
Zmluva o zdľuŽenej dodávke elektriny, číslo 712,122
uzatvorená v zmysle zákona o energetike

(dalej len,,zmluva")

Zmluvné strany

Číslo obchodného pańnera:310ooo1543

Mária

odberateľ
obec Cífer

Nám. A. Hlinku 3'l
919 43 Cĺfer

Nám.A. Hlinku 31

919 43 Cífer
Spoloěnost' zastÚpená

Mgr. Maroš Sagan PhD
starosta obce

00312347
2021133697

Všeobecná úverová banka
KOMASK2X

sK04 5600 0000 0010 ,1709 
400,1

obec Cífer

Nám.A. Hlinku 31

919 43 Cífer

Spoločnosť zastÚpená

Mgr. Maroš Sagan PhD.
starosta obce

0335599132

.sk

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

akciová spoločnost'
obch. register okresného sÚdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka č.
2749t8
Mlynské nivy 44ĺa

825'l'| Bratĺslava
Konaj úciv mene spoločnosti

Mária Tomíková
manaŽér predaja

3581 5256
2020259802
st<2020259802
35230

Tatra banka, a.s.
TATRSKBX

sK551 1 00000000264700001 9

Slove
Mlyns

nský plynárenský prĺemysel, a.s
ké nivy 44ĺa

82511 Bratislava

Márĺa Tomĺková

0917 103776

maria.tomĺkova@spo.sk

obchodné meno

Právna forma
označenie registra

Adresa

PSČ, sídlo

Meno
Funkcia

rco
DlČ
lČDPH
SK NACE

Banka
Btc

IBAN

Adresa pre poštový

Styk

Kontaktná osoba pre

zmluvné podmienky
Telefln

E-mail

manažér predaja



Čĺslo obchodného partnera:3'l 0'

'l. Definĺcie pojmov

1.1

1.2.

2.

2.1

2.2.

2.3

Pre ričely tejto zmluvy majú odborné pojmy a terminoligia význam totoŽný, ako je'uvedené v zä

č. 251t2o12 Z.z. ó energetike a o.máne a doplnení ńiertonycn zákonov (ďalej len ,,Za

ó eńergetike"), v zákone ć,-' 25ot2o12 Z.z' o regu|ácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnr

niektoých zákonov, vo Vyhláške i,.24t2o13 z.ž., ktorym sa uśtanovujÚ pravidlá.pre fungovanie trľ'

s e|ektŕinou (ďalej len ,'Pravidlá trhu"), v prĺslušných vynosocn a rozhbdnutiach Úradu pre reguláciu

'iáľó"ýôń 
oävewÍ (ďa'lej Én;uŔścí;l a v ostain1icl"r súvisiacich všeobecne záväzných právnych

preJpi'socn vzťahujÚcich'sa na elektroenergetiku, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

V zmysle bodu 1.1 majÚ niŽšie uvedené pojmy nasledovný význam:

a) Prevádzkovatel'distribučnej sústavy (ďalej len ,,PDs") - osoba, ktorá má povolenie na distribúciu

elektriny na časti vymedzeného ĺzemň, ná ktorom sa nachádzajú odberné miesta odberateľa

a k distřibuenej sÚstave ktorého sÚ odberné miesta odberateľa pripojené'

b) Prevádzkový poriadok PDS - dokument vydaný PDS, klorý po schválení zo.strany Únso upuje
' podmienky disłribúcie elektriny a poskytovania súvisiacich sieťových sluŽieb do odberného. miesta

odberateľa. Prevádzkovy poriáooŕ PDS je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou,

c) Technické podmienky prĺstupu a pripojenia- do sústavy príslušného PDs (ďalej len

,,Technické podmienky'1 -'dokument výoáný PDS, ktoným sa ustanovujri podrobnosti o rozsahu

iechnických'podmienok'prístupu a pripojenia do sÚstavy a pravidlá prevádzkovania sÚstavy,

d) odberným miestom (ďalej len ,,oM') - miesto / miesta odberu elektriny špecifikované v prílohe
' 

č. 1 tejtđ zmluvy, vybavene irčeným meradlom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu'

Predmet zmluvY

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zdruŻen(l

dodávku elektriny (ďalej len ,,zdruŽená dodávka''), ktorá zahŕňa:

ái Jooáuru dohódnuteho mnoŽstva elektriny oó onĺ v mnoŽstve, čase a za podmienok dohodnutých

v tejto zmluve,
b) prevzatie zodpovednosti za odchýlku odberateľa voči zÚčtovateľovi odchýlky' 

l

ć1 zanezpeeenle oistrloúcie elektriny a všetkých s|uŽieb súvisiacich s distribúciou elektriny (ďalej len

,,distribučné sluŽby").

Predpokladom pre zdruŽenÚ dodávku podľa tejto zmluvy je platnosť zmlúv o pripojenĺ oM, pre ktoré je

zmluva uzatvorená, do distribučnej sústavy PDS.

odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu za ilodmienok tejto zmluvy, najmä platiť dodávateľovi cenu

za zdruŻenú dodávkú podľa podmienok ustanovených v článku 4. tejto zmluvy'

odberateľ sa zaväzuje dodrŽiavať všetky povinnosti odberateľa podľa Zákona o energetike, Pravidiel

trhu, Prevádzkoveńó- poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych.

Ireápisov, riadiť sá podmienkami tejto zmluvy, Ťecnnicrymi podmienkami PDs a dodrŽiavať

podmienky pripojenia k distribučnej sústave.

