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Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku  

 

 

1/  Dodávateľ:  CREATIVE SCREAM, s.r.o.,  
so sídlom: 031 80  Liptovský Mikuláš, Štúrova 17, 

   IČO: 36 372 200, 
   IČ DPH: SK2020125855, 
   Bankové spojenie: VÚB banka. pobočka Liptovský Mikuláš,  

č. ú.: 2307900555/0200 
Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
v Odd. Sro, vl. 10389/L 

   Zastúpený: Ing.Ivan Láni, konateľ  
 
   Zamestnanec zodpovedný za technickú stránku zmluvy:  Ing. Ivan Láni    
       
 
2/ Odberateľ    

so sídlom:  
    
   IČO:  
   IČ DPH:  
   Bankové spojenie:  
   Odberateľ je zapísaný v Obchodnom registri, Okresného súdu  
   V odd. Sro.,vložka číslo  
                                  Zastúpený:  
 

Čl. II. 
 

Uzatvárajú  

v zmysle ustanovení §269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 251/2012 Z.z., Zákon o energetike (ďalej len EZ) a 
Nariadenia vlády č 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a ďalších vykonávajúcich 
predpisov, zmien a doplnkov a Obchodných podmienok Dodávateľa platných v deň uzavretia zmluvy  

túto zmluvu: 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
 

1.1  Predmetom plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa je dodávka elektriny odberateľovi v mieste, množstve, čase a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2  Predmetom plnenia tejto zmluvy je tiež zaistenie distribúcie elektriny odberateľovi v dole uvedených odberných miestach do 
výšky dojednaného rezervovaného príkonu a za podmienok uvedených v „Zmluve o pripojení k distribučnej sústave“ 
uzatvorenej medzi odberateľom a miestne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

1.3 Predmetom plnenia tejto zmluvy je prevzatie záväzku dodávateľa dodať elektrinu z elektrizačnej sústavy spolu 
so zodpovednosťou za odchýlku podľa nariadenia vlády č. 317/2007, § 13 odst.6, t.j. režim prenesenia zodpovednosti za 
svoju odchýlku uskutočňovaný na základe zmluvy o dodávke elektriny podľa § 27 EZ. 

1.4  Predmetom plnenia zmluvy je záväzok odberateľa odobrať dodanú elektrinu a riadne a včas zaplatiť za plnenia poskytované 
dodávateľom podľa tejto zmluvy a uhradiť rovnako cenu za distribúciu, systémové a iné služby podľa platného cenového 
výmeru Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  

1.5  Odberateľ prehlasuje, že je vlastníkom alebo nájomcom v zmluve uvedených odberných miest pripojených z distribučnej 
sústavy.  

1.6 Dodávateľ prehlasuje, že podniká na základe licencie na predaj elektriny č. 2005E 0042 zo dňa 28.9.2005 vydanej Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví. 

1.7 Špecifikácia odberných miest do ktorých sa realizuje dodávka a distribúcia elektrickej energie pre účely tejto zmluvy, je 
neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve.  

 
 
 

Článok II. 
Platnosť a účinnosť zmluvy, doba plnenia zmluvy 

 
2.1 zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 1.1.2013 od 0:00 hod a uzatvára sa 

na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace pred uplynutím obdobia, na ktoré sú dohodnuté ceny a odbery podľa 
prílohy – platný cenník dodávok a distribúcie elektrickej energie  na príslušné obdobie, viď čl. III tejto zmluvy.  Príslušným 
obdobím pre účely tejto zmluvy je kalendárny rok začínajúci 1.1. 0:00 hod a končiaci 31.12. 24:00 hod. 
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Článok III. 
Cena plnenia 

 

3.1.  Cena za silovú elektrinu je dohodnutá zmluvne ako cena dohodou - zákon č. 18/1996 Z.z.   podľa prílohy k zmluve 
o dodávke distribúcii elektriny a prevzatí  zodpovednosti za odchýlku za príslušné obdobie podľa čl.II bod 2.1. 

3.2. súčasťou prílohy k zmluve o dodávke distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku sú pre príslušné obdobie 
aj ceny regulované, ktoré sú platné na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a to tak cena za 
distribúciu elektrickej energie ako aj príslušné regulované ceny pri dodávke silovej časti elektrickej energie.  

