprávnenli tento závázok Odberateíovi fakt rovať v konečnej fakt re.

4.4.11 Ak Dodávateí nezabezpeěí Odberateíovi dohodnut dodávku elektriny, distribučné služby a
prevzatie zodpovednostiza odchlilku v s lade s podmienkamiZmluvy.

Vis maior (vyššia moc)

Zmluvné strany s zbavené zodpovednostiza čiastoěné alebo plné neplnenie povinností vypl vaj cich z
tejto Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je v sledkom okolností vyluěujtlcich zodpovednosť/vis maior v
zmysle príslušn ch ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (napr. vojna, celoštátny
štrEk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristick ritok, atd'.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej
strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujticich zodpovednosť, kton vydaj
príslušné rady alebo organizácia zastupuj ca záqmy kra.liny póvodu.

Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujtl o dobu trvania okolností vylučujúcich'zodpovednost7vis maior.
Ak doba ich trvania presahuje 30 dní, ktorákoívek zo zmluvnlich strán je oprávnená písomne odsttjpiť od
tejto zmluvy bez ak chkol'vek negatívnych právnych dósledkov pre odstupujtlcu zmluvn stranu.

Pokial' sa zmluvné strany nedohodn inak, pokračujti po vzniku okolností vylučujticich zodpovednost' v
plnení svojich závázkov podl'a Zmluvy, pokiat je to rozumne možné, a budrj htadat' iné alternatívne
prostriedky na plnenie Zmluvy, kton m nebránia okolnostivylučujrice zodpovednosť.

Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má
vedieť, že poruší svoju povinnost'zo zmluvného vzťahu, je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej
strane povahu ,prekážky, ktorá bráni, alebo bude brániť v plnení povinnosti, o jej dósledkoch a
predpokladanom trvaní. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, ako sa povinná zmluvná
strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedietl. ŠroOy vypl vajrlce z
neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku vis maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto
neskoré oznámenie.

5.2

5.3

5.4



6. Závázok mlčanlivosti

6.1 Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali alebo o ktor ch sa dozvedeli
ak mkotvek spósobom pri uzavretí alebo plneníZmluvy alebo v sr]vislosti s ňou sa považujú za dóverné
a maj charakter obchodného tajomstva (ďalej aj ,,dóverné informácie"). Zmluvné strany sa zavázujú
zachovávat'mlěanlivost'o dóvern ch informáciách, dóverné informácie používať v lučne na ěely plnenia
Zmluvy, neposkytn ť a nesprístupnit' dóverné informácie tretím osobám a prijať všetky potrebné
opatrenia na ochranu azabezpeěenie dóvern ch informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej
osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informáciív prípade, ak:

a) Dodávatel' poverí tretiu stranu vymáhaním pohl'adávok voči Odberatel'ovi z Zmluvy v jeho mene
za predpokladu,"že {áto osoba bude viazaná povinnosťou ochraňovať dóverné informácie za
podmienok najmenej rovnako prísnych ako sri podmienky stanovené v Zmluve alebo

b) v prípade post penia práv a povinností z Zmluvy v s lade so Zmluvou v príslušnom rozsahu za
predpokladu, že osoba, na ktorrj budú posttipené práva a povinnosti bude viazaná povinnosťou
ochraňovať dóverné informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sr] podmienky
stanovené v zmluve alebo

c) ak sa budti uplatňovať práva z tejto Zmluvy s dnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci,
alebo

d) ak povinnosť poskytnutia informácií vyplliva zo všeobecne závázného právneho predpisu.

6.2 Ukončenie platnosti a účinnosti tejto
zachovávat' mlčanlivost' podl'a odseku 6.1

6.3 Povinnosti zachovávat' mlčanlivost' móže
druhej zmluvnej strany.

Zmluvy z ak chkol'vek dóvodov nemá vplyv na povinnost'
tejto Zmluvy.

