
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE 
ELEKTRICKEJ ENERGIE A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

č .1111452

Uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších právnych predpisov v spojení so zákonom č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v spojení so zákonom č. 
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, 

ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 
oblasť elektroenergetiky (ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

1.1. Odberateľ:
Obchodné meno:
Šidlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
Konajúci prostred n ictvom : 
(Ďalej len „Odberateľ“)

Mesto Stupava
Hlavná 1/24,900 31 Stupava
00 305 081
2020643724
VÚB, a.s.
SK28 0200 0000 0000 0472 1112
prednosta@stupava.sk
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

a

1.2. Dodávateľ:
Názov/obchodné meno: 
Sidlo/miesto podnikania: 
IČO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom: 
Tel. kontakt:
Email:
Registrácia:
Sa, vl. č. 5389/B 
(Ďalej len „Poskytovateľ“)

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
SK2023235225

Mgr. Dušan Vlnka -  na základe plnej moci 

info@energie2.sk
Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel

1.3 Objednávate! a Poskytovatel ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“.
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2. Všeobecné ustanovenia
2.1. Táto zmluva upravuje vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom vo veci združenej 

dodávky elektrickej energie podľa tejto zmluvy a podľa pokynov odberateľa.

2.2. Základom tejto zmluvy je požiadavka Odberateľa uplatnená vo verejnej súťaži na výber 
Dodávateľa dodávky elektrickej energie „Dodávka elektrickej energie“, ktorá bola 
vyhlásená oznámením o vyhlásení verejného obstarávania čislo 229/2019 33210 - MST zo 
dňa 08.11.2019 a vo Publikačnom vestníku EU číslo
.................................................................... zo d ň a ..................................pod č ................
s názvom „Dodávka elektrickej energie".

2.3. Vecné a cenové rozhodnutia vydáva ÚRSO v zmysle zákona o regulácii.

3. Predmet Zmluvy
3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa

a) dodávať elektrinu dvoch zložiek/typov a to „verejné osvetlenie" a „1-Tarif" (ďalej 
spolu pre dodanie elektriny len dvoch zložiek/typov „verejné osvetlenie" a „1-Tarif 
ako „dodanie elektriny") do odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite, čase a podlá podmienok uvedených 
v tejto Zmluve,

b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta Odberateľa, 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy voči zúčtovateľovi odchýlok,

c) zabezpečiť pre odberné miesta Odberateľa pristúp do príslušnej distribučnej 
sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené 
s distribúciou a prenosom elektrickej energie a používaním sústavy príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s pravidlami trhu, s ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a v kvalite podľa technických podmienok 
prístupu do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

3.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa elektrinu 
v dohodnutom množstve, čase a mieste podľa Prilohy č. 1 tejto Zmluvy a v zmysle 
podmienok uvedených v tejto Zmluve, ako aj záväzok Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi za 
dodávku elektriny cenu dohodnutú v tejto Zmluve a cenu za distribučné služby určenú 
v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO v prípade regulovaného prístupu k distribučnej 
sústave.

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do odberných miest Odberateľa do 
výšky maximálnej rezervovanej kapacity (dälej len „MRK") uvedenej v Prílohe č. 4 tejto 
Zmluvy, ktorú predloží Dodávateľ pri podpise Zmluvy. Hodnota MRK je určená distribútorom 
v zmysle jeho zmluvných záväzkov, pričom presná výška je uvedená v Zmluve o pripojení 
uzavretej medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a vlastníkom elektroenergetického 
zariadenia. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pričom dodávateľ sa zaväzuje dodávať dodávky elektriny v súlade s



prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v kvalite 
podľa technických podmienok PDS.

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervovanú kapacitu (ďalej len „RK") pre odberné miesta 
Odberateľa vo výške podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Prekročenie dohodnutej rezervovanej 
kapacity sa bude riešiť v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy a platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

3.5. Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu dohodnutej RK, najviac však do výšky MRK, 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa doručenej najneskôr 6 pracovných dní 
pred stanovenou lehotou uvedenou v podmienkach príslušného prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej 
písomnom odsúhlasení Dodávateľom.

3.6. Odberateľ podpisom zmluvy udeľuje súhlas, aby Dodávateľ uzatvoril s prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy zmluvu o distribúcii do odberných miest Odberateľa podľa Prílohy č. 1 
Zmluvy a vykonal všetky právne úkony súvisiace s poskytovaním distribučných služieb pre 
tieto odberné miesta.

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí dodávku elektriny do odberných miest 
Odberateľa, t. j. odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1.

3.8. Dňom začatia dodávky na základe tejto Zmluvy je 01.01.2020,00:00 hod.

4.Definície pojmov
4.1. Pre naplnenie účelu tejto Zmluvy sa pojmy obsiahnuté v tejto Zmluve vykladajú v zmysle 

definícii uvedených v tejto Zmluve, najmä však tak, ako sú uvedené v zákone č. 251/2012 Z 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon 
o energetike"), v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii v sieťových odvetviach"), vo vyhláške 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 
v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z., ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len „ÚRSO"), 
vzťahujúcich sa na oblasť elektroenergetiky a v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy.

4.2. Na účely tejto Zmluvy majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
3.2.1. „Prevádzkovateľom distribučnej sústavy1 (ďalej len „PDS") sa rozumie príslušný 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej sú pripojené odberné miesta 
Odberateľa.

3.2.2. „Prevádzkovým poriadkom“ sa rozumie dokument schválený ÚRSO, podľa 
ktorého sa riadi zabezpečenie distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb 
do odberných miest Odberateľa. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých 
účastníkov trhu s elektrinou.