Dodávka elektriny

2.4. Dodávka elektriny do oM sa uskutočňuje prenosom elektriny z distribuěnej sústavy PDS na za!1{e
zmluvy o pripoieńĺ, ktorÚ odberateľ uzáwbril s PDS a v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS'

Prechodom eeŕtríný z distribuěnej sÚstavy cez určené meradlo do oM dochádza k prechodu

vlastnĺckych práv zóodávateľa na odberateía. za dodané a odobraté mnoŽstvo elektriny sa povaŽuje

mnoŽstvó, ktoré je namerané určeným merad|om PDS'

2.5. odberateľ sa zaväzuje počas doby trvania tejto zmluvy odoberať elektrinu pre všetky oM výlučne o_d

dodávateľa ." ń'"opórläou, z" oú nebolo poeas doby-trvania dodávky elektriny na podnet odberaleľa

zrušené. odberateľ's a zavázuje, Že pre oM nezmení dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom tejto

ińluuy. NedodrŽanie tohto záväzku sa povaŻuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, spojené so

żóJpoíeonosťou odberatela za škodu, ktorá dodávateľovi vznikla v dÔsledku porušenia tejto

povinnosti. Uplatnením nároku dodávateľa na náhradu škody podľa tohto bodu nie je dotknuté právo

dodávateľa uplátniľ si nárok na platbu za neodobratie zmluvne dohodnutého mnoŽstva elektriny podľa

článku 3. tejto zmluvy.
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Číslo obchodného partnera:3100001543

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzĄe prevziat' zodpovednost' odberateľa za odchýlku voči
zúčtovateľovi odchýlok v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

,'Zabezpećenie distri bučných sluŽieb

' 21. Dodávateľ počas obdobia trvania tejto zm|uvy zabezpeěí odberateľovi dĺstribučné sluŽby do všetkých
oM za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s p|atnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa Technĺckých podmĺenok PDS'

2'8. odberateľ je podľa Zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia a za
dodrŽiavanie predpisov na zaistenie bezpeěnosti technických zariadení.

2'9. odberateľ má právo poŽiadať dodávateľa o zabezpečenie úpravy dohodnutej rezervovanej kapacity
(ďalej len ,,RK") uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy, podľa schválených podmienok príslušného PDS,
najviac do výŠky maximálnej RK určenej PDS, a to písomne alebo na kontaktnÚ e-mailovÚ adresu
dodávateľa uvedenú na faktÚre, doručením poŽiadavky najneskÔr 5 pracovných dnĺ pred lehotou na
zmenu RK uvedenou v podmienkach príslušného PDS. Úprava dohodnuĘ RK sa stáva úěinnou po jej
písomnom odsÚhlasení dodávateľom' V prípade, ak dodávateľ zmenu RK neodsúhlasí v mesiaci, kedy
bola Žiadosť doručená dodávateľovi, bude zmena RK Úěinná prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiacisplnenia všetkých podmienok pre Úpravu dohodnutej RK.

3. Zmluvné mnoŽstvo

3.1. odberateľ sa zaväzuje po dobu trvania zmluvy odobrať od dodávateľa zmluvné mnoŽstvo elektriny
(ďalej len ,,sZM') určené ako sÚčet dohodnutého roěného mnoŽstva elektriny pre jednotlivé oM a roky
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.2. Poěas zmluvného obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť skutoěne odobraté mnoŽstvo elektriny
a SZM spÔsobom uvedeným v tomto článku zmluvy, a to za kaŽdý kalendárny rok, v ktorom trvá
zmluva. V prípade Že odberateľ neodoberie aspoň 80% sZM (szMmin) v príslušných jednotlivých
kalendárnych rokoch, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšit' cenu za kaŽdú
odobratÚ MWh aŽ o výšku určenú ako:

,, _zsx(szŁĺ-^n_ X) 
1EUR/MWn]X

zc _ maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté mnoŽstvo elektriny v príslušnom kalendárnom
roku v EUR/MWh,

X - skutočne odobraté mnoŽstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v MWh, pričom
minĺmálna hodnota X je 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom kalendárnom roku neodoberie Žiadnu MWh, je dodávateľ
oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu vypočítanÚ ako sÚčin
jednotkovej ceny 25 €/MWh a hodnotou SZM,61v danom roku.

3.3. V prípade predčasného ukončenia zmluvy pred riadnym uplynutĺm termínu jej trvania, je dodávateľ
oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení zmluvy spÔsobom uvedeným v tomto článku
za celé obdobie trvania zmluvy.

3.4. V prĺpade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny odberateľa počas prĺslušného kalendárneho roka
presiahne 120o/o SZM (szMm"x), dodávateľ je oprávnený zvýšit' cenu za kaŻdÚ MWh odobratÚ v
prĺslušnom fakturačnom období nad SZM'", o 25 EUR/MWh.

3.5. odberateľ má právo poŽiadať dodávateľa o dodávky elektriny do ďalšieho oM, ktoré nĺe je uvedené
v prílohe č. 1 tejto zm|uvy. Na podmienkach dodávky elektriny do takéhoto ďalŠieho oM sa zmluvné
strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy
súvisiacej so zmenou zmluvných mnoŽstiev existujúcich oM alebo pripojením nových oM si odberateľ
s dodávateľom dohodne spÔsob ocenenia pre príslušné oM ako aj spÔsob vyhodnotenia mnoŽstiev.

4. Cena

4.1. odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zdruŻenÚ dodávku elektriny podľa tejto zmluvy cenu,
ktorú tvorí súčet ceny za dodávku e|ektrĺny a ceny za zabezpeč,enie distrĺbučných sluŽieb.

4.2. Cenaza dodávku elektriny je zm|uvnýmistranamidohodnutá vo výške:

58'7í EUR/MWh'

3
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

4.8.

4.9

5.

pre všetky oM po ce|Ú dobu trvania tejto zmluvy.

Čas uplatňovania nĺzkej tarify sizmluvné strany dohodli pre kaŽdý deň od 22:0O do 6:00.
V cene za dodávku elektriny je zahrnuté prevzatie zodpovednosti odberateľa za odchýlku podľa tejtt
zmluvy.