3.3. všetky ceny sú uvedené v eurách bez dane z pridanej hodnoty 
 

 

Článok IV. 
Platobné podmienky, sankcie a pokuty 

 
 

4.1.     Dodávateľovi vzniká voči odberateľovi nárok na cenu plnenia za dodávku elektriny na základe faktúr vystavených            
dodávateľom podľa podmienok dohodnutých v Obchodných podmienkach dodávateľa so splatnosťou  20 dní od dátumu 
zdaniteľného plnenia. Fakturačné obdobie pri dodávkach elektrickej energie je kalendárny mesiac.   

4.2.   odberateľ zaplatí za neodobratú elektrinu zmluvnú pokutu vo výške 0,032€/kWh a to v prípade nižšieho odberu elektriny          
ako 80%  zmluvne dojednaného odberu pre jednotlivé odberné miesta. 

 4.3.     odberateľ  uhradí jednorázovú platbu – depozit na opakované dodávky elektrickej energie vo výške 80% mesačného 
odberu pre príslušné obdobie.  

4.4.    v prípade omeškania odberateľa s úhradou svojho záväzku podľa tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený prerušiť dodávku 
elektrickej energie na dobu do zaplatenia všetkých záväzkov po lehote splatnosti. Dodávateľ je oprávnený účtovať za prerušenie 
dodávky elektrickej energie poplatok 60€ bez dph.  

4.5.    dodávateľ je oprávnený účtovať úrok z omeškania úhrady faktúr po lehote splatnosti vo výške 0,03% z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania.  

4.6.   v prípade, že odberateľ spôsobí taký stav, že poškodí elektromer, neumožní dodávateľovi zistiť skutočne odobraté 
množstvo elektriny, iným spôsobom neoprávnene odoberie elektrinu alebo umožní tretej osobe neoprávnene odoberať elektrinu 
a súčasne nie je možné zistiť presný rozsah odobratej elektriny, ale s prihliadnutím k okolnostiam tohto prípadu možno 
predpokladať, že tento rozsah vo finančnom vyjadrení je vyšší ako 1.500€, zistí sa tento rozsah znaleckým posudkom na náklady 
odberateľa, inak sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 3.300€.  

Adresa odberateľa pre zaslanie faktúry:  
 

Článok V. 
Komunikácia 

 
 

1. Kontaktné osoby: 

 Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach 
zmluvných: 
 

 Osoby poverené pre operatívne a technické 
jednania: 

- za 
dodávateľa: 

meno: Ing. Ivan Láni  meno:  Ing. Ivan Láni 

 adresa: Štúrova 17, 031 80  Lipt. Mikuláš  adresa: Štúrova 17, 031 80  Lipt.Mikuláš 
 e-mail: perseid@isternet.sk  e-mail: perseid@isternet.sk 
 telefón: +421 44 23 99 581,  

+421 903 803 693 
 telefón: +421 44 23 88 581,  

+421 903 803 693 
 fax: +421 44 23 99 581  fax: +421 44 23 99 581 

      
- za 
odberateľa: 

meno:   meno:  

 adresa:   adresa:  
 e-mail:   e-mail:  
 telefón:   telefón:  
 fax:   fax:  
    
 Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach 

fakturácie: 
 

  

- za 
dodávateľa: 

meno: Eva Kurtíková    

 adresa: Štúrova 17 
031 80 Liptovský Mikuláš 

   

 e-mail: perseid@isternet.sk    
 telefón: 044/23 99 581    
 fax: 044/23 99 581     
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- za 
odberateľa: 

meno:     

 adresa:     
 e-mail:     
 telefón:     
 fax:     

 

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Účinnosť tejto zmluvy nastáva ..........  0:00:00 hod.; ustanovenia zmluvy, v ktorých sa predpokladá prevedenie 
ustanovených činností pred vyššie uvedeným termínom účinnosti sú účinné dňom podpisu tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 kalendárne mesiace pred uplynutím obdobia, na ktoré 
sú dohodnuté ceny a odbery podľa prílohy, čl. III. tejto zmluvy. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom  
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Výpoveďou nie sú dotknuté práva vyplývajúce z tejto zmluvy.  