3.2.3. „Technickými podmienkami prístupu a pripojenia do sústavy príslušného 
PDS“ sa rozumie dokument vydaný PDS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a pravidlá 
prevádzkovania sústavy.



3.2.4. „Odberným miestom" sa rozumie miesto/miesta odberu elektriny špecifikované 
v Zozname odberných miest, ktorý tvori neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej 
Príloha č. 1, vybavené určeným meradlom podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu, resp. bez určeného meradla.

5.Práva a povinnosti Dodávateľa
5.1. Dodávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy realizovať združenú dodávku elektriny do 

odberných miest Odberateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
5.2. Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné 

služby v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených v § 31 
ods. 1 písm. e) zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach prevádzkového poriadku 
PDS. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať 
elektrinu a zabezpečovať distribučné služby. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ nárok 
na náhradu vzniknutej škody, s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PDS alebo 
zavinením Dodávateľa.

5.3. Zmluvné strana sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy majú vždy prednosť pred 
ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok vydaných Dodávateľom.

5.4. Spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie, 
povinnosti Dodávateľa súvisiace so štandardami kvality dodávky elektriny vrátane ich 
vyhodnocovania, dôvody výmeny určeného meradla, miesto, spôsob a lehoty na 
uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov, ako aj podmienky 
obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny sú uverejnené na 
webovom sídle Dodávateľa.

5.5. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k znemožneniu riadneho plnenia niektorej alebo 
všetkých povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, Dodávateľ je povinný bezodkladne na 
vlastné náklady zabezpečiť riadne a včasné plnenie takejto/takýchto povinnosti Dodávateľa 
podľa tejto Zmluvy treťou osobou oprávnenou na dodávanie elektrickej energie. V prípade 
podľa predchádzajúcej vety Dodávateľ je povinný bezodkladne v deň keď došlo k 
znemožneniu plnenia niektorej alebo všetkých jeho povinností podľa tejto Zmluvy písomne 
oznámiť Odberateľovi tretiu osobu, ktorá bude dočasne plniť tieto povinnosti namiesto 
Dodávateľa. Postup Dodávateľa v zmysle tohto bodu nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti 
za porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy.

5.6. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé čiastkové činnosti v súvislosti s realizáciou 
predmetu tejto Zmluvy v čo možno najskoršom termíne v súlade s odbornou starostlivosťou 
a s prihliadnutím na potreby a záujmy Odberateľa, vždy však najneskôr v dohodnutých 
lehotách.

5.7. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávku elektrickej energie podľa tejto Zmluvy na základe 
platného oprávnenia vydaného v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
Dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá Odberateľovi za to, že počas trvania tejto Zmluvy je 
osobou oprávnenou na združenú dodávku elektriny. Fotokópia Oprávnenia podľa tejto 
Zmluvy je Prílohou č. 5 tejto Zmluvy, pričom Príloha č. 5 tejto Zmluvy je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy.



5.8. Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy do 30 dní od začiatku plnenia Zmluvy predloží platnú 
„Zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu" s Organizátorom krátkodobého trhu 
s elektrinou na príslušný kalendárny rok. Počas trvania tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný 
do 30 dní od začiatku kalendárneho roka predložiť platnú „Zmluvu o zúčtovaní odchýlky 
účastníka trhu" s Organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na príslušný kalendárny rok.

6.Spôsob vykonávania služieb a zmluvné množstvo
6.1. Odberateľ sa zaväzuje odoberať od Dodávateľa elektrinu počas zmluvného obdobia, 

v súlade s touto Zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi v oblasti elektroenergetiky 
nasledovne:
6.1.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Odberateľovi elektrinu na nasledovnom odbernom 

mieste: Odberné miesta sú uvedené v Prílohe č. 1 (ďalej len „odberné miesto“ 
alebo „odberné miesta“).

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predpokladané množstvo dodávky elektriny pre jednotlivé 
kalendárne roky obdobia dodávky pre všetky odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy 
je vo výške 2703,26 MWh.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná tolerancia odberu elektrickej práce bez penalizácie 
zo strany Dodávateľa platné pre obdobie 3 rokov: 01.01.2020,00:00 - 31.12.2022, 24:00. je: 
+20% / -40% zo zmluvného ročného množstva v MWh.

6.4. Vyhodnotenie spotreby sa uskutoční na základe údajov zaslaných zo strany príslušného 
PDS, spravidla ku koncu kalendárneho roka

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pridanie nového odberného miesta sa zrealizuje aktualizáciou 
údajov v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom nie je nutné vykonať dodatok k tejto zmluve.

6.6. Dodávateľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii predmetu zmluvy v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Odberateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Dodávateľ odberateľovi 
minimálne 5 pracovných dni pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 
Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musi spĺňať podmienky podľa ust. § 41 
zákona o verejnom obstarávaní. Dodávateľ je v súlade s § 41 Zákona o verejnom 
obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii 
poskytovaných služieb. Tieto informácie uvádza poskytovateľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
Dodávateľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa 
predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje 
odberateľovi. Ak Dodávateľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný 
spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť odberateľovi všetky údaje podľa 
tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného 
subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky



7. Práva a povinnosti Odberateľa
7.1. Odberateľ vyhlasuje, že je oprávnený užívať odberné miesta (je vlastníkom, nájomcom, 

a pod.) v rozsahu potrebnom na uskutočnenie dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy 
a podpisom tejto Zmluvy nezasahuje do práv ani neobmedzuje práva tretieho subjektu 
k odberným miestam (ďalej ako „Vyhlásenie“). Ak sa preukáže Vyhlásenie Odberateľa ako 
nepravdivé, môže Dodávateľ odstúpiť od Zmluvy.