C9na 4l zabezpečenie.distribučných sluŽieb je určená podľa mnoŽstva dodanej elektriny a dohodnutej
výšky RK pre príslušné.oM, v sÚlade s platńymi cenovými rozhodnutiami Únśo uźľ"ńu;ĺ.i.i sa ná
distribučné sluŽby poskytované prísluŠným PDs. Dobávateľ účtuje odberateľovi ostatne sluŽby
sÚvisiace s distribÚciou elektriny podľa platného cenníka sluŽieb distríbucie prĺslušného PDS. Cenové
rozhodnutĺa ÚRso a cenník sluii'eo disiribÚcie sú uverejnené na webovom ,ĺdle prísiušného PDS.
Ceny sú uvedené bez DPH, spotrebnej dane' prĺpadne iných aplikovateľných danĺ, poplatkov
aodvodov vzmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. DPit sa uplaĺní podľa všeobecne
záväzných právnych predpĺsov.

V prípade, ak dodávka elektriny podľa tejto zmluvy bude v čase jej dodania zal'aiená spotrebnou
alebo inou aplikovateľnou daňou, dodávateľ upraví celkovÚ faktuiovanú sumu bez DPH o čiastku
zodpovedajÚcu takejto dani v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

A.k oy boli vzmysle všeobecne záväzných právnych predpisov dovoz, predaj, dodávka, distribúcia
alebo prenos elektriny dodávanej podľa tejto zmlúvy zaťażené clami, prip. pđpntĹämĺ, ktoré nie sÚ
uplatňované v čase uzatvárania tejto zmluvy, zmluvná cena sa upravío irĺśluśnů čiastku.
odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku elektriny podľa tejto zmluvy aj
ďalšie spredmetom tejto zmluvy súvĺsiace-P|atby (i) ak svojím konaním, ,"'p.'n"Ŕonailĺm sposôoii
vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ď-alšíclr úŕonov 1slüzieo; zo strany óodávateľa alebó PDs,
a tieto sÚ spoplatňované podľa CennÍka sluŽieb dodávateľa alebo cenníka pŕĺslusneho PDS, alebo (ii)
ak vznikne dodávateľovi dodatočne povĺnnost'takéto platby uhrádzat'voči PDS.

Platobné a fakturačné podmienky

Preddavok, platba za opakované dodávky

5'1. Dodávateľ uskutočňuje zdruŽenÚ dodávku elektriny v opakovaných dohodnutých lehotách. odberateľje povinný uhradiť na mesačnÚ zdruŻenÚ dodávkú elektrĺny do'dávateľovi preooavox vo výške 80 %predpokladanej ceny mesačnej zdruŽenej dodávky elektriny do všetkých svojich oń/, pričom
predpokladaná cena mesaěnej dodávky elektriny je určená ako cena za íllz ZM pripadajÚcého narok. Podkladom pre zap|atenie sri Údaje o predđavku, uvedené vo vyúčtovace; 'ĺaxtúiái-Úä"j" ;preddavku na prvé dva mesĺace dodávky oznámi dodávateľ odberateľovíosobĺtne' U oM, ktoré majÚ
ročnú periodicitu odpočtu, Dodávate.ľ mesačne vystavuje faktúry za opakované zdruŽené dodavŕý
elektriny, zohľądňujúce aj distrĺbuěné' sluŽby s preaporládaným mnozstvom e|ektriny vycnaoza;Jciń
zo spotreby oM uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo podŔladov od príslušného PDS.

5.2. VýŠka predpokladanej ceny mesačnej zdruŽenej dodávky, resp. ceny za opakované zdruŽené
dodávky elektriny zohľadňuje aj DPH a iné aplikovaieľné dane.

5.3. odberateľ je povinný uhradit' preddavok, resp. cenu za opakované zdruŽené dodávky elektriny vo
výške vypočítanej dodávateľom k 15. dňu kalendárneho mesiaca.

Fakturácia
5.4. V prípade oM s mesačnou periodicitou odpočtu vyhotoví dodávateľ vyúčtovaciu faktúru za zdruŽenÚ

dodávku elektrĺny k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtoíacej faktúre budú zohľadnené
preddavky za príslušný mesiac, ktoré boli odberateľom uhraden'é. Vyúčtołaciu faktÚru je dodávateľ
oprávnený vyhotoviť aj v prĺpade mimoriadneho odpočtu, pri výmeńe určeného meradla, ukončenĺ
odberu a pod.

5.5. V prípade oM .. ročnou periodĺcitou odpočtu vyhotoví dodávateľ vyúětovaciu faktÚru za zdrużenŕl
dodávku elektrĺny na zák|ade odpočtu vykonaného podľa odpočtových cyklov príslušných PDS
k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bol odpočet vykonaný. Vo vyú|tovaď"; ĺaLtu'e za zdruŽen(t
dodávku elektriny budú zohľadnené uhradené faktÚry za opakovano oboavry vystavené dodávateľom.
VyÚčtovaciu faktúru je dodávateľ oprávnený vyhotovit'aj v prípade mĺmoriadneńo odpočtu, pri výmene
určeného meradla, ukončeníodberu a pod.
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Číslo obchodného partnera:31 0000'ĺ 543

Podkladom pre fakturáciu budú namerané mnoŽstvá elektriny v jednotlivých oM, predloŽené
dodávateľovi zo strany PDS alebo ĺný spÔsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spÔsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy nasledovne:

a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi
inkasoval z Účtu' odberateľ je v tomto prĺpade povinný zabezpečĺť, resp. vykonat' všetky úkony
nevyhnutné pre umoŽnenie vyuŽitia ĺnkasného spÔsobu Úhrady záväzkov v súlade so vŠeobecne
záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa' odberateľ je taktieŽ
povinný zabezpečiť na svojom Úěte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné
prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných prĺkazov z týchto
dÔvodov.

b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať nĺm vystaveným príkazom na Úhradu.

odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvo|enÚ alternatĺvu. Ak tak neurobí, za
dohodnutÚ sa povaŽuje alternatíva b).

Ak v prípade zvolenia inkasného spÔsobu Úhrad dÔjde dvakrát k nezrealizovanĺu inkasných príkazov
bez zavinenia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutý spÔsob
Úhrádzania záväzkov na odberateľom vystavený prikaz na úhradu. Pri vyuŽití práva podľa
predchádzaj Úcej vety dodávateľ písom ne ĺnform uje od berateľa.