7.

druhú zmluvnú stranu zbavit' jedine súd alebo štatutárny orgán

poučenie odberatela

V prípade, ak nastan skutočnosti uvedené v 18 zákona o energetike v spojení s 36 Pravidiel trhu
prichádza k dodávke elektriny poslednej inštancie a odberné miesto Odberateía prechádza do bilančnej
skupiny dodávatel'a poslednej inštancie, kton bol za dodávateta poslednej inštancie urěen ÚnSO-m
alebo zákonom. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas kton ch je dodávatel'om
elektriny.a s visiacich služieb do daného odberného miesta dodávatel' poslednej inštancie. Odberatel'
elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávatet poslednej inštancie, uhradí dodávatelovi poslednej
inštancie cenu za dodávku poslednej inštancie a s visiace služby podl'a cenového rozhodnutia vydaného
ÚRSO-m pre dodávatel'a poslednej inštancie. O dóvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie informuje
Odberatel'a príslušn PDS, a to v lehote podl'a 36 ods. 7 Pravidiel trh. Dodávka poslednej inštancie
móže byt' ukoněená aj počas jej trvania uzatvorením zmluvy s dodávateíom poslednej inštancie alebo
inlim dodávatelom elektriny, ukončením odberu elektriny zo strany odberatel'a elektriny alebo pri zmene
odberatela, elektriny na danom odbernom mieste, Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch
mesiacov od jej začatia.

Dodávateí je povinn dodržiavat' štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať ridaje o
štandardoch kvality, a to v srjlade s vyhláškou tJradu pre reguláciu sieťov ch odvetví ě. 275t2O12 Z. z.,
ktorou sa ustanovujti štandardy kvality prenosu elektriny, distribrjcie.elektriny a dodávky elektriny (d'alej

len ,,vyhláška"). Ak Dodávatel' nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázatelne nastalo, je
povinn uhradiť Odberatel'ovi kompenzačn platbu podl'a 7 v spojení s 10 vyhlášky. Vyhodnocovanie
štandardov kvality Dodávateť zverejňuje na svojom webovom sídle www.sse.sk,

7.1

7.2



8.

7.3 Neoprávnen m odberom elektriny je odber elektriny podta 46 ods. 1 zákona o energetike. Pri
neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinn uhradiť skutočne vzniknut škodu,
Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutrj škodu na základe objektívnych a spoíahliv ch podkladov,
použije sa spósob v počtu škody spósobenej neoprávnen m odberom elektriny ustanoven všeobecne
záv ázny m právnym pred pisom.

závereěné ustanovenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2020

8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn mi stranami a činnost' dňa 01,01.2020 Ak
je podía zákona š. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoryich
zákonov (zákon c slobode jnformácií) v znení neskorších predpisov (d'alej len" lnformačn zákon") táto
Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou (d'alej len ,,povinne zverejňovaná zmluva"), podmienkou
nadobudnutia ěinnosti tejto Zmluvy dňa 0í ,01.2020 je jej predchádza1(lce zverejnenie spósobom podIa
5a lnformačného zákona.

8.3 Ak je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou, Odberateť sa zavázuje zverejnit'ttjto Zmluvu spolu so
všetk mi jej prílohami najneskór do 7 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy tak, aby Zmluva
nadobudla činnosť v zmysle prílohy é. 1 Zoznam OM, a doručiť Dodávatel'ovi Vyhlásenie alebo
Potvrdenie o jej zverejnení ihneď po zverejnení, najneskór však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia
platnosti tejto Zmluvy. Dodávatel má právo požadovať preukázanie zverejnenia predložením
dodatoěn ch dokumentov s obsahom akceptovateln m pre Dodávateta. Vyhlásením sa na čely tohto
bodu rozumie písomné vyhlásenie Odberateía o zverejnení tejto Zmluvy spolu so všetk mijej prílohami
na webovom sídle odberateía, alebo v obchodnom vestníku, ak odberatel' nemá webové sídlo.
Potvrdením sa na ričely tohto bodu rozumie písomné potvrdenie tJradu vlády Slovenskej republiky o
zverejnení tejto Zmluvy spolu so všetk mi jej prílohami v Centrálnom registri zml v vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky, ak Odberatel zverejňuje zmluvy v tomto registri.