7.2. Odberateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do elektrických zariadení PDS, ktorými 
prechádza nemeraná elektrina.

7.3. Odberateľ sa zaväzuje vykonávať správu a údržbu rozvodov elektrických zariadení v jeho 
vlastníctve.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať riadne 
plnenie povinnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy a to aj priamo na mieste realizácie 
niektorej z činností v súvislosti s touto Zmluvou. Dodávateľ je povinný poskytnúť 
Odberateľovi potrebnú súčinnosť pri kontrole v zmysle tohto bodu.

8. Meranie elektriny a vykonávanie odpočtov
8.1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ po splneni 

ustanovených technických podmienok merania elektriny príslušného PDS. Druh, počet, 
veľkosť a umiestnenie určeného meradla a zariadení určuje PDS v zmysle zákona o 
energetike. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné 
náklady.

8.2. Odber elektriny sa meria určeným meradlom, ktoré spĺňa všetky zákonné podmienky pre 
daný typ meradla.

8.3. Meranie elektriny a odpočty meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov 
merania a ostatných informácii potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny a 
distribučných služieb vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s 
prevádzkovým poriadkom PDS. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny a distribučné služby 
na základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla alebo fakturácie s 
nesprávnou konštantou má Dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré 
Dodávateľ dostane od PDS.

8.4. Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo 
odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane 
porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný 
bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi.

8.5. Odberateľ sa zaväzuje umožniť pristúp PDS k odbernému elektrickému zariadeniu a 
určenému meradlu v súlade s prevádzkovým poriadkom PDS a zákonom o energetike na 

účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého 
množstva elektriny.

8.6. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä, nie však výlučne:

8.6.1 výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,

8.6.2, výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,



8.6.3. výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle,

8.6.4 výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

9.Cena a platobné podmienky
9.1. Cena za predpokladané množstvo dodanej elektriny v objeme 2703,26 MWh za celé 

obdobie trvania Zmluvy, t. j. za obdobie 36 mesiacov/ 3 roky, v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku na Dodávateľa je stanovená dohodou Zmluvných strán na 
základe cenovej ponuky -  Návrhu na plnenie kritérií Dodávateľa ktorá tvori neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 6 .... (ďalej len „Cenová ponuka"), v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z, z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Pre obdobie dodávky od 01.01.2020, 00:00 hod do 
31.12.2022 24:00 hod. bola cena elektriny dohodnutá
vo výške 49,07 EUR za 1 MWh elektriny „verejné osvetlenie“ 
vo výške 57,62 EUR za 1 MWh elektriny za „1-Taríf.

9.2. Dodávateľ vyhlasuje, že:
a) preberá zodpovednosť za vyrovnanie odchýlok Odberateľa v plnom rozsahu,
b) po dobu trvania tejto Zmluvy preberá voči organizátorovi krátkodobého trhu 

zodpovednosť za všetky odchýlky Odberateľa pri dodávkach a odbere elektriny na 
odberných miestach podľa tejto Zmluvy

c) má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok ako aj 
rámcovú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s PDS.

9.3. Odberateľ je povinný udávať všetky hodnoty Dodávateľovi čo najpresnejšie a dohodnuté 
množstvo upresňovať na požadovanú výšku jemu známych skutočnosti.

9.4. Dodávateľovi prislúcha úhrada len za skutočne dodanú elektrinu.
9.5. Ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné regulované položky, sú fakturované 

v súlade s cenníkom príslušného PDS, vydaným na základe platného a účinného cenového 
rozhodnutia ÚRSO pre PDS pre príslušné obdobie dodávky. Ak počas platnosti Zmluvy 
dôjde ku zmene cenového rozhodnutia ÚRSO, je Odberateľ povinný hradiť ceny vo výške 
stanovenej aktuálnym účinným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

9.6. Cena za dodávku elektriny uvedená v tomto článku 9. bod 9.1 Zmluvy neobsahuje:
a) spotrebnú daň z elektriny (ďalej len „spotrebná daň“) v zmysle 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,

b) daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej 
hodnoty"),

c) ďalšie poplatky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí 
orgánov verejnej správy (napr. distribučný poplatok).



Následne sa k cene za dodávku elektriny pri fakturácii pripočíta DPH, spotrebná daň 
a ďalšie poplatky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov 

verejnej správy.
9.7. Odberateľ sa zaväzuje pre odberné miesta s ročným odpočtom uhrádzať Dodávateľovi za 

opakovanú dodávku elektriny platby na základe faktúry spravidla mesačne, spotreba je 
odhadnutá na základe predpokladanej dodávky elektriny na danom odbernom mieste. 
Dodávateľ vyhotoví súhrnnú faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby pre všetky 
odberné miesta Odberateľa s ročným odpočtom, prílohou faktúry bude rozpis odberných 
miest a ich predpokladanej dodávky elektriny. Dodávateľ na základe odpočtu k poslednému 
dňu kalendárneho roka resp. bez zbytočného odkladu po dodaní stavu spotreby elektriny 
Odberateľa dodanej od príslušného PDS vyhotoví vyúčtovaciu faktúru za skutočnú 
spotrebu elektriny a distribučné služby pre všetky odberné miesta s ročným odpočtom, 
prílohou faktúry bude rozpis odberných miest a ich spotrieb. V uvedenej faktúre za spotrebu 
elektriny sa odpočítajú dovtedy Odberateľom Dodávateľovi skutočne uhradené faktúry, ktoré 
boli vystavené na základe odhadnutej predpokladanej dodávky elektriny. Ustanovenia tohto 
odseku platia, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný spôsob fakturácie pre 
odberné miesta s ročným odpočtom.