4. Zmluvu môžu obe zmluvné strany ukončiť: 

− odstúpením od zmluvy v prípadoch  a za podmienok ustanovených v Obchodných podmienkach dodávateľa 
 

− dohodou zmluvných strán 
  

 
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Obchodné podmienky dodávateľa platné ku dňu podpisu tejto zmluvy. Odberateľ 

svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal vyššie uvedené Obchodné podmienky 
dodávateľa a oboznámil sa s ich obsahom a berie na vedomie, že uvedené Obchodné podmienky sa použijú pre zmluvný 
vzťah medzi ním a dodávateľom v súlade s touto zmluvou. V prípade rozporu medzi znením zmluvy a Obchodných 
podmienok, sú smerodajné dojednania uvedené v zmluve. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti, ktoré výslovne neupravuje táto zmluva alebo Obchodné 
podmienky, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, Predpismi Prevádzkovateľa distribučnej sústavy /DS/ (Prevádzkový 
poriadok Prevádzkovateľa DS, Technické podmienky pre prístup, prepojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy) 
a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ má právo aktualizovať ustanovenia obsiahnuté v Obchodných podmienkach. 
Zmluvné strany sa dohodli, že aktualizované Obchodné podmienky je dodávateľ povinný zaslať najneskôr 30 dní pred ich 
platnosťou odberateľovi.   

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa:          V Liptovskom Mikuláši dňa:  

 

 

Za dodávateľa :                          Za odberateľa : 

  

  

 

 

………………………………                        ………………………………                                                     

Ing. Ivan Láni                           

       Konateľ spoločnosti                                                                  

       Creative Scream s.r.o.                                        
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Obchodné podmienky pri dodávke a distribúcii elektrickej energie dodávateľom: 

CREATIVE SCREAM s.r.o., Štúrova 17, 03180  Liptovský Mikuláš 
 

Článok I. 
Preambula 

 
Spoločnosť Creative Scream, s. r. o.  so sídlom Štúrova 17, 031 80 Liptovský MIkuláš, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 10389/L, IČO: 36 372 200, držiteľ licencie na dodávku elektriny 2005E 0042 vydanej Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví dňa 28.9.2005 (ďalej len „Dodávateľ“) vydáva tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) pre 
zmluvu o združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“) podľa § 273 Obchodného zákonníka v súlade s ustanoveniami zákona 
o energetike č. 251/2012 Z.z. (ďalej len „Zákon“) Nariadením vlády 317/2007 a súvisiacimi právnymi predpismi, ich zmenami a 
doplnkami: 

 

 

Článok II. 
Všeobecné ustanovia 

 
1.  Tieto OP dopĺňajú zmluvný vzťah založený medzi Dodávateľom a Odberateľom na základe Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou 

súčasťou.  

2.   Odberateľ prehlasuje, že je vlastníkom v Zmluve uvedených odberných miest pripojených z distribučnej sústavy.  

3.  Dodávateľ prehlasuje, že podniká na základe licencie na predaj elektriny č. 2006E 0203 vydanej Úradom pre reguláciu   
sieťových odvetví. 

 

Článok III. 
Dodávka elektriny, plánovanie a vyhodnocovanie dodávok elektriny 

 
1. Dodávku elektriny plní dodávateľ jej predaním do zariadení Odberateľa v odberných miestach Odberateľa podľa ich 

technickej špecifikácie uvedenej v Zmluve.  

2. Odberným miestom (ďalej len „OM“) je odberné elektrické zariadenie Odberateľa, vrátane meracích transformátorov, na 
súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením. 
Súvislým pozemkom sa rozumie i pozemok, ktorý je prerušený verejnou komunikáciou, ak je splnená podmienka 
technologickej nadväznosti. 

3. Celkové zmluvné ročné množstvo dodanej/odobranej elektriny je špecifikované v Zmluve. 

4. Odberateľ sa zaväzuje:  

• v prípade mimoriadnych zmien v predpokladanej hodinovej dodávke elektriny vyššie uvedeného produktu je Odberateľ 
povinný Dodávateľa o tejto skutočnosti bez meškania informovať 

• zaistiť okamžitú informáciu o odchýlení odberu od dohodnutých podmienok v hodnote MWh a čase v prípade riešenia 
náhlych vplyvov v dodávke elektriny prostredníctvom telefónneho alebo elektronického spojenia.  