8.4 povinnosť Dodávateía dodávať elektrinu do odberného miesta odberatel'a vzniká dňom nadobudnutia
činnosti tejto Zmluvy, a to za podmienky, že je uvedené odberné miesto Odberateta zaradené v

bilaněnej skupine Dodávateía a pripojené k distribuěnej s stave PDS.

8,5 Ak Odberatel' poruší ak kotvek povinnosť uveden v ods. 8.3 tohto bodu Zmluvy, takéto porušenie
predstavuje prípad podstatného porušenia Zmluvy. Odberatel je povinn nahradiť Dodávatel'ovi všetku
škodu, ktorá Dodávateíovi vznikne porušením tejto povinnosti.

8.6 Ak Odberatel'nedoručl DodávateíoviVyhlásenie alebo Potvrdenie o zverejnení pedl'a ods. 8.3 tohto bodu
ihned' po zverejnení, najneskór však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy,
Dodávatel má právo zverejniť Zmluvu spolu so všetk mi jej prílohami v Obchodnom vestníku, a to na
náklady Odberatela. Za tlimto čelom Odberateí udeíuje Dodávateíovi v slovn sr]hlas so zverejnením
tejto Zmluvy spolu so všetk mijej prílohami v Obchodnom vestníku.

8.7 Dňom nadobudnutia ěinnosti tejto Zmluvy strácaj platnosť a činnosť predchádzaj ce zmluvy o
združenej dodávke elektriny, resp. zmluvy o dodávke elektriny uzatvorené medzi Dodávateíom a
Odberatel'om pre rovnaké odberné miesto Odberatela ako je uvedené v čl. l. bod lll. Zmluvy.

8.8 lnformácia o podiele jednotliv ch druhov primárnych energetick ch zdrojov na elektrine nak penej alebo
vyrobenej Dodávatel'om za čelom jej dodávky Odberatelovi v predchádzaj com roku je uvedená na
fakt re za spotrebu elektriny. lnformácia o vplyve v roby elektriny nak penej alebo vyrobenej
Dodávatelom za čelom jej dodávky Odberateloviv predchádzaj com roku na živothé prostredie, vrátane
dajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri v robe tejto elektriny s uvedené na

webovom sídle www.seas.sk.



8.9 lnformácie týkajúce sa efektívnosti pri používaní energie a o dostupných opatreniach na zvýšenie
efektívnosti pri používaní energie je možné získať na webovej stránke Dodávatel'a www,sse.sk.
Doručovacia adresa Dodávatel'a je: §SE, a,s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina.

8.10 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo účtu,

zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny
vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto
údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou
zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

8,1'l Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje zákonom č. 513l1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záváznými
právnymi predpismi v o6lasú energetiky a ostatnými príslušnými všeobecn e záváznými právnymi
predpismi.

8.12 Spory, ktoré vzniknú medzi Dodávatel'om a Odberatel'om na základe Zmluvy budú prednostne riešené
dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedójde, je ktorákotvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor
na vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spósobom stanoveným osobitným predpisom.

8.13 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaí nie je uvedené v Zmluve výslovne inak, všetky oznámenia, výzvy a
iné podania, ktoré sa majú podl'a Zmluvy urobit'písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budtl
doruěené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky na adresu zmluvnej
strany uvedenú na titulnej strane Zmluvy, Každé oznámenie, výzva alebo podanie sa bude považovať za
doručené dňom jeho prevzatia alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia, v prípade uloženia zásielky s
oznámením, výzvou alebo podaním na pošte sa zásielka považuje za doručenú tretí pracovný deň od

uloženia, aj keď sa zmluvná strana o uložení na pošte nedozvedela.