9.8. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade 
mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod. Vo 
vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú preddavky uhradené Odberateľom počas príslušného 
vyúčtovacieho obdobia.

9.9. Odberateľ sa zaväzuje platiť faktúry bezhotovostným platobným stykom pod správnym 
variabilným symbolom uvedeným na jednotlivých faktúrach na účet Dodávateľa. V prípade, 
ak faktúra za dodávku a distribúciu elektriny nebude obsahovať čislo účtu Dodávateľa, 
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9.10. Dodávateľ je povinný vystavovať faktúry podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými platnými 
a účinnými právnymi predpismi a s príslušnými prílohami podľa tejto Zmluvy, inak je 
Odberateľ oprávnený vrátiť príslušnú faktúru späť Dodávateľovi na jej opravu a nedostáva 
sa tak do omeškania s jej úhradou. Faktúry podľa tohto článku sú splatné v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia príslušnej faktúry Odberateľovi so všetkými prílohami podľa tejto Zmluvy.

9.11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Odberateľa v 
prospech účtu poskytovatelä. Odberateľ uhradí poskytovateľovi fakturovanú sumu na účet 
uvedený na faktúre.

9.12. V prípade zrušenia odberného miesta, najmä z dôvodu odstránenia odberného miesta, 
demolácie, zničenia živelnou pohromou, je Odberateľ oprávnený s Dodávateľom ukončiť 
zmluvný vzťah k danému odbernému miestu najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia 
Dodávateľovi o zrušení odberného miesta.

9.13. Odberateľ požaduje od Dodávateľa počas celej doby platnosti tejto Zmluvy poskytovanie 
služieb v rozsahu:

(i) Osobného manažéra starostlivosti o zákazníkov verejnej správy pre príslušný 
región, ktorý bude osobne dostupný pre riešenie akýchkoľvek požiadaviek 
súvisiacich s dodávkou a fakturáciou elektriny.
a) sledovanie úhrady faktúr,
b) grafické a dátové porovnanie spotreby,



c) zadávanie, evidenciu a správu požiadaviek Odberateľa;

IQ.Zmluvné pokuty
10.1. Odberateľ si vyhradzuje právo požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100 EUR za porušenie (slovom: sto eur) za každý čo aj len začatý deň omeškania so 
splnením svojich povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Odberateľ má popri práve na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zachované právo na 
náhradu škody v plnej výške.

10.2. Odberateľ si vyhradzuje právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za 
porušenie stanovených povinnosti tejto zmluvy, ak Dodávateľ ani po písomnom doručení 
upozornenia o takomto porušení nevykoná nápravu v primerane stanovenej lehote

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípade, ak Dodávateľ porušil svoju povinnosť vykonať 
dodávku elektriny podľa tejto Zmluvy alebo porušil túto svoju povinnosť prostredníctvom 
tretej osoby v zmysle bodu 6.6 tejto Zmluvy, Odberateľ má právo voči Dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom sto päťdesiat euro), za každý deň kedy sa 
takéto porušenie vyskytlo. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ má popri práve na 
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zachované právo na náhradu škody v plnej výške.

10.4. Odberateľ si vyhradzuje právo požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1 000,- EUR v prípade, ak dodávateľ zastaví z akéhokoľvek dôvodu poskytovanie 
všetkých služieb dohodnutých touto zmluvou, a lehota zastavenia bude dlhšia ako dvadsať 
(20) kalendárnych dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy. 
Odberateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 12 
tejto Zmluvy, Odberateľovi vzniká právo voči Dodávateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100 EUR (slovom: sto eur) za každý prípad znemožnenia kontroly zo strany 
Dodávateľa Odberateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ má popri práve na 
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zachované právo na náhradu škody v plnej výške.

11. Reklamácie
11.1. Dodávateľ je povinný dodržiavať vyhlášku ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
11.2. Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú Zmluvné strany nárok na vzájomné 

vyrovnanie rozdielu. Ak Odberateľ zisti chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle 
Dodávateľovi písomnú žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania platby s uvedením 
reklamovaných skutočností a priložením podkladov potrebných na prešetrenie reklamácie. 
Dodávateľ overí správnosť vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a distribučné služby a v 
prípade opodstatnenia reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúčtovaní vystavením 
opravenej faktúry v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Odberateľa. Ak chybu zistí 
Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravenú faktúru s lehotou splatnosti v súlade s článkom 
VI. bod 6.6 tejto Zmluvy.

11.3 Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri realizácii tejto 
Zmluvy.

11.4. Dodávateľ reklamáciu prešetri a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi 
najneskôr v lehote 30 dní od doručenia reklamácie, pokiaľ zo štandardov kvality alebo iného



všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva iná lehota. Pokiaľ si prešetrenie 
reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávate! predĺžiť lehotu na vybavenie 
reklamácie o ďalších 30 dní; prediženie lehoty na vybavenie reklamácie je Dodávateľ 
povinný oznámiť Odberateľovi.

11.5. Odberateľ uplatňuje reklamáciu pisomne na doručovacej adrese Dodávateľa alebo 
elektronickou poštou na emailovú adresu poskytnutú Dodávateľom.