Preplatok faktÚry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy,
ktoré by bolo moŽné započítat', bude vrátený na Účet odberateľa v lehote splatnostĺfaktriry.

Akákoľvek platba zo strany odberateľa dodávateľovi sa uskutoční bez redukcií, protinárokov, pouŽitia
akéhokoľvek práva na vzájomný zápočet alebo zráiok akéhokoľvek druhu.

odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi kaŽdú faktúru podľa tohto ělánku v plnej výške tak, aby
celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 14 dní odo dňa
preukázateľného odoslania faktÚry na poslednÚ dodávateľovi známu adresu odberateľa (ďalej tieŽ
,,lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry"). odoslanĺe v zmys|e predchádzajúcej vety sa povaŽuje za
preukázateľné, ak o ňom existuje záznam v prísluŠnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa v sÚlade
článkom 11. Doručovanie tejto zmluvy alebo záznamlpotvrdenie dodávateľovho subdodávateľa sluŽby
odos ĺela nia faktÚ r (ďalej len,, preu kázateľné odosielan ie faktúry").

Akákoľvek čiastka, ktorá nie je fakturovaná podľa bodu 5.4. a 5'5. tejto prĺlohy, bude uplatnená
oprávnenou stranou formou faktÚry. Splatnosť takejto faktúry je najneskÔr v lehote splatnosti
vyúčtovacej faktúry' pričom splnenie záväzka nastáva momentom pripísania dlŽnej sumy na účet
oprávnenej strany.

V prípade uplatnenia reklamácĺe faktÚry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktÚru v lehote
splatnosti.

)'

5.8.

5.9.

5.10.

5.1',t.

5.12.

Dôsledky porušenia platobných a fakturačných podmlenok

5.13. Pri nedodżaní lehoý splatnosti záväzkov, vyplývajÚcich z tejto zmluvy, sú zmluvné strany oprávnené
vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 o/o z dlŻnej ěiastky za kaŻdý deň omeškania za obdobĺe
odo dňa nasledujÚceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet oprávnenej zmluvnej
strany. Úrok z omeškania za nezaplatený preddavok za príslušný mesiac je dodávateľ óprávnený
vyfakturovať odberateľovi za obdobie odo dňa jeho splatnosti do dňa vystavenia vyúčtovacej faktriry
za príslušný mesiac. Uplatnenĺm Úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody prevyšujúcu
vyfakturovaný úrok z omeŠkania.

5.14. Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň
pracovného voľna, táto pohľadávka je splatná v najbliŽší nasledujÚci pracovný deň.

5'15. V platobnom styku sÚ zmluvné strany povinné pouŽĺvať variabilný symbol, uvedený v prís|ušnom
doklade (napr. vyÚčtovacia faktÚra). odberateľ je povinný pri kaŽdej (i čiastočnej) úhrade faktúry
uvádzať určený variabilný symbol. Ak odberateľ jednoznačne neurčĺ, na úhradu ktorého záväzku je
platba určená, dodávateľ je oprávnený pouŽit' tÚto platbu na Úhradu najskÔr splatného záväzku
odberateľa, a to najskÔr na príslušenstvo záväzku.

5.16. Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy
znamená porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa
kedykoľvek od zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 5'17' tohto článku. Dodávateľ má právo na odstúpenie
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od zmluvy v zmysle predchádzajÚcej vety ď1 v prípade porušenia platobných a fakturĺ
podmienok vyplývajúcich z akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi odbeŕatel'om a dodávateľon

5.17. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy v celom rozsahu odstÚpiť z dÔvodov uvedených v bode 5.
tohto článku, a to po márnom uplynutĺ lehoty, ktorÚ odberateľovi poskytne vo výzłe na dodatoč,
splnenie si povinnosti. Výzvu na dodatoěné sp|nenie si povinnosti preo odstÚpením má dodávatt
právo odberateľovi zaslat' kedykoľvek, t.j' bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne
a to podľa uváŽenia dodávateľa.

5.18. Úěinky odstÚpenĺa od zmluvy nastanÚ dňom jeho doručenia, ktoré bude odberateľovĺ doruěené
v súlade s č|ánkom 11. tejto zmluvy. Ak zo strany odberateľa dÔjde k odmietnutiu prevzatĺa odstúpenia
od zmluvy, jeho Úěinky nastanú dňom odmietnutia prevzatĺa odstúpenia.

5.19. Ak dÔjde k odstúpeniu od zmluvy, plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania
sizmluvné strany. pon-echajú. odstúpením od zmluvy nezanikajú dojedńania zmluvných strań iyra.,uce
sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovat'odbérateľovi dohodnutú zmluvńÚ cenuza dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia a právo vytičtovat' platbu za
neodobraté mnoŽstvo. odstÚpením od zmluvy nezanĺká povinnost'odberateľa źaplatiť dodávateľovi
pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy'

5.20' V prípade, ak:
a) bol na majetok odberateľa podaný návrh na konkuz alebo sa zaćala likvidácia odberateľa alebo sa

zaćalo proti odberateľovi exekučné konanie alebo je v predĺŽení, alebo
b) má odberateľ majetkovri Účasť v právnickej osobe, ktorá je dlŽnĺkom dodávateľa, alebo
c) je odberateľ v postavení ov|ádanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlŽníkov| dodávateľa v

zmysle $ 66 písm. a) obchodného zákonnĺka, alebo
d) je odberateľ. personálne prepojený s inou osobou, ktorá je dlŽníkom dodávateľa, a to takým

spÔsobom, Že v orgánoch dlŽníka a odberateľa sú tie is[e ĺyzicre osoby (ďalej len ,,členoíia
orgánov") alebo osoby v postavení blĺzkych osÔb k členom orgánov, alebo

e) existuje na základe informácĺí od nezávislej inštitÚcie sledujúcej hospodárske pomery Účastníkov
trhu odÔvodnená obava, Že odberateľ nebude schopný plnit' svoje povinnosti vyplývajuce zo
zmluvy, alebo