• číslo telefónu je +421 44 2399581, +421 903 803 693, e-mailová adresa: perseid@isternet.sk 

5. Odberateľ prehlasuje, že nemá a po dobu účinnosti Zmluvy nebude mať iných zmluvných dodávateľov elektriny do OM 
špecifikovaných v Zmluve. Porušenie tohto záväzku je považované za podstatné porušenie povinností. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje, za predpokladu splnenia záväzku uvedeného vyššie v bode č. 4. a 5. tohto článku OP, prevziať na 
seba zodpovednosť za odchýlku v zmysle §13 od. 6 Nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z.  medzi dohodnutým a skutočným 
hodinovým odberom elektriny a neuplatňovať platbu za odchýlku u Odberateľa. 

7. Pre vyhodnotenie dodávok elektriny sú podkladom odpočty meracej súpravy prevádzkovateľa miestne príslušnej distribučnej 
sústavy (ďalej len „PDS“) prevádzané týmto prevádzkovateľom. 

 

Článok IV. 
Distribúcia elektriny 

 
1. pre poskytnutie distribúcie elektriny do OM špecifikovaných v Zmluve je uzatvorenie samostatných zmlúv medzi odberateľom 

a PDS, t.j. zmlúv o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy pre odberné miesta uvedené Predpokladom 
v Zmluve. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi distribúciu elektriny do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Distribučné 
služby sa uskutočňujú v súlade s platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom a v kvalite 
podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa rezervovanú kapacitu dohodnutú v Zmluve. Základným technickým 
časovým intervalom pre hodnotenie rezervovanej kapacity u odberných miest s priebehovým meraním je priemerná hodnota 
výkonu s meracou periódou 15 minút (štvrťhodinové maximum). Odberateľ sa zaväzuje neprekročiť dohodnutú hodnotu 
rezervovanej kapacity. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešiť v súlade s platným cenovým 
rozhodnutím ÚRSO. 
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4. Odberateľ sa zaväzuje odovzdať Dodávateľovi kompletné technické a prevádzkové informácie o svojom odbernom zariadení 
potrebné pre zaistenie zmluvy o distribúcii s miestne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

5. Odberateľ môže požiadať o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do výšky maximálnej rezervovanej 
kapacity, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa alebo na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v Zmluve 
v lehote, ktorá rešpektuje prevádzkový poriadok miestne príslušného PDS schválený Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví. 

 

Článok V. 
Kvalita dodávky 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi prostredníctvom miestne príslušného PDS distribúciu elektriny v kvalite 

odpovedajúcej garantovaným štandardom kvality dodávok elektriny a súvisiacich služieb podľa zvláštnych právnych 
predpisov.  

2. Odberateľ sa zaväzuje neprekročiť prípustné limity rušivých vplyvov jeho odberného zariadenia na zariadenie DS a kvalitu 
elektriny podľa platných noriem. V prípade, že dôjde k ich prekročeniu a nebudú prevedené nápravné opatrenia, má miestne 
príslušný PDS zo zákona právo prerušiť distribúciu elektriny. 

3. Odberateľ je povinný navrhovať, inštalovať a udržovať svoje odberné elektrické zariadenia a spotrebiče v súlade 
s technickými normami, ktoré rešpektujú napäťové charakteristiky elektriny definované normou a pokyny výrobcov 
spotrebičov a chrániť svoje elektrické zariadenia a spotrebiče proti vplyvom, ktoré možno v sieti očakávať a ktoré nemôže 
miestne príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy ovplyvniť. Jedná sa predovšetkým o prechodné prepätia medzi 
vodičmi a zemou, podpätia, nesymetriu napätí, vyššie harmonické napätia sieťových signálov. 

4. Odberateľ sa zaväzuje riadiť sa Prevádzkovým poriadkom, Všeobecnými podmienkami, technickými podmienkami 
distribučnej sústavy v zmysle Vyhlášky MH SR č. 337/2005 Z. z. a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. 

5. Odberateľ je povinný odoberať elektrinu zo zariadenia miestne príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy trvale 
s hodnotou induktívneho účinníka 0,95 – 1,00. 