11.6. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla má Odberateľ právo písomne 
požiadať PDS o zabezpečenie jeho preskúšania. Počas preskúšania bude meranie 
zabezpečené náhradným meradlom alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle 
platných predpisov PDS. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, Odberateľ je povinný 
uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa cenníka služieb distribúcie 
PDS v platnom znení. V opačnom prípade hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou 
určeného meradla PDS.

11.7. Žiadosť o úradné preskúšanie meracieho systému nezbavuje Odberateľa povinnosti zaplatiť 
v stanovenej lehote faktúru za dodanú elektrinu.

11.8. Montáž alebo výmena meracieho systému alebo jeho častí sa vykoná s vedomím 
Odberateľa, ktorý jej realizáciu potvrdí podpísaním montážneho listu.

11.9. Kvalita elektriny musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v technických 
podmienkach PDS.

12.Kontrola služieb
12.1. Kontrola

12.1.1. Odberateľ si vyhradzuje právo kontroly vykonaných služieb v zmysle tejto Zmluvy
12.1.2. Odberateľ je oprávnený sám alebo v súčinnosti s poskytovateľom vykonávať kontrolu 

vykonaných služieb. Dodávateľ je povinný bezodkladne sa kontroly zúčastniť, ak o to 
objednávateľ poskytovatefa požiada

12.1.3. Odberateľ umožní zástupcovi dodávateľa nahliadnuť do písomnosti súvisiacich 
s predmetom Zmluvy.

13. Prevzatie zodpovednosti
13.1. Dodávateľ zodpovedá za plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy ako aj za porušenie 

alebo zanedbanie povinností jeho zamestnancov. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú zanedbaním jeho povinností pri plnení zo Zmluvy. Dodávateľ 
sa zaväzuje, že prípadné škody odstráni na vlastné náklady a bezodkladne nahlási 
Odberateľovi uvedenú skutočnosť.

13.2. Dodávateľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri jeho podnikateľskej činnosti, ktorá poskytuje finančné krytie následkov jeho 
zodpovednosti pri ujme na zdraví, priamych alebo nepriamych hmotných a nehmotných 
škodách spôsobených Odberateľovi alebo tretím osobám. Dodávateľ prehlasuje, že jeho 
poistné krytie je vo výške minimálne 250.000,00 EUR za jednotlivú škodovú udalosť.

13.3. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť Odberateľovi platnú poistnú zmluvu podľa tohto článku 13 
bod 13.2., a to do 30 dni od začiatku plnenia zmluvy. Počas trvania Zmluvy je Dodávateľ



povinný do 30 dni od začiatku kalendárneho roka predložiť platnú poistnú zmluvu na 
príslušný kalendárny rok.

13.4 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane 
z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni 
jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania tejto 
Zmluvy túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä 
nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, teroristická akcia.

13.5. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného 
odkladu druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto Zmluvnej 
strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná 
strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej 
Zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

13.6. Zmluvná strana postihnutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť sa zaväzuje vyvinúť 
primerané úsilie na odstránenie týchto okolnosti, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu 
tejto zmluvy a druhej Zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť budú trvať viac ako 30 dní, sú 
Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú doručením 
písomného odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

13.7. Každá zo Zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností 
voči druhej Zmluvnej strane. Ak Dodávateľ z vlastnej viny nedodá Odberateľovi elektrinu do 
príslušného odberného miesta alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému 
odbernému miestu iným spôsobom, Odberateľ má po preukázaní rozsahu škody právo na 
náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená Dodávateľom a vznikla v 
súvislosti s týmto nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením povinnosti 
Dodávateľa. Právo na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom 
obmedzení alebo prerušení distribúcie alebo dodávky elektriny (napr. vyhlásenie 
obmedzujúcich odberových stupňov a havarijného odberového stupňa, obmedzenie alebo 
prerušenie dodávok z dôvodu porušenia zmluvy Odberateľom, údržby a iné). Odberateľ je 
zodpovedný za akékoľvek poruchy, straty a úniky elektriny na časti odberného elektrického 
zariadenia Odberateľa, ktorým preteká nemeraná elektrina.

13.8. Dodávateľ bude vykonávať dodávky vlastnou spoločnosťou. V prípade vykonávania časti 
dodávky v subdodávkach nesie zodpovednosť za ich vykonávanie v plnom rozsahu 
poskytovateľ, a to po stránke vecnej, finančnej aj časovej.

13.9. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrinu v súlade so všetkými príslušnými právnymi 
predpismi a v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej moci záväznými pre 
Dodávateľa.

13.10. Odberateľ je oprávnený požadovať náhradu spôsobenej škody, ktorá jej vznikne porušením 
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odberateľ je oprávnený požadovať od druhej strany aj 
náhradu súvisiacich nákladov, ktoré musela vynaložiť v dôsledku, resp. v súvislosti s 
porušením povinností druhou stranou.

13.11. Zodpovednosť Odberateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú Dodávateľovi z tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou je obmedzená čiastkou vo výške 10% ceny z celkovej ceny Odplaty



zaplatenej na základe tejto Zmluvy za príslušný kalendárny rok, v ktorom škoda nastala. To 
neplatí pre škodu spôsobenú Odberateľom Dodávateľovi úmyselne.

13.12. Odberateľ nezodpovedá za nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo 
náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu 
vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, 
náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie alebo služby, náklady na 
náhradné náklady, náklady na prestoje, nároky Dodávateľa alebo Dodávateľovho zákazníka 
na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru 
akokoľvek vyplývajúce z predmetu Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy.