í) došlo k zmene subjektu odberateľa na základe zákonného prechodu práv a záväzkov (povinností)
zo zmluvy, alebo

g) je odberateľ voči dodávateľovĺ v omeškaní s Úhradou záväzku vyplývajúceho ztejto alebo inej
zmluvy,

je dodávateľ oprávnený poŽadovať od odberateľa zloŽenie peňaŽnej zábezpeky (ďalej len
,,zábezpeka") vo výške dvojnásobku priemernej predpok|adanej koncovej 

-ceny 
mesař:ne; ooóavry

elektriny, a tieŽ jej doplnenie do uvedenej výšky v prípade jej pouźitia, a to á1 opakovane.
5.21. odberateľ je P!!i1ný zloŻiť zábezpeku podľa bodu 5.2O' tohto článku v prospech bankového účtu

dodávateľa |BAN sK5511000000002647000019 BlC: TATRSKBX vedeného v'EUR voTatra banka,
a's., a to do 15dní od odoslania pĺsomnej výzvy. Dodávateľ je oprávnený zloŽenÚzábezpeku pouŽiŕ
na Úhradu vŠetkých splatných pohľadávok, ktoré má voči odberateľovĹ s čĺm odberatäľ vyślovne
súhlasí. o pouŽití zloŽenej zábezpeky dodávateľ písomne informuje odberateľa. odberateÍ je pri
kaŽdom, čo i len čiastočnom pouŽití zábezpeky povinný tÚto obnoviť do pÔvodnej výšky podľa'boäu
5.20. tohto článku v lehote uvedenej vo výzve na jej obnovenie. odberatei a dodávatôľ śa'dohodli, Že
odberateľ postupuje právo na úroky zo zlożenejzábezpeky dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne
vlastnícke právo k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu
dodávateľa.

5.22. NedodrŽanie povinnostiodberateľa podľa bodu 5'2'l. tohto článku sa povaŽuje za podstatné porušenie
povinností odberateľa vyplývajÚcich ztejto zmluvy azakladá právo dodáváteľa'oo zmluvy odstúpit',
ato vlehote 15 dní odo dňa porušenia povĺnnosti. Právo podľa tohto bodu dodávateľ neuplatní,'ak
odberateľ:
a) poskytne dodávateľovi inú zábezpeku, ktorÚ dodávateľ prijme ako dostatočnÚ,
b) v lehote podľa bodu 5'21. tohto článku preukáŽe, Že Žĺadosť dodávateľa je neopodstatnená, alebo

ak pomĺnulidÔvody na zloŽenie zäbezpeky.

5.23. Prjatázábezpeka trvá dovtedy, kým nepomĺnÚ dÔvody, ktoré viedli k jejzloŽeniu. odberateľ má právo
podat'Žĺadosť o.zrušenie zábezpeky, pričom musí zároveň uviest'słutočnosti, ktoré jeho Žiädost'
odÔvodňujú. Dodávateľ je povinný vyjadrit'sa k tejto Žiadosti do 15 dní od doručeniá Žiadosti' V
prípade, ak je Žiadost'odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrenĺ
dodávateľa a dodávateľ je povinný poukázat' zlożenÚ zábezpeku, resp. jej zostatok v prospeón uetu
odberateľa uvedeného v zmluve, a to v lehote splatnostĺ vyúčtovacej faktťiry'
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.'j.1

Meranie

Meranie dodaného mnoŽstva elektriny, vykonávanie odpočtov určeného merad|a vrátane
vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie
zdruŽenej dodávky vykonáva a odovzdá dodávateľovi príslušný PDS v sÚlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami
PDS.

6.2. MnoŽstvo dodanej elektriny sa meria určeným meradlom. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie
určeného meradla a ovládacĺch zariadení určuje PDS'

6.3. odberateľ je povinný starať sa ourčené meradlo tak, aby neprišlo kjeho poškodeniu alebo
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom merad|e, vrátane porušenia
zabezpečenĺa proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť
dodávateľovi. odberateľ sa zaväzqe umoŽnit' PDS prístup k odbernému elektrickému zariadeniu a
určenému meradlu za účelom vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia
odobratého mnoŽstva elektriny'

6'4. odberateľ, ktorého oM je pripojené na napäťovÚ Úroveň vysokého napätia, a u ktorého je odber
elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí
funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania
oznamuje príslušnému PDS. Pokiaľ odberateľ také oznámenie nepredloŽí, transformátor sa povaŽuje
za nevykompenzovaný a príslušný PDs pripočítava k nameranej jalovej spotrebe jalové
transformačné straĘ v zmysle platného cenového rozhodnutia Únso'

6.5' Reklamácia technických podmienok dodávky a distribÚcie elektriny, poruchy meradla, poruchy
odpoětu meradla a správnosti fakturácie meraných údajov sa riadia prevádzkovým poriadkom PDS.
Zmluvné strany sa dohodli, Že reklamáciu uplatňuje odberateľ písomnou formou u dodávateľa. Pre
Účely realizácie kontrolných odpoětov je odberateľovi umoŽnený neobmedzený prĺstup ku všetkým
určeným meradlám na oM za podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku PDS. Uplatnenie
reklamácie nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vyúětovanie za dodávku
a distribÚciu elektriny'

7. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribuěných služieb
7.1. odberateľ berie na vedomie, Že PDS je oprávnený obmedziť a|ebo prerušiť distribučné sluŽby v

nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnÚ dobu v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom, Prevádzkovým poriadkom PDS a touto zmluvou. Počas takéhoto prerušenia
alebo obmedzenia nie je dodávateľ povinný dodávat' elektrinu a zabezpećovať distribučné sluŽby. V
uvedených prípadoch nemá odberateľ voěi dodávateľovi nárok na náhradu preukázateľne vznĺknutej
škody (skutočnej škody a ušlého zisku).