Článok VI. 
Meranie a vyhodnotenie dodávok elektriny 

 
1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom miestne príslušného PDS po 

splnení stanovených technických podmienok pre meranie elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a 
ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle Zákona o energetike  

2. Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii). V prípade poruchy určeného 
meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou Dodávateľ upraví fakturačné hodnoty podľa údajov PDS a vydaných 
postupov pre stanovenie náhradných hodnôt PDS uverejnených na internetovej stránke PDS. 

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

4. Pri pochybnostiach o správnosti údajov meradla môže Odberateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho 
preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie meradla. Ak sa na meradle nezistila chyba, náklady 
spojené s jeho preskúšaním uhradí Odberateľ. 

5. Meranie elektriny a odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných 
informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom. 

6. Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému energetickému zariadeniu a určenému meradlu v súlade s 
Prevádzkovým poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7. Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovú úroveň VN 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 oznámi Dodávateľovi písomne:  

• keď ide o nové odberné miesto najneskôr do 10 dní po pripojení, 
• pri výmene transformátora najneskôr do 10 dní po výmene, 
• ak o to Dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 12 mesiacov. 

Pokiaľ Odberateľ takéto hlásenie nepredloží, považuje sa transformátor za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v 
súlade s hodnotami podľa príslušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má potom právo pripočítať k nameranej jalovej spotrebe 
jalové transformačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO. 

8. Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych predpisov – a to § 14 zákona č. 
656/2004 Z. z. o energetike a vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri 
vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na 
odstránenie stavu núdze. 
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Článok VII. 
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a Distribučných služieb 

 
1. Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť Distribučné služby v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v § 24 ods. 1 písm. e) platného Zákona o energetike a v príslušných 
ustanoveniach Prevádzkového poriadku. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať 
elektrinu a zabezpečovať Distribučné služby. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ nárok na náhradu škody ani ušlého 
zisku, s výnimkou prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS. 

2. PDS informuje Odberateľa o plánovanom obmedzení alebo prerušení Distribučných služieb v súlade so Zákonom o 
energetike. 

3. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a Distribučné služby do odberných miest Odberateľa a za 
tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie Distribučných služieb, ak Odberateľ odoberá 
elektrinu v rozpore so Zmluvou a príslušnými ustanoveniami Zákona o energetike. 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 povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávateľ v písomnej výzve Odberateľovi, najviac však 15 dní 
od doručenia výzvy s upozornením, že dodávka elektriny a Distribučné služby budú prerušené. Dodávateľ v takom prípade 
nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa. Dodávka elektriny a Distribučné služby budú opätovne obnovené, 
akonáhle Odberateľ preukázateľne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v omeškaní a v ostatných prípadoch neoprávneného 
odberu po odstránení príčin neoprávneného odberu a zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávateľ môže 
Odberateľovi účtovať poplatok za znovupripojenie odberného miesta v zmysle platného cenníka PDS. 

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ oprávnený ukončiť dodávku elektriny a 
Distribučné služby ku dňu zániku Zmluvy. 

 

Článok VIII. 
Reklamácie 

 
1. Ak sa stane chyba pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vysporiadanie. Ak Odberateľ zistí chybu vo faktúre 

za spotrebu elektriny, bez zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi písomnú reklamáciu s uvedením reklamovaných 
skutočností s priložením podkladov potrebných pre prešetrenie reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie Dodávateľ 
vystaví opravnú faktúru za spotrebu elektriny. Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru za spotrebu 
elektriny. 

2. Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné vady, ku ktorým došlo pri realizácii Zmluvy. 

3. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 30 dní od doručenia reklamácie. 
Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o 
ďalších najviac 30 dní. 

4. V prípade neopodstatnenej reklamácie má Dodávateľ právo vyúčtovať Odberateľovi oprávnene vynaložené náklady súvisiace 
s jej prešetrením a zákonný úrok z omeškania až do doby uhradenia faktúry za spotrebu elektriny. 

5. Reklamáciu uplatňuje Odberateľ u kontaktných osôb Dodávateľa uvedených v Zmluve. 

 

Článok IX.  
Cena plnenia 

 
1. Ceny za dodávku elektriny Odberateľovi sú uvedené v prílohe k Zmluve: „Cena za dodávku elektriny na rok“ . 

2. Ceny za Distribučné služby sa Odberateľovi účtujú podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO vzťahujúcich sa na Distribučné 
služby poskytované PDS podľa sadzby dohodnutej v Zmluve. 

3. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávateľ je 
povinný účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO. 

 
 

Článok X. 
Účtovanie a platenie 

 
1. Dodávka elektriny a Distribučné služby sú v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 

(ďalej len „Zákon o DPH“) považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku 
elektriny a Distribučné služby. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je posledný deň fakturačného obdobia“ . 

2. K uvádzaným cenám sa pri fakturácii pripočíta daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v súlade s platným zákonom o DPH 
v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  

3. V súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov za 
podmienok a spôsobom uvedeným v tomto zákone, prípadne v ostatných príslušných právnych predpisoch, bude dohodnutá 
cena elektriny vyúčtovaná spolu so spotrebnou daňou, okrem prípadu, ak Odberateľ preukáže Dodávateľovi, že je 
oprávneným spotrebiteľom elektriny oslobodenej od dane na základe povolenia na oslobodenú elektrinu s výnimkou dodania 
elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti. 

4. V súlade so zákonom č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (Zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle ust. § 35 ods. 2 písm. h) Zákona o energetike bude Odberateľovi účtovaný z dodanej elektriny aj odvod 
do Národného jadrového fondu vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.  
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5. Faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb pre Odberateľov s ročným odpočtom sa vyhotovujú na základe odhadu 
jedenásťkrát za ročné zúčtovacie obdobie. Výška odhadu závisí od tarifného produktu, distribučnej sadzby, spotreby 
v predchádzajúcom fakturačnom období alebo očakávanej spotreby vychádzajúcej z používaných elektrických spotrebičov. 
Dodávateľ môže upraviť výšku odhadu v prípade zmeny objemu spotreby elektriny alebo zmeny ceny. 

6. Odberateľ s mesačným odpočtom sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku elektriny a Distribučné služby. Výška, počet, 
termíny a spôsob platby preddavku sú dohodnuté v Zmluve. Zmluvné strany sa môžu priebežne dohodnúť na zmene 
preddavkov dodatkom k Zmluve. Úhrady preddavkov sa uskutočňujú bezhotovostným platobným stykom na účet 
Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. 

7. Faktúru za spotrebu elektriny pre Odberateľov s ročným odpočtom vyhotoví Dodávateľ na základe odpočtu ku koncu 
kalendárneho roka a pre Odberateľov s mesačným odpočtom Dodávateľ vyhotoví faktúru k poslednému dňu príslušného 
mesiaca. Vo faktúre za spotrebu elektriny sa odpočítajú dovtedy vyhotovené faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb, 
resp. uhradené preddavky. 

8. Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradí Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry za spotrebu elektriny. Vyfakturovaný 
preplatok Dodávateľ vráti Odberateľovi na účet Odberateľa v termíne do 14 dní od vystavenia faktúry za spotrebu elektriny. 

9. Odberateľ sa zaväzuje platiť faktúry bezhotovostným platobným prevodom na účet Dodávateľa, ktorý je uvedený na 
faktúrach. Dodávateľ odosiela faktúry v deň ich vystavenia. 

10. Splatnosť faktúry je uvedená v Zmluve. 

11. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet Dodávateľa s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného na faktúre 
alebo dohodnutého v Zmluve. Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Dodávateľ Odberateľovi zašle písomnú 
upomienku na náklady Odberateľa. Ak si Odberateľ upomienku nevyzdvihne v odbernej lehote, upomienka sa považuje za 
doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, alebo ak Odberateľ prevzatie upomienky bezdôvodne odmietol 
dňom, keď bolo jej prevzatie odmietnuté. 

12. Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou preddavku podľa Zmluvy, vzniká Dodávateľovi právo požadovať od Odberateľa popri 
preddavku zákonný úrok z omeškania z dlžného preddavku za každý aj začatý deň omeškania s úhradou preddavku až do 
jeho zaplatenia. 

13. Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry podľa Zmluvy, vzniká  Dodávateľovi právo požadovať od Odberateľa popri 
plnení zákonný úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou dlžnej sumy až do jej 
zaplatenia. 

