
ZMLUVA O DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PRÍSTUPE DO DISTRI BUČNEJ SÚSTAVY 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č.  
251/2012 Z.z. o energetike (ďalej len „Zmluva) 
 
Prevádzkovateľ distribu čnej sústavy:    Odberateľ: 
CREATIVE SCREAM  s.r.o.      
Štúrova 17        
031 80   Liptovský Mikuláš      
V zastúpení:       V zastúpení: 
Ing. Ivan Láni – konateľ       
IČO: 36 37 22 00       IČO:  
DIČ: 2020125855      DIČ:  
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina                     Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu  
Oddiel: Sro, vl. 10389/L                   Oddiel:  
Banka: VÚB banka      Banka:   
Číslo účtu: 2307900555/0200     Číslo účtu:   
Ďalej len „PDS“       ďalej len „Odberateľ“ 
 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) dopraviť za regulovanú 
cenu pre prevádzkovateľa inej distribučnej sústavy alebo oprávneného odberateľa (ďalej len „odberateľ“) dohodnuté 
množstvo elektriny vrátane zabezpečenia služieb spojených s používaním prenosovej sústavy a záväzok Odberateľa 
zaplatiť za to cenu, ktorá je stanovená spôsobom uvedeným v čl. 3 tejto zmluvy. PDS zabezpečí dopravu dohodnutého 
množstva elektriny (ďalej tiež „distribúciu elektriny“) za regulovanú cenu v štandardnom zabezpečení do všetkých 
odberných miest uvedených v Prílohe č. 1 („Identifikácia a špecifikácia odberných miest“) tejto Zmluvy za 
nasledovných podmienok: 
1.1.1 Technický a právny stav predmetných odberných miest umožňuje distribúciu elektriny 
1.1.2 Odberateľ dodržiava platobné podmienky uvedené v tejto Zmluve 
1.1.3. Odberateľ si plní povinnosti, ktoré mu ukladá Zákon o energetike č. 251/2012 Z.z. (ďalej len „zákon“) a príslušné 
vykonávacie predpisy Zákona 
1.1.4. Distribúcia elektriny sa riadi aktuálne platným „Prevádzkovým poriadkom PDS“ a „Obchodnými podmienkami 
pre distribúciu a prístup k sústave PDS (ďalej len „OP“), ktoré sú platné pre distribučnú sústavu do ktorej sú odberné 
miesta uvedené v Prílohe č. 1 pripojené. Odberateľ sa oboznámil s platným Prevádzkovým poriadkom PDS 
a Obchodnými podmienkami pre distribúciu a prístup k sústave PDS a zaväzuje sa ich dodržiavať.  
 

Článok 2. 
Platnosť a účinnosť zmluvy, doba platnosti zmluvy 

2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  1.1.20..   0:00 hod      
a uzatvára sa na dobu  do 31.12.20.. 24:00 hod. Platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, 
pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace pred ukončením platnosti 
zmluvy. 
2.2. Táto zmluva platí pre všetky odberné miesta Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
2.3. Odberné miesta sú špecifikované v Prílohe č. 1 „Identifikácia a špecifikácia odberného miesta“ 
2.4. Prílohu č. 1 možno aktualizovať podľa aktuálneho počtu odberných miest Odberateľa, ktoré sú pripojené na 
distribučnú sústavu PDS a nadobúda platnosť jej obojstranným podpísaním. Pri doplnení nového odberného miesta sa 
vystaví nový list do Prílohy č. 1, pri znížení počtu odberných miesta zaniká platnosť príslušného listu Prílohy č. 1 – 
ktorej odberné miesto bolo z Prílohy č. 1 vyňaté.  
Nakoľko každý list Prílohy č. 1 je priamo viazaný na odberné miesto, ktoré má pridelené svoje číslo (ČOM) a je 
predpoklad zmeny počtu a technických údajov odberných miest, nebudú Prílohy č. 1 samostatne značené. Počet listov 
Prílohy č. 1 sa musí zhodovať s počtom odberných miest Odberateľa.  
2.5. Zmluvu, alebo jej prílohy je možné meniť, dopĺňať len písomnou formou 

 
Článok 3. 

Cena za predmet plnenia 
3.1. Cena za predmet plnenia podľa článku 1 bod 1.1. tejto Zmluvy je určená podľa platného cenového rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). V prípade zmeny cenových rozhodnutí ÚRSO, alebo 
zavedenia nových poplatkov alebo nových daní príslušnými orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy 
a ktoré PDS nebude môcť ovplyvniť, má PDS právo požadovať od odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje 
ich zaplatiť a to odo dňa ich platnosti. PDS má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré 
budú mať vplyv na cenu a ktoré zavedie ÚRSO, alebo budú zavedené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré PDS 
nebude môcť ovplyvniť.  
3.2. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. K uvedeným cenám bude pripočítavaná DPH podľa platných právnych 
predpisov.  
3.3. Cena za distribuovanú elektrinu je stavená v EUR 



 
Článok 4. 

Fakturácia a platenie 
4.1. Vyúčtovanie distribučnej služby a zaplatených preddavkových platieb bude uskutočňované formou faktúry a bude 
vychádzať z údajov nameraných na jednotlivých odberných miestach uvedených v Prílohe č. 1. Faktúra bude 
vystavovaná na každé odberné miesto samostatne. Zdaniteľným obdobím je kalendárny mesiac. 
4.2. Odberateľ a PDS sa dohodli, že na faktúre za distribučnú službu bude vyúčtovanie za predmet plnenia podľa čl. 1 
bod 1.1. s rozpisom jednotlivých položiek, pričom smerodajný pre výšku faktúry je celkový súčet jej všetkých položiek.  
4.3. Odpočet a vystavovanie faktúr určí PDS v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1. 
4.4. Splatnosť faktúry je do 20-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastalo zdaniteľné plnenie 
4.5. Odberateľ a PDS sa dohodli, že Odberateľ zaplatí jednorázovo depozit vo výške ..........€. 
4.6. Doručením faktúry na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie doporučene 
poštou na adresu určenú podľa zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany, 
elektronickou poštou na mail :.......................................  po vzájomnom potvrdení doručenia. 
 