7.2. 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 odberného zariadenia na dotknutom oM odberateľa, je
odberateľ povinný informovať prísluŠného PDS.

7.3. Dodávateľ je oprávnený obmedzit'alebo prerušiť dodávku elektriny a dĺstribučné s|uŽby do oM
odberateľa a za tým účelom poŽĺadat' PDS o obmedzenie alebo prerušenie distribučných sluŽieb, ak
odberateľ odoberá elektrinu V rozpore s touto zmluvou. Za odber V rozpore s touto zmluvou sa
povaŽuje aj prípad, keď je odberateľ v omeškaní s úhradou faktÚry alebo jej časti podľa zmluvy a ak si
odberateľ nesplnil túto svoju povinnost' ani v dodatočnej lehote, ktorÚ mu poskytol dodávateľ v
písomnej výzve s upozornením, Že dodávka elektriny a distribučné sluŽby budú obmedzené alebo
prerušené' okamih doručenia písomnej výzvy dodávateľa podľa predchádzajÚcej vety sa posudzuje
podľa ustanovení č|ánku 1'l. tejto zmluvy. Dodávateľ v prípadoch obmedzenia alebo prerušenia
dodávky podľa tohto bodu nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk odberateľa. dodávateľ je
v takomto prípade oprávnený účtovať odberateľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s obmedzením,
alebo prerušením dodávok vznikli, a to vrátane poplatku za odpojenie a znovupripojenie oM, podľa
platného cennĺka sluŽieb distribúcĺe príslušného PDS. odberateľ sa zaväzuje tieto náklady zaplatiť.

8. Zodpovednosťavyššiamoc

8.1. KaŽdá zo zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinnostĺ voči
druhej zmluvnej strane. Ak dodávateľ nedodá ZM podľa tejto zmluvy alebo poruší svoje povinnosti
vzťahujúce sa k prísluŠnému oM iným spÔsobom, odberateľ má po preukázanĺ rozsahu škody právo
na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spÔsobená dodávateľom a vznikla v súvis|osti
s ýmto nedodaním alebo v sÚvislosti s ĺným takýmto porušením povinnosti dodávateľa. Právo

ł
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na náhradu škody nevzniká za mnoŽstvo nedodané prioprávnenom obmedzení alebo pre
dodávok elektriny zo strany dodávateľa (napr. vyhlásenie stavu núdze, obmedzenie alebo pieru1
dodávok z dôvodu porušenia zmluvy odberateľom' ridżby a iné). Zm|uvné strany sú povĺnhé vyv
maximálne úsilie na predchádzanie vzniku škÔd a zniŽenie ich rozsahu, ako aj pósrytńrit'si navza;1
súčinnost' potrebnÚ na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky.

8.2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vznĺknú druhej zmluvnej strane z dÔvodu okolnostl
vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc)-. Za okolnosti vyluěujÚce zodpovednost' sa povaiu.;e
prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle povĺnnej strany a bráni;e; v spneńí povinnosti, ak ńemoŽńo
rozumne predpokladať, Že by povinná strana tÚto prekáŽku al-ebo jej následky oávrátila alebo
prekonala a ďalej, ł" ĺy včase podpísania tejto zmluvy tÚto prekáźku predvídala. Za okolnosti
vylučujúce zodpovednost' sa povaŽujú najmä něpredvídaieľné pŕírodné udälosti, vojna, teroristĺcká
akcia, štrajk postihujúci moŽnost' plnenia povinnosti zmluvnej strany.

8.3. Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spÔsobené okolnostämi vyluěujricĺmi zodpovednosť
u osoby, ktorá je vočĺ dodávateľovi dodávateľom elektrĺny alebo PDS a tiet'o okólnosti spÔiobujú, Že
plnenie povinnostĺdodávateľa, vyplývajúcich z tejto zmluvý, je nemoŽné.

8.4. Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumĺeť bez zbytoěného odkladu druhú
zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujÚcich zodpovednosť iejto zmluvnej strany s uvedením dÔvodov
a predpokladanej doby trvanĺa takýchto okolností. Zmluvná strana, oávolavä1ĺca sa na okolnosti
vylučujúce zodpovednost', je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane moznoit' preverit'existenciu
dÔvodov vylučujÚcĺch zodpovednost''

8.5. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvĺnút' primerané Úsilie na odstránenie
okolností vy|učujúcich zodpovednosť, aby bolo moŽné oonovĺt'plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej strane pĺsomne oznámit'zánik okolností vylučujÚcich zodpovebnost'.

9. Dôvernosť informácií a obchodné tajmostvo
9.'l. Zmluvné strany povaŽujú obsah tejto zmluvy, okrem ustanovení v bode 9.2. tohto č|ánku definovanýchako obchodné tajomstvo, za dÔverné informácie tak, ako to upravuje ustanovenie 5-u źzĺ

obchodného zákonnĺka. Bez sÚhlasu druhej zmluvnej strany mÔŽe zmluvńá strana posxytnút' ĺdaje
z tejto zmluvy len svojim akcionárom, spoločníkom, vlastňíkom, právnym a daňoviim 

'poradcoń,
audítorom, ktorí sÚ viazaní profesnou alebo zákonnou mlčanlĺvosiou a v prípadocń, xeoy je táto
zmluvná strana na základe všeobecne záväzného právneho predpisu povińná poskytnuť takéto
informácie. Vo všetkých ostatných prĺpadoch je poskytnutie informáciĺ' a Údajov . ŕ";to zmluvy
podmienené výslovným písomným súh|asom druhej zmĺuvnej strany, ktoý nebude touto zmluvnou
stranou bezdôvodne odopieraný. Zmluvná strana, ktorá poskýtne ridáje a ńformácĺe tretej strane, je
povinná zabezpečĺt' ich ochranu v zmysle citovaných ustanovení obchodného zákońníka. Pŕe
vylÚěenie pochybností sa uvádza, Že informácie označené v tejto zmluve ako dÔverné, ktoré
podliehajÚ povinnosti zverejnenia podľa osobitných predpisov (zákon č,.21'ltzooo Z.z. o slobodnom
prístupe k ĺnformáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov v zmysle neskorších predpisov) sa
nepovaŽujú za dÔverné.