 

Článok XI. 
Náhrada škody 

 
1. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu 

preukázane vzniknutej škody, okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a 
Distribučných služieb v súlade so Zákonom a Zmluvou. 

2. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená cez cudzie zariadenie a 
nedodanie elektriny je spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení. Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody 
spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle 
ustanovení § 15 Zákona. 

3. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike a príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli 
viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť. 

 

 

Článok XII.  
Ukončenie a zánik Zmluvy 

 
1. Zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. Doba platnosti Zmluvy a možnosti jej ukončenia sú 

uvedené v Zmluve 

2. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä: 

• omeškanie Odberateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti, ak faktúru neuhradil ani v dodatočnej lehote určenej 
Dodávateľom, 

• neoprávnený odber elektriny v zmysle Zákona o energetike. 

3. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Účinnosť 
odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia Dodávateľa o odstúpení zaslaného Odberateľovi doporučene. 

4. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa, a to v prípade, ak Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi 
dohodnutú dodávku elektriny a Distribučné služby v súlade s podmienkami Zmluvy, Odberateľ je oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia Odberateľa o odstúpení zaslaného 
Dodávateľovi doporučene.. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak 

• druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 

• bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je 
platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo 
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• bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 
nedostatok majetku, alebo 

• druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti 
odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. 

7. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich 
z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení Zmluvy. 

8. Písomnosti zmluvných strán zasielané do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany 
sa v prípade, že druhá zmluvná strana si zásielku nevyzdvihne v odbernej lehote, považujú za doručené po troch dňoch od 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, alebo ak druhá strana prevzatie písomnosti bezdôvodne odmietne dňom, keď 
bolo jej prevzatie odmietnuté. 

 

 
Článok XIII. 

Vyššia moc 

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedať za nesplnenie ktoréhokoľvek zo svojich zmluvných záväzkov podľa Zmluvy 
v dôsledku udalostí vyplývajúcich výlučne z udalostí majúcich charakter vyššej moci. Pre účely Zmluvy za vyššiu moc 
považujú zmluvné strany takú mimoriadnu a neodvratnú udalosť, ktorá nie je závislá na vôli zmluvných strán, tieto ju 
nemôžu nijak ovplyvniť či predvídať, nezahrňuje chybu alebo nedbalosť, a ktorej príslušná zmluvná strana nemohla 
pri vynaložení všetkej obvyklej starostlivosti sama zabrániť. Za takú udalosť možno považovať napr. vojnu, teroristické 
akcie, blokádu, sabotáž, požiar veľkého rozsahu, živelnú pohromu, rozhodnutie štátnych orgánov, zmeny právnych 
predpisov, stavy núdze podľa §14 EZ a pod. Vyššou mocou ako liberačným dôvodom na strane Dodávateľa sú i vyššie 
uvedené udalosti či okolnosti, ktoré bránia výrobcovi v úplnom či čiastočnom plnení záväzku dodať dodávateľovi elektrinu, 
ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

2. O vzniku situácie v dôsledku vyššej moci a jej bližších okolnostiach upovedomí zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu 
moc bezodkladne druhú stranu elektronickou poštou alebo faxom. Správa musí byť bezodkladne potvrdená doporučeným 
listom. Rovnakým spôsobom bude druhá zmluvná strana informovaná o skončení situácie vyššej moci a pokiaľ bude o to 
požiadaná, predloží dôveryhodný dôkaz o existencii tejto skutočnosti. Zmluvná strana stráca právo na uplatnenie dôsledkov 
vyššej moci pokiaľ bez zbytočného odkladu potom, čo zistila alebo mala zistiť, že došlo k prípadu vyššej moci, 
neupovedomila o tom druhú stranu.  

 

Článok XIV. 