14. Trvanie a zánik zmluvy
14.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Táto 
zmluva nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020, aj to aj napriek jej skoršiemu zverejneniu na 
webovej stránke Odberateľa v súlade s platnou legislatívou.

14.2. Predmetná zmluva zanikne
14.2.1. uplynutím doby podľa bodu 14.1 tejto Zmluvy.
14.2.2. dohodou zmluvných strán ku dňu vzájomne dohodnutému v takejto dohode,
14.2.3. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

14.2.3.1. Proti Dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácií alebo,
14.2.3.2. Dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo,
14.2.3.3. Dodávateľ koná v rozpore s touto Zmluvou, alebo
14.2.3.4. Dodávateľ koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

14.2.4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Odberateľ opakovane 
poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom a Dodávateľ vyzval Odberateľa na 
odstránenie porušovania tejto Zmluvy, pričom Odberateľ neodstránil porušovanie tejto 
Zmluvy ani v určenej dodatočnej primeranej lehote na odstránenie. Za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje neuhradenie faktúry Odberateľom v lehote 
(šesťdesiatich) 60 dni po jej splatnosti.

14.2.5. písomnou výpoveďou Odberateľa z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu s 
dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v deň doručenia písomnej 
výpovede zo strany Odberateľa Dodávateľovi,

14.2.6. písomnou výpoveďou Dodávateľa z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu 
so šesťmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď 
Dodávateľa doručená Odberateľovi,

14.2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu z 
dôvodu, ak cena dodávky elektriny uvedená v Návrhu na plnenie kritérií Dodávateľa 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 6 (ďalej len „Cenová 
ponuka") je o 20 % vyššia ako priemerná cena elektriny, určená Vyhláškou Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 
a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike so (4) 
štvor-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v prvý deň kalendárneho



mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď 
Odberateľa doručená Dodávateľovi."

14.2.8. z iných dôvodov upravených platnými a účinnými právnymi predpismi.
14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s touto Zmluvou doručujú písomnosti 

týkajúce sa (i) ukončenia tejto Zmluvy, alebo (ii) týkajúce sa zmluvnej pokuty podľa tejto 
Zmluvy alebo (iii) týkajúce sa nároku na náhradu nákladov v zmysle bodu 4.6 tejto Zmluvy, 
na adresu šidla Dodávateľa, uvedenú v príslušnom registri v ktorom je Dodávateľ 
registrovaný, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň (fikcia doručenia), v ktorý 
Dodávateľ odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou, alebo v ktorý je na 
zásielke doručovanej poštou preukázateľne zamestnancom pošty vyznačené poznámka, že 
„adresát sa odsťahoval“;, „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, 
ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

15. Riešenie sporov
15.1. Zmluvné strany súhlasia, že spory, ktoré nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, budú 

riešené prostredníctvom súdu podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú Dodávateľa zastaviť plnenie záväzkov zo Zmluvy.

16. Záverečné ustanovenia
16.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverejnené podklady, know-how, 

marketingové informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva 
budú považovať za utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich 
nebudú zverejňovať tretím osobám a budú tieto informácie chrániť. Podlá § 10 ods. 2 a 3 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie a) 
týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, 
životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability, b) o znečisťovaní 
životného prostredia, c) ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania 
verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho 
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe 
zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie, d) o štátnej pomoci a 
informácie podľa § 3 ods. 2. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani 
zverejnenie zmluvy podľa § 5a tohto zákona.

16.2. Práva a povinnosti zmluvných strán ako i dälšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie 
sú v nej osobitne upravené, riadia sa Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

16.3. Zmluva je vyhotovené v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Odberateľovi patria dva (2) jej 
rovnopisy a dva (2) jej rovnopisy patria Dodávateľovi.

16.4. Táto zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu 
Zmluvy, pričom ako taká nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné 
dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

16.5. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode oboch zmluvných 
strán formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami.



16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne 
predpisy porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

16.7. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude Zmluva o 
prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná, V prípade porušenia tejto povinnosti 
jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s 
účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy 
doručené druhej Zmluvnej strane a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

16.8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dnom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňa 01.01.2020, Táto zmluva nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020, a to aj napriek 
jej skoršiemu zverejneniu na webovej stránke Odberateľa.

16.9. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo nevynútiteľné alebo sa takým 
stane, jeho neplatnosť alebo nevynútiteľnosť nezruší platnosť ostatných ustanovení tejto 
Zmluvy okrem tých ustanovení, ktoré z povahy tejto Zmluvy nemôžu byť oddelené od 
zvyšku tejto Zmluvy, jej predmetu alebo okolností, za ktorých bola uzatvorená. Zmluvné 
strany súhlasia, že vykonajú všetko čo je nevyhnutné, aby sa dosiahol rovnaký výsledok ako 
ten, ktorý bol zámerom ktoréhokoľvek z takýchto neplatných alebo nevynútiteľných 
ustanovení.

16.10. Táto Zmluva predstavuje jedinú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza akékoľvek 
iné Zmluvy, ktoré boli uzavreté zmluvnými stranami v súvislosti s dielom.

16.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha é. 1 ■ Zoznam odberných miest

- Príloha č. 2 - Zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 
podielom na celkovej realizácii predmetu
Príloha č. 3 • Aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách
op rávnených konať za subdodávateľov v rozsahu m eno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii poskytovaných služieb.