9.2. Zmluvné strany povaŽujú ustanovenia bodu 4.2., 5.1., 5.1o. a prílohy č. 1 tejto zmluvy za obchodné
tajomstvo tak, ako to upravuje ustanovenie S-u 17 a nasl. oocnóonen'o zakonńĺka. Beziúhlasu druhej
zmluvnej strany mÔŽe zmluvná strana poskytnúť údaje ztejto zmluvy, tvoriace obchodné tajomstvo,
len svojim akcionárom, spoločnĺkom, vlastníkom, práúnym á oanov1iń poradcom, audítorom, ktorĺ sú
viazani profesnou alebo zákonnou mlčanlivosťou a vprípadoch, 

-kedy 
je táto zmluvná strana na

základe všeobecne záväzného právneho predpisu povinná poskytnút' táréto informácie. Vo všetkých
ostatných prípadoch je poskytnutie ĺnformáciĺ a Údajov z Ęto zmiuvy, tvorĺacich obchodné ta;omstvo,
podmienené výslovným písomným sÚhlasom druhej zmluúnej straňy, ktoný nebude touto zmluvnou
stranou bezdÔvodne odopieraný. Zmluvná strana, ktorá poskýtne údäje a ńformácĺe tretej strane, je
povinná zabezpečit' ich ochranu v zmysle citovaných ustanovení obchodného zákońnĺka. Pŕe
vylúčenie pochybností sa uvádza, Že 7^verĄvenie zmluvy, ktorá podlieha povinnosti zveĘnenia podľa
osobitných predpisov (zákon ć. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe ŕ informáciám a o zméne a
doplnení niektoých zákonov v zmysle neskorších predpisov), a ktorá obsahuje ustanovenia označené
ako obchodné tajomstvo, sa nepovaŽĄe za porušenĺe obchodného tajomstva; ustanovenie povinne
zveĘňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám nesprístupňuje (naprĺklad ď1 informácĺa označená ako obchodné tajoństvo), sa
nezverejňuje (znečĺtateľnĺsa napríklad začiernením alebo iným vhodným spÔsobom).

9.3. odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie Údajov zo zmluvy, vrátane svojich
identifikačných a technických Údajov, ktoré sÚ potre-bné pre zabezpečenie sluŽieb súvisiacich
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s distribúciou elektriny dotknutým tretĺm stranám, ako aj pre marketingové účely s cieľom skvalitnenia
sluŽieb spojených s dodávkou elektriny.

Úpravy zmtuvy

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy, okrem prĺpadov výslovne v zmluve uvedených, je moŽné
vykonať len písomným dodatkom na základe dohody zmluvných strán.

,
10.1

10.2. Zmenu obchodného mena, sĺdla, DlČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla Účtu, telefinnych
čĺsiel, čísla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktných osÔb nie je potrebné vykonať dodatkom,
postaěuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane
podpísané oprávnenými zástupcami zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že każdú zmenu
Údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku

zmene došlo.

11. Doručovanie

11.1. Akékoľvek oznámenie, resp. písomnosti, ktoré má zaslať jedna zmluvná strana druhej podľa tejto
zmluvy, najmä, avšak nielen, oznámenia, Žiadosti, návrhy alebo iné právne úkony obsahujÚce
uplatnenie práva alebo nároku vrátane odstúpenia od zmluvy, bude doručené osobne alebo
doporučeným listom na adresu sídla alebo adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany s výnimkou
doručovania podľa bodu 11.2. tohto ělánku adoruěovania faktÚrdodávateľom podľa tejto zmluvy. Pri
doručovaní osobne sa oznámenie povaŽuje za doručené jeho fyzickým odovzdaním prijímateľovi. Pri
doručovanĺ prostrednĺctvom pošty alebo doručovacej sluŽby sa doruěenie povaŽuje za Účinné tretĺ
pracovný deň po odoslaní oznámenia prijĺmateľovi. odmietnutie prevzatia oznámenia doručovaného
osobne alebo doporučeným listom má úěinky riadneho doručenia, a to momentom odmietnutia.

oznámenie mÔŽe byť doručené tieŽ faxom, resp. e-mailom, ak bude originál oznámenia najneskÔr
nasledujÚci pracovný deň doručený osobne alebo odoslaný doporučenou poštovou zásielkou na
adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany' Podmienka odoslania originálu oznámenia zaslaného
e_mailom podľa predchádzajÚcej vety sa nevzťahuje na doručovanie faktúr elektronickou formou
podľa bodu 1'l.2. tohto článku. V prĺpade oznámení zasielaných e-mailom sa oznámenie povaŻĄe za
doručené okamihom odoslania e-mai|ovej správy zo strany dodávateľa na elektronickú adresu
odberateľa. V prípade faxovaných oznámení sa oznámenie povaŽuje za prijaté, keď má odosielateľ
dÔkaz bezporuchového prenosu. V obidvoch prípadoch platí, Že keď bude takéto oznámenie zaslané
po 15:00 hod., bude sa povaŽovať za prijaté v nasledujÚci pracovný deň. Písomnosti doručované
dodávateľom formou ich sprĺstupnenia sa povaŽujú za doručené okamihom ich sprístupnenia.

11.2. Po predchádzajúcej akceptácii elektronickéhq doručovania zo strany odberateľa má dodávateľ právo
sprístupňovať alebo doručovať písomnosti vrátane faktúry elektronickou formou, a to na e-mailovÚ
adresu určenrj odberateľom. Akceptáciou odberateľ vyhlasuje, Że sÚhlasil s podmienkami
poskytovania sluŽieb sÚvisiacich s elektronickým sprístupňovaním alebo doruěovanĺm. Faktúra
doruěovaná elektronicky sa v zmysle $ 71 zákona č,.22212004 Z'z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorŠĺch predpisov povaŽuje za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou náhradou faktúry
v papierovej forme.