Ochrana dôverných informácií a obchodného či iného tajomstva 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri realizácii Zmluvy a jej dodatkov budú chrániť a utajovať pred nepovolanými osobami  
dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo (ďalej len „dôverné informácie“). Za dôverné informácie sa pre 
účely Zmluvy považujú také informácie a skutočnosti, ktoré nie sú všeobecne a verejne známe a ktoré svojím zverejnením 
môžu spôsobiť škodlivý následok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu alebo ktoré niektorá zo zmluvných strán ako dôverné 
označila. Dôverné informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám len s písomným súhlasom dotknutej zmluvnej strany, ak sa 
nejedná o prípad, kedy je zmluvná strana povinná tak urobiť zo zákona či iného všeobecne záväzného právneho predpisu. 
Dotknutá zmluvná strana taký súhlas bez zbytočného odkladu vydá, ak je to nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy alebo jej 
dodatkov a tretia osoba poskytne dostatočné garancie, že nedôjde k vyzradeniu dôverných informácií. Za tretie osoby, podľa 
tohto ustanovenia, nie sú považovaní určení pracovníci zmluvných strán oprávnení ku styku s dôvernými informáciami vo 
väzbe na Zmluvu. Povinnosť ochrany podľa tohto článku sa nevzťahuje na podnikateľské zoskupenia každej zo zmluvných 
strán v zmysle obchodného zákonníka. 

 

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Odberateľ prehlasuje, že mu sú známe Pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy platné ku dňu podpisu tejto zmluvy, 
ktoré sú technickým predpisom vydaným územne príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle ust. § 22 
písm. z f) EZ. 

2. Obe zmluvné strany akceptujú, že pri plnení Zmluvy a vo všetkých veciach neupravených Zmluvou budú postupovať podľa 
platnej legislatívy, najmä podľa EZ č.251/2012 Z.z., nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z.., Pravidiel prevádzkovania 
distribučných sústav a zákona č.513/1991 Zb.. v znení neskorších predpisov, úprav a doplnkov. 

3. Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa Zmluvy bol alebo by sa stal neplatným nebo nevymáhateľným, nebude to 
mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných záväzkov (povinností) podľa Zmluvy; zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
takýto neplatný alebo nevymáhateľný záväzok (povinnosť) novým, platným a vymáhateľným záväzkom (povinnosťou), 
ktorého predmet bude najvhodnejšie zodpovedať predmetu a účelu pôvodného záväzku (povinnosti); pokiaľ by Zmluva 
neobsahovala nejaké ustanovenia, ktoré by boli inak pre vymedzenie práv a povinností odôvodnené, zmluvné strany sa 
zaväzujú takéto ustanovenia do Zmluvy doplniť; ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny. 

4. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že spory o výklad a plnenia 
Zmluvy budú riešiť najskôr vzájomným jednaním a dohodou, a to do úrovne jednania štatutárnych zástupcov zmluvných 
strán. Ak nedôjdu zmluvné strany ani touto cestou k  zmierovaciemu riešeniu, zaväzujú sa predložiť spor ku 
sprostredkovaniu zmieru alebo k rozhodnutí sporu ÚRSO v záležitostiach zverených zákonom do pôsobnosti ÚRSO. 
V ostatných prípadoch môže ktorákoľvek zmluvná strana podať návrh na začatie konania príslušnému súdu. 
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5. Zmluva môže byť menená a doplnená iba postupne číslovanými písomnými dodatkami podpísanými k tomu oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorého každá strana obdrží po 1 vyhotovení. Ak je Zmluva 
vrátane OP  vyhotovená aj v Anglickom jazyku, príp. inom cudzom jazyku tak v prípade nezrovnalostí medzi jednotlivými 
verziami je rozhodujúca slovenské verzia.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom skutočného 
začatia poskytovania Distribučných služieb a dodávky elektriny. 

8. Tieto OP vstupujú do platnosti dňom ich vydania a sú záväzné pre všetkých Odberateľov, ktorý uzavreli s Dodávateľom 
Zmluvu o združenej dodávke elektriny. 

9. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto OP, a to najmä v nadväznosti na zmeny Predpisov Prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy /DS/, rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ a zmien príslušných právnych predpisov. Zmeny 
a doplnky OP budú vykonané formou oznámenia dodávateľovi minimálne 30 (tridsať) dní pred nadobudnutím ich platnosti.  

10. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a platia až do odvolania, resp. zmeny vykonanej spôsobom uvedeným v bode 9 
tohto článku.  

11. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa ................... 

 

 

 

 

 

 

Vl.r.......................................... 

Ing. Ivan Láni 

Konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

       
    

 
 