8.14Žiadna zo zmluvných strán nemóže postúpiť alebo previest'svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto

Zmluvy ako celok alebo ich čast' bez predchádzajúceho písomného stjhlasu druhej zmluvnej strany s
výnimkou postúpenia pohl'adávok Dodávatela voči Odberatelovivyplývajúcich z tohto zmluvného vzt'ahu,

8.15Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúěenia alebo
rozdelenia Dodávateta v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu,
alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúěení alebo rozdelení
spoločnosti.

8.16 Nadpisy v tejto Zmluve slúžia len na prehladnosť a neberú sa do úvahy pri vYrřOe Zmluvy, rovnako sa
nepovažujti za definície, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných ustanovení.

8.17 Ustanovenia Zmluvy sú oddelite]né. Ak sa počas trvania zmluvného vzt'ahu stane akékolvek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteíné v dósledku zmeny platných právnych predpisov,
nebude tým dotknutá platnost'ani vynútitel'nost'ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa
zavázuj(s rokovat' s cieíom úpravy zmluvného vzt'ahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté
ustanovenia novými, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a
zámery zmluvných strán obsiahnuté v póvodných ustanoveniach.

8.18 Pokiaí je za Odberatela ako splnomocnitela robený akýkolvek právny úkon pri ukončovanítejto Zmluvy
na základe plnej moci, musí byt'takáto plná moc opatrená úradne overeným podpisom Odberateía.

8.19 Na túto Zmluvu sa nevzt'ahujú Všeobecné obchodné podmienky Dodávatel'a pre odberatetov elektriny
mimo domácnosti (združená dodávka elektriny).

8.20 Zmluvu možno zrušiť iba písomne. Zmluvu možno meniť alebo dopÍnat výlučne vzostupne ěíslovanými
písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmlúvných strán, ak nie je v tejto
zmluve uvedené inak.



8.21Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy Zmluvy možno meniť a dopínat' na základe dohody zmluvných
strán formou písomných dodatkov aj prostredníctvom oprávnených osób uvedených v tomto odseku,
ktoré šú oprávnené k podpisu písomného dodatku k Zmluve, pokiat sa ním mení alebo dopÍňa výlučne
niektorá z príloh 7mluvy:

Za dodávatei'a: lng. Michal Jaloviar, riaditel'sekcie Predaj B2C zákazníkom
Mgr. Szilárd Mangult, riaditel'divízie Obchod a služby

Za odberatel'a: PhDr. Janka Bírová, riadite]ka

8.22 Pripadné zmeny zmluvy budú riešené písomným dodatkom v súlade s § 18 zákona č.34312015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

8.23 Neoddeliteínou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha ě. 'l: Zoznam odberných miest

8.24 Zmluva je vyhoicvená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnost'ou originálu. Každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.

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

v Žiline. dňa 19 ,1 2 2019

za odberatel'a lng.MichaI Ja!oviar
riad iteI
Predaj BzC zákazn íkom
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Príloha č. 1 Ciastkovej zmluvy (dalej ten ,,Príloha č. 1")

zoznam odbern ch miest odberate!'a

Elc Termín zaéatia
dodávky Adresa odberného miesta

Obchodn
produkt

Spotreba
(MWh)

Hlavn istič
(Ay
Rezervovaná
kapacita (kW)

Distribučná
sadzba

24zss7211253000P 01.0]..2o2o Ul. L7. novemb ra L258, O22 01 Čadca BT5 49,Io 3x200 C2

Dodávatel:

Meno: lng. Michal Jaloviar
Funkcia: riaditet sekcie Predaj BzC zákazníkom

Podpis a pečiatka:

Dátum: 19.12.2019stredosiovr.,nská apx51sti|rc a c z2

\
\

\

\

OdberateI:

Meno: ?nill^ law)n hňrcr
Funkcia , r,n ci/, *a lLrt
Podpis a pečiatka: 

\.

Dátum: 3l; t:, lá (""l t