- Príloha č. 4 -  Výška maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“)
Príloha č. 5 -  Fotokópia oprávnenia na združenú dodávku elektriny 
Príloha č. 6 - Cenová ponuka -  Návrh na plnenie kritérií Dodávateľa

V Stupave, dňa fo -A V  f V Bratislave, dňa M U  U

Za Odberateľa:
ŕL' ____

Mgr. Peter Novisedlák, MBA; primátor mesta

Za Dodávateľa: , /
Mgr. Dušan Vínka -  na základe plnej moci 

Energie2, a.s.

t
H
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Príloha č . l -  Zoznam odberných miest

EIC kód OM Ulica OM Súpisné číslo OM PSČ
Mesto

OM
Hodnot istič Počet fáz

Distribučná
sadzba

Zmluvne
dohodnuté ročné 
množstvo (MWh)

Produkt

24ZZS40000480593 Vinohradské 917/52 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 25.7 Verejné osvetlenie
24ZZS4000015757C Malacká 1970 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 13,4 Verejné osvetlenie
24ZZS4000019134S Pod Kremenicou 903 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 13,8 Verejné osvetlenie
24ZZS4000004138E Pod Kremenicou 903 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 3,5 Verejné osvetlenie
24ZZS7079647000G Bottova 13 900 31 Stupava 32 3 C 2 -X 3 5,5 Verejné osvetlenie
24ZZS707SS82000J Moyzesova 1912 900 31 Stupava 16 3 C 2 -X 3 0,9 Verejné osvetlenie
24ZZS70607510003 Na Aleji 4138 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 6 Verejné osvetlenie
24ZZS7037331000E Park 8 900 31 Stupava 20 3 C 2 -X 3 2,3 Verejné osvetlenie
2 4ZZS703145OOOOB Viničná 939 900 31 Stupava 32 3 C 2 -X 3 1,7 Verejné osvetlenie
2 4ZZS702397OOOOV Obora 1490 900 31 Stupava 13 3 C 2 -X 3 2,4 Verejné osvetlenie
24ZZS7020870000P Krajná 62 900 31 Stupava 16 3 C 2 -X 3 1,4 Verejné osvetlenie
24ZZS7009465000H Sadové 1 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 11,6 Verejné osvetlenie
24ZZS6083116000D Pod Kremenicou 1 900 31 Stupava 20 3 C 2 -X 3 8,3 Verejné osvetlenie
24ZZS60284550000 loka Hámre 255 900 31 Stupava 16 1 C 2 -X 3 0 Verejné osvetlenie
24ZZSS2673110001 Mlynská 14 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 0,2 Verejné osvetlenie
24ZZS5220834000V Kukučínova 10 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 3,1 Verejné osvetlenie
24ZZS71083520006 Vincenta Šikulu 3899 900 31 Stupava 32 3 C 2 -X 3 6,6 Verejné osvetlenie
24ZZS7108350000G Kôstku 3899 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 5,1 Verejné osvetlenie
24ZZS707SS71000M Vajanského 289 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 11,9 Verejné osvetlenie
24ZZS40000754S4V Lesná 1675 900 31 Stupava 40 3 C 2 -X 3 15,1 Verejné osvetlenie
24ZZS4000084747F Školská 829 900 31 Stupava 32 3 C 2 -X 3 2,5 Verejné osvetlenie
24ZZS7106218000N Pod Kremenicou 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 0,5 Verejné osvetlenie
24ZZS52208230005 Nová 57 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 16 Verejné osvetlenie
24ZZS5220826000R Krížna 1 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 63,5 Verejné osvetlenie
24ZZS5220827000M Záhumenské 100 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 71,5 Verejné osvetlenie
24ZZS5220828000H Dlhá 40 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 39 Verejné osvetlenie
24ZZS52208310009 Kôstku 1 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 87,2 Verejné osvetlenie
24ZZS52S4814000L Kalvárska 2 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 63,5 Verejné osvetlenie
24ZZS5266579000U Park 14 900 31 Stupava 100 3 C 2 -X 3 8,2 Verejné osvetlenie
24ZZS5267606000Z Hlavná 39 900 31 Stupava 100 3 C 2 -X 3 75,8 Verejné osvetlenie
24ZZS6023 019000M Bezručova 2 900 31 Stupava 60 3 C 2 -X 3 83,4 Verejné osvetlenie
24ZZS6057423000X Štúrova 11 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 31,2 Verejné osvetlenie
24ZZS7049807000G Malacká 1965 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 82,9 Verejné osvetlenie
24ZZ54000100217V Malacká 2009 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 15 Verejné osvetlenie
24ZZS4000000289D Pri potoku 771/1 900 31 Stupava 2S 3 C 2 -X 3 11.3 Jednotarif
24ZZ54000000290S Dukelská 658/3 900 31 Stupava 20 3 C 2 -X 3 0,5 Jednotarif



24ZZS40000002920 Kalinčiakova 3770/219 900 31 Stupava 32 3 C 2 -X 3 3,8 Jedno taríf
24ZZS6067808000K Hlavna 11.6 900 31 Stupava 20 3 C 2 -X 3 7 Jednotaríf
24ZZSS220945000D Zdravotnícka 1 900 31 Stupava 35 3 C 2 -X 3 22,5 Jednotarif
24ZZS52 2094 40001 Zdravotnícka 1 900 31 Stupava 35 3 C 2 -X 3 4,5 Jednotaríf
24ZZS5220829OOCC Hlavná 9 900 31 Stupava 60 3 C 2 -X 3 21,1 Jednotarif
24ZZSS220825000W Hlavná 24/1 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 3,3 Jednotarif
24ZZS5220818000N Hlavná 24 24/1 900 31 Stupava 63 3 C 2 -X 3 23,2 Jednotarif
24Z2S4000112009M Nová 1486/25 900 31 Stupava 25 3 C 2 -X 3 10 Jednotarif
24ZZS7066852000H Hlavna 32 900 31 Stupava 6 1 C 2 -X 3 0 Nemeraný odber
24ZZS7066850000R Hlavná 13 900 31 Stupava 6 1 C 2 -X 3 0 Nemeraný odber
24ZZS7066847000Z Hlavná 48 900 31 Stupava 6 1 C 2 -X 3 0 Nemeraný odber



ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

10,0 rozhodnutie nadobudlo
Číslu: 0 166/2012/E -l ’Ľ  právoplatnosť dňa . .

r??ul^íu s t e c l i  cd/eívi
i R O ZH O D N U TIE * >  * * * - & & .

O

1 Uiatl pre icgulAciu sictových odvetvi, odbor regulácie tepelne] energetiky, ako vecne príslušný správny organ, podlá tj 5 zákona C. 71/1967 Xb 
j o správnom konaní Ispráviiy poiiadok), pudl u tj 9 ods I prsní t-';.ad 2 v spojenia § t J ods. I pisni. a) zakonn t  250/2012 Z. z. o regulácii v sicľových 
I odvetviach a podľa í  10 zákerná C 251/2012 /.. / o energii í:t a o zmene a sloplnení niektorých zákonov, vo veci z.mcnv v povolali evidovanej 

P"<! číslom 4<l18-2012-11A vykonal zmenu povolenia ť. 201II-'.'444 I mena zo dňu 18 01 2012 a vydáva

povolenie č. 2 0 1 1E 0444 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: Energie2, a.s.
sídlo: Laznretská 3a, 8 1 1 08 Bratislava právna forma podnikania: akciová spoločnosť

na predmet podnikania:

elektroenergetika
Rozsah podnikania: d o d á v k a  e le k tr in y ’

Doba platnosti povolenia do: na  dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky’ vykonávania povolenej činnosti: DržíteI povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona
C 251 2012 Z z u energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona t  250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne 
závi/né predpisy vydané na ich základe Týmto rozhodnutím sa mení inzhodnulic o vydaril povolenia í  20111i 044-1 • I zmena vydané dňu 18.01.2012 
I sadorn pre reguláciu sieťových odvetvi

Odôvodnenie: Dňa 01 09.2012 nadobudol účinnosl zákon í. 2/1/2012 /. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
n energetike"). Keďže podľa š 7 ods R zákona o energetike na osoby, ktoré vykonávajú len Činnosť dodáv ky elektriny alebo dodávky plynu, sa 
povinnosť pietikázať odbornú spôsobilosť a pov irmosť urCiť zodpovedného zástupcu nevzťahuje, llrad pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej 
len „úrad"), ako vecne príslušný orgán, podľa J 9 ods 1 plsiu. b) bod 2 v spojení s 5 13 ods. I. písni a) a 5 15 ods. 1, 2, 3 
z.nkona C 250/2012 Z z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa $ IQ ods 2 zákona o energetike začal správne konanie vo veci zmeny privolenia 
C 20111! (114 ) 1 zmena zo dna 18.01.2012 (vy ňatie z.odpovediiélm zástupcu) a podľa ti 33 ods. 2 v spojení s š 27 ods. I zákona C 71/1967 Zb
o správnom konani (správny poriadok) držiteľovi povolenia ako účastníkovi správneho konania vo veci zmeny povolenia na podnikanie v energetike 
oznámil, že do 5 dni odo dňa doméenia tohto oznámenia sa môže vyjadriť k podkladom prvostupňového rozhodnutia na úrade Dižiteľ povolenia sa 
k podkladom nevyjadr il, preto úrad rozhodol vydať povolenie na podnikanie s energetike tak. ako je uvedené vo výtokovej časti

ľouícnie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu úéastnici konania podľa §,18 ods 1 zákona C. 250/2012 Z z u regulácii 
\ sieťových odvetviac!) padať odvolanie v lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutiu na Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi, odbor regulácie 
tepelnej energetiky, bajkalská 27. 820 07 Uratislava Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudli) práv ('platnosť, 
je prcskuínatcl'né sudom

liratislava, v ydané dňu 08. olitólu-a 2012

Ing. M ál ia M a r k o v a
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

% ira iu i I /  I



i energie2

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA

Uchádzač - názov:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca 
Kontaktné údaje (tel

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
46113177
Mgr. Dušan Vlnka -  člen dozornej rady 

e-mail): obstaravanie@enerqie2.sk,

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku „Dodávka elektrickej energie“

Kritérium: Cena

Popis
Cena spolu v EUR 
bez DPH za MWh

DPH 20%
Cena spolu v EUR 

s DPH

„Dodávka
elektrickej
energie"

Verejné osvetlenie 49,07 9,81 58,88

1-Tarif
57,62 11,52 69,14

V B ra tis lav e , d ň a

M gr. Dušan Vlnka  
N a základe plnej moci 

Energie2, a.s.

Energie2, a.s., s íd lo  Lazare tská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177, zapísaná 
v O bchodnom  reg is tri O kresného  súdu Bratis lava I, odd ie l Sa, v ložka číslo  5389/B 

e-m ail: in fo @ e n e rq ie 2 .sk . w w w .energ ie2 .sk

mailto:obstaravanie@enerqie2.sk
mailto:info@enerqie2.sk
http://www.energie2.sk