1'l.3. AE do ďalšieho oznámenia sú platné adresy (poštová, ako aj elektronická) a kontaktné Údaje
zmluvných strán podľa špecifikáciĺ zmluvných strán v záhlavi tejto zmluvy.

í2. Trvanie zmluvy

12'1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Ak je podmienkou účinnosti zmluvy jej zveĘnenie v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, nadobúda zmluva účinnosť nasledujÚci deň po dnijej zverejnenia.

'l2.2. Povinnosť dodávateľa poskytovať odberateľovi zdruŽenú dodávku e|ektriny podľa Ęto zmluvy vzniká
dňom fyzického pripojenia oM do distribučnej siete PDS a zaradením oM do bilaněnej skupiny
dodávateľa, nie však skÔr ako í.9.20í8

'l2'3' Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3.9.2020

13. ostatné zmluvné dojednan!a

't3.1. odberateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvnej
povinnosti dodávateľa v zmysle a podľa podmienok s 345 a 346 obchodného zákonníka, pričom
lehota na dodatočné splnenie porušovanej povinnosti nesmie byt' kratšia ako 10 dní. Učinky
odstúpenia od zm|uvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude dodávateľovi doručené v sÚlade
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sčlánkom 11. tejto zmluvy. Ak zo strany dodávateľa dÔjde kodmietnutiu prevzatĺa odstúpe'
zmluvy, jeho Účinky nastanÚ dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia' Ak dÔjde k odstÚpen'
zmluvy podľa prvej vety, plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvan'
zmluvné strany ponechajÚ. odstúpením od zmluvy nezanikajÚ dojednania zm|uvných strán týkajr
sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutÚ zmluvnÚ cer
za dodávky uskutočnené do nadobudnutĺa účinkov odstÚpenia. odstúpením od zmluvy nezanik.
povinnost'odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy.

Dodávateľ je v zmysle Zákona ě,. 25012012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
zmien a doplnenĺ povinný dodrŽiavať štandardy kvality dodávok elektrĺckej energie. Vyhodnotenie
štandardov kvality za predchádzajÚci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sĺdle
(www.spp.sk).

V osobitných zákonom vymedzených prípadoch mÔŽe dÔjsť k uplatnenĺu inštitútu dodávky v reŽime
dodávateľa poslednej inštancie, ktoý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä
Zákonom o energetike, Pravidlami trhu a Prevádzkovými poriadkom PDS). Uplatnenie inštitútu
dodávateľa poslednej inštancie vyhlasuje v zmysle Zákona o energetike PDs' PDs tÚto skutočnosť
oznamuje dotknutým odberateľom, ako aj dodávateľovi poslednej inštancie, a to elektronicky
a písomne a vo vymedzených prípadoch zveĘnením v médiách a na svojom webovom sĺd|e. Úlohou
dodávateľa poslednej inštancie je zabezećenĺe kontinuity dodávok elektriny v prípadoch stanovených
všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom trvanie dodávky v tomto reŽime je maximálne 3
mesiace. Dodávka elektriny v reŽime poslednej inštancie sa riadi p|atnými obchodnými podmienkami,
zveĘnenými na webovom sídle dodávateľa poslednej inštancie'

Práva a povĺnnosti zmluvných strán pri prípadných reklamáciách sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi a Reklamačným poriadkom dodávateľa. Reklamačný poriadok je dostupný
odberateľovi v ktoromkolvekzákaznĺckom centre dodávateľa a tieŽ na jeho webovom sĺdle.

Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedÔjde o vzniknutom spore k dohode
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátit'sa s návrhom na prĺslušný súd.

'l4. Závereěné ustanovenia

14'1. v prĺpade ukoněenĺa zmluvy, resp. Vprípade ukončenia odberu na ktoromkoľvek oM sa odberateľ
zaväzuje umoŽnit' PDS vykonanie záverečného odpočtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a
vykonanie ďalšĺch opatrení, súvisiacich s ukončením dodávky elektriny do príslušného oM.

14.2. Táto zmluva sa uzatvára, riadia posudzuje v.súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Táto
zmluva sa bude spravovať ustanoveniami obchodného zákonnika a Zákona o energetike. Vzťahy,
ktoré vzniknú pri realizácii tejto zmluvy medzi zm|uvnými stranami a zmluva ich neupravuje, sa budÚ
riadiť ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu, ktorého
sa to týka, sa strany budú riadit'platnými Technickými podmienkami PDS a Prevádzkovým poriadkom
PDS a sú povinné dodrŽiavat'povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú.

14.3. Ak niektorá čast' tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnou v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, ostatné časti zmluvy ostávajú v platnosti. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy
neplatným alebo nevykonateľným, sÚ zmluvné strany povinné ho nahradiť novým platným a
vykonateľným ustanovením, ktoré v maximálnej moŽnej miere bude v súlade so zámermi zmluvných
strán, ktoré tieto sledovali pÔvodným ustanovením.

14.4. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdá zmluvná strana obdrŽi jedno.

14.5. odberateľ má právo vyuŽívat' sluŽbu ,,Energetické poradenstvo" podľa pravidiel zveĘnených na
www.spp.sk v dokumente Pravidlá poskytovania sluŽby ,,Energetické poradenstvo", a to v rozsahu,
ktoý bude špecifikovaný v Dohode o poskytnutí sluŽby ,,Energetické poradenstvo" uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami'

14.6' NeoddeliteľnÚ sÚčasť tejto zmluvy fuorí:

Príloha č. 1 _ Špecifikácia oM odberateľa a dohodnutého ročného mnoŽstva elektriny

Príloha č. 2 - objednávka rezervovanej kapacity

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si text tejto zmluvy riadne prečítali' jej obsahu porozumeli, s obsahom
tejto zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vÔľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
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Číslo obchodného partnera:3100001 543

Za odberateľa:

Mgr' Maroš Sagan

staľosta

Miesto:uiesto:&h...'.'., dňa !ł'.ŕ-:ł P

11