Článok 5. 
Špecifikácia odberného miesta a odovzdávacieho miesta 

 
5.1. Odberné miesto a odovzdávacie miesto pre zabezpečenie distribúcie elektriny podľa tejto zmluvy je podrobne 
špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
5.2. Odberným miestom pre účely tejto zmluvy sa rozumie odberné  miesto tak, ako je toto uvedené v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy 
5.3. Distribúcia elektriny podľa tejto Zmluvy je splnená prechodom z distribučnej sústavy PDS v odovzdávacom mieste 
špecifikovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Odovzdávacie miesto je v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov miesto odovzdania a prevzatia elektriny. 

Článok 6. 
Stav núdze a riešenie sporov 

6.1. V prípade vzniku stavu núdze bude postupovať PDS spôsobom vymedzeným vo všeobecne záväznom právnom 
predpise, ktorým sa vykonávajú ustanovenia § 20 Zákona. Rozpis elektrických výkonov pre stav núdze je špecifikovaný 
v Prílohe č. 1. 
6.2. V prípade vzniku sporov zo Zmluvy budú zmluvné strany postupovať spôsobom uvedeným v OP. 

Článok 7. 
Ukončenie zmluvy 

7.1. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným v OP. 
Článok 8. 

Záverečné ustanovenia 
8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
a) Príloha č. 1 – Identifikácia a špecifikácia odberného miesta – platí tabuľka Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení 
zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 
b) príloha č. 2 – Určenie oprávnených osôb zmluvných strán na konanie vo veciach tejto Zmluvy 
8.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení 
8.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe 
vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevhodných podmienok 
8.4. Odberateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s platným prevádzkovým 
poriadkom PDS a platnými Obchodnými podmienkami pre distribúciu a prístup k sústave Creative Scream s.r.o. lokálna 
distribučná sieť elektrickej energie Palugyayho 1, Palúdzka – Liptovský Mikuláš a zaväzuje sa ich dodržiavať. OP 
v platnom znení sú zverejnené na internetovej stránke www.creative-slovakia.sk   
8.5. PDS je oprávnený ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a kedykoľvek počas účinnosti tejto Zmluvy 
požadovať od Odberateľa potvrdenie o dodávke elektriny od Dodávateľa elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na 
dodávku elektriny a je subjektom zúčtovania odchýlky sústavy a Odberateľ je povinný takéto potvrdenie predložiť 
najneskôr 10 pracovných dní pred účinnosťou tejto Zmluvy 
8.6. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením §262 Obchodného zákonníka,  ich záväzkový vzťah sa 
spravuje Obchodným zákonníkom 
8.7. Zmluvné strany  dohodli zvláštne dojednania tejto zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohách tejto Zmluvy. 
 
PDS:         Odberateľ: 
Meno a funkcia:        meno a funkcia: 
 
 
 
Dátum:                                    pečiatka a podpis                                          Dátum:                   pečiatka a podpis  
 
 
 
 



Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.  
 

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 
Názov odberného miesta .  
Objekt – EIC kód oberného miesta  
Ulica/ č.orient. /popis/ časť  
obce: 

 

Obec/Okres/PSČ:  
Číslo elektromeru:  
Špecifikácia odberného miesta:  
Spôsob prístupu k meraniu (meranie musí 
byť prístupné aj v čase neprítomnosti 
odberateľa) 

 

Stupeň zabezpečenia dodávky:  
Maximálna rezervovaná  
kapacita: 

 

Maximálna rezervovaná  
kapacita 

 

Napäťová hladina  
Výroba elektriny paralelne spolupracujúca 
s distribučnou sústavou inštalovaná na 
odbernom mieste: 

 

-Spôsob merania a stanovenie náhradných 
hodnôt: 

 

Zmluva sa týka:  
 

ŠPECIFIKÁCIA ODOVZDÁVACIEHO MIESTA A DOBA REALIZÁCI E 
Odovzdávacie miesto 
(miesto odovzdania kvality) – popis, 
Napäťová hladina 

 

Doba realizácie 
Pripojenia po vydaní stavebného 
povolenia 

 

 
 
ZA PREVÁDZKOVATEĽA 
 

ZA ODBERATEĽA 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: 
Funkcia: 
 
 
 

Funkcia 

Dátum: Dátum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 k Zmluve o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č.  251/2012 Z.z. o energetike  
 
Určenie oprávnených osôb zmluvných strán na konanie vo veciach tejto Zmluvy 
 
 
Za Prevádzkovateľa  distribučnej sústavy: 
 
     
Creative Scream s.r.o.       
Štúrova 17        
031 80   Liptovský Mikuláš      
V zastúpení:        
Ing. Ivan Láni – konateľ       
IČO: 36 37 22 00        
DIČ: 2020125855       
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina                      
Oddiel: Sro, vl. 10389/L      
Banka: VÚB banka       
Číslo účtu: 2307900555/0200      
Ďalej len „PDS“        
 
Oprávnená osoba: Ing. Ivan Láni                                               ............................................................ 
       Podpis 
 
 
 
Za Odberateľa: 
 
 
 
V zastúpení: 
 
IČO:  
DIČ:  
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu  
Oddiel:  
Banka:   
Číslo účtu:   
ďalej len „Odberateľ“ 
 
Oprávnená osoba:                                                                     ....................................................... 
       Podpis 
 
 


