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Zmluva o združenej dodávke elektriny 
tislo zmluvy: 40/R2212012 
Člslo obd.odnébo partnera: S I 000491 SS 

Dodávateľ: 
ZSE EDUli •••• L 
Culenova 6, 81647 Bratislava l 

ICO: 36677 281 
OIC: 2022249295 
IC DPH: 5K2022249295 

Zapísaná v OR. OS BA l, oddiel Sa. vlotka čislo 3978/8 
Drtiteľ povolenia na dodávku elektriny vydanej 
ÚRSO č. : 2007E0254 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Ing. Juraj Belianský 
Vedúci Account Managers 
Michaela Dubeňová 
Account Manager 

Bankové spojenie: C. účtulk6d banky: 
Tatra banka, a. s. 2649000047/ 1100 
VÚB banka, a. s. 27·2107012/0200 
SLSP, il. s O I I 080046310900 
Citibank (Slovakia), a. s. 200026010018130 
UniCredil Bank Slovakia, a. s. 6617993003/ Jill 

Oalej len .. Dod'vattl""" 

Odberateľ: 
Mestské nemocnica Pmf. MUDr. Rudolfa Korca, Dr,Sc. 
8emolikova 4. 953 34 Zlaté Moravce 

ICO: 17336015 
DlC: 2021059106 
IC DPH: SK 

Zaptsana v ~tatistiekom registri SR 
V zastilpeni: Michal Grujbár 

Riaditer 

Zastúpený osobami oprävnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 
Michal Grujbár 
Riaditeľ 

Bankové spojenie: C. účtulk6d banky: 
SLSP. a. s 232143908l0900 

baJej len .. Odber8tel"'" 

(Dodávateľ a Odberateľ spolotne ďalej ako ,.zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako • .zmluvná stnlna") 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných prévnych predpisov, platných predpisov pre podnikanie 
v energetickYch odvetviach a § 269 ods. 2 Obchodného UkoMlka wto Zmluvu o zdru2enej dodAvke elektriny (ďalej 
len •. Zmluva"): 
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Článok I. - Základné ustanovenia 

I. \1eobecné IIstanovenia 
1.1. Zmluva je po vzájomnej dohode nnluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona e. 

513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskodlch predpisov (ďalej len "Obchodný zákonnIk"), 
v súlade so zákonom e. 65612004 Z. lo o energetike a o zmene niektorých zákonov v zneni 
neskor~lch predpisov (ďalej len ,.zákon ° energetike"), zákonom e. 27612001 Z. z. o regulAcii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých Ukonov v zneni neskorUch predpisov (ďalej 
len "zákon o regulácii v sieťových odvetviach") a ďaglmi všeobecne závämými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na oblast elektroenergetiky. 

1.2. pre účely tejto Zmluvy sa potJžívajú odborné pojmy ft tenninol6gia v súlade so zákonom o energetike, 
nariaden im Vlády Slovenskej republiky č . 31712007 Z. Z., ktorým sa ustanovujú pravidla pre 
fungovanie trhu s elektrinou (ďalej len "pravidlá trhu s elektrinou"), prlslušnými výnosmi, vyhláAkami 
a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len •. ÚRSO") a osta01ými suvisiacimi 
v~eobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku. 

1.3. ÚRSO vydáva vecnt a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulAcii v sieťových odverviach. 
1.4. Prevádzkovateľ distribut!nej sústavy (ďalej len .. PDS") je prislušný prevádzkovater distribučnej 

sústavy, ku ktorej je pripojené odberné miesto Odberateľa . 

1.5. Prevádzkový poriadok PDS je dokument schválený ÚRSO. podľa ktorého sa riadi zabezpečenie 
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb do odberného miesta Odberateľa . Prevádzkový 
poriadok PDS je úvmý pre vktkých účastnikov uhu s elekr:rinou (ďalej len .. P~ddzkovt 
poriadok"). 

1.6. Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy prlslu~ného PDS (ďalej len ,.Technick" 
podmienky"), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke prfslu~ného PDS je dokument vypracovaný 
v súlade so zákonom o energetike a Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky e. 
33712005 Z. L , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu te<:hnických podmienok P"stupu 
a pripojenia do stista\')' a siete a pravidlá prevádzkovania slistavy a siete. 

II. Predmet Zmluvy 

2. 1. Predmetom tejt!) Zmluvy je záv!zok Dodavateľa v zmluvnom obdobi: 
a) dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa uvedených v Prilohe č . I Zmluvy 

v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými podmienkami distribuenej 
sústavy podľa dohodnutéh.o produktu dodávky elektriny apodľa podmienok tcjto Zmluvy; 

b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku ul odbemé miesta Odberateľa podľa Pr1lohy t!. 
I Zmluvy voči zUčtovateľovi odchýlok.; 

c) zabezpečiť pre Odberateľa do odberných miest Odberateľa uvedených v Prllohe e. I Zmluvy 
distribôciu elektriny v zmysle Prevádzkového poriadku p"slutného PDS a Technických 
podmienok prfslušného PDS a ostatné s tým spojené distribučné služby (ďalej len "Distribuené 
služby") od prfsluJného PDS, ku ktorej sú jednotlivé odberné miesta Odberateľa pripojene. 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej závazok Odberatera odoberal' od Dodávateľa elektrinu v 
dohodnutom množstve a čase a podra podmienok. dohodnutého produktu dodavky elektriny 
a podmienok tejto Zmluvy, riadne a veas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a za 
Distribučné služby ceny dohodnuté podľa podmienok uvedených v tejto Zmluvo a v súlade 
s predpismi na základe uplamenia regulovaného pr/stupu k distribučnej sústave a doddiavať svoje 
poviMosti v sulade so Zmluvou, a obchodnými podmienkami dohodnutého produktu dodávky 
elektriny. 

III. Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste 

3. 1. Udaje O odberných miestach Odberateľa podľa tejto Zmluvy v rozsahu adresa miesta spotreby, Ele 
odberného miesta distribúcie, napätov' ú:rovcň, člslo zmluvného učtu pre mesat!né zil.čtované OM, 
čislo zmluvného účtu pre rotne zúčtované OM, adresa .zasielania faktúr - platitcľ, člslo bankového 
ôčtulk6d banky platiteľa, obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny sú uvedené v Prilohe e. I 
Zmluvy pre kaldéjednotlivé odbemé miesto Odberateľa zvlá..§ť. 
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IV. Údaje pre Oistribulné shdby 

4. 1. Údaje pre Distribučné služby v rozsahu .sadzba za Distribučné služby, doOOdnutý Utinnlk cas fi 
8 maximálna rezervovanä kapacita sú uvedené v Prflohe t . I Zmluvy pre každé jednotlivé odberné 
miesto Odberatefa 

4.2. Pre odberné miesta Odbenateľa s dohodnutou distribučnou sadzbou, pre ktoru sa v zmysle podmienok 
tejto distribučnej sadzby vyžaduje objednávka rezervovanej kapacity, je rezervovaná kapacita 
dobodnutá v PrHohe Č. 3 Zmluvy. Zmena rezervovanej kapacity, rovnako ako aj hodnota a doba 
trvania dohodnutej rezervovanej kapacity na prlslulné nasledujúce obdobie, pokiar odberater 
nepožiada o ich lJTlenu, sa riadi platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetvi pre príslušného PDS za distribudu elektriny a Prevádzkovým poriadkom prislulného PDS. 

V. Údaje pre dod'vku elektriny 

S.I . Produkt dodávky elektriny: AUptPowerSpecill 
S.2. Dohodnutý produkt dodávky elektriny v lJTlysle bodu S. I. tohto článku piati pre v~etky odberné 

miesta Odberateľa podľa Prílohy č.1 Zmluvy, pokiar nieje ďalej v Zmluve uvedené inak. 

Vl. Fakturačné a platobné údaje III podmienky 

6.1 . Spôsob úhrady faknir: 
6 .2. Lehota splatnosti : 

Článok II .• Dodávka elektriny 

Prtvodny prikaz 
30 dni 

I. Podmienky dod'vky elektriny vritane prevzatej zodpovednosti za odc"ýlku 

1.1. Dodávka elektriny sa uskutočni iba na základe plame uzatVorenej Zmluvy, v op~nom prlpade sa 
odber elektriny považuje za neoprávneny odber elektriny podra § 39 ods. I pfsm. a) bod 2 zákona o 
energetike. Za neoprávnený odber elektriny sa podra § 39 od5.1 pfsm. a) bod 2 zákona o energetike 
tiet považuje odber elektriny v rozpore s touto Zmluvou. 

1.2. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom. Za dodané množstvo elektriny 
sa považujú hodnoty podľa udajov určeného meradla, ktoré Dodávateľovi poskytuje PDS. 

1.3. Dodávateľ je povinný plniť ustanovenia článku l bodu 11 odseku 2. 1 v súlade s touto Zmluvou, ak je 
Odberateľ pripojeny k distribučnej sústave PDS. 

ll. Cena za dod'vku elektriny 

2. I. Cena za dodávku elektriny na základe tejto ZmluV)' do všetkých odberných miest Odberateľa 
uvedenych v Prilohe č. l Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy boja zmluvnými stranami 
dohodnutá nasledovne: 
(a) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2013 (od 1. 1.2013 do 31 .12.2013) je dohodnutá vo 

výške 63,00 EUR za I MWh elektriny 
(b) cena za dodávku e~triny na kalendárny rok 2014 (od 1. 1.2014 do 31 .12.2014)je dohodnutá vo 

výške 63,00 EUR lB I MWh elektriny. 
Dohoda o cene podra tohto odseku piati, pokiaľ sa neuplatni ustanovenie odseku I.S Obchodnych 
podm ienok produktu AdaptPowerSpecial podľa čl. IV. bod. I. Zmluvy. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie predchádzajúceho ods. 2.1. tohto bodu II., čl. Il. Zmluvy sa 
nebude u.platňovať v prípade a v čase, kedy dodávka elektriny Dodtvateľom Odberateľovi bude v 
priebehu obdobia, na ktoré je Zmluva uzatvorená, podliehať cenovej regulácii v zmysle príslušnych 
právnych predpisov, ak by takáto skutočnost' nastalL V tomto prípade bude v obdobi cenovej 
regulácie Dodávateľ Odberateľovi účtovať cenu za dodávku elektriny v súlade so štandardným 
cenníkom Dodávateľa vydaným v zmysle príslušného plabl.ého cenového rozhodnutia prfslušného 
orgánu cenovej regulácie (Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi) platneho v čase dodávky elektriny. 
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III. Dane a poplatky 

3. 1. Ceny za dodávku elektriny uvedené v tejto Zmluve neobsahujú spotrebnú daň z elektriny (ďalej len 
.. SpO") podľa Ziikona Č. 60912007 Z. z. o spotrebnej dani z e~triny. uhlia a zemného plynu a o 
zmene a doplneni zákona <!. 9812004 Z. z. o spotrebnej dani % miner.Uneho oleja v meni neskoolch 
predpisov (ďalej len ,.zákon o spotrebnej dani z elektriny') a daň z pridanej hodnoty (ďalej len 
.. DPH") podľa zákona Č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnot)' v zneni neskorllch predpisov 
(ďalej len .. zákon o dani z pridanej hodnoty'). 

3.2. K cenám za dodávku elektriny sa pri fakturácii pripočitava SpD v sadzbách platných ku dflu 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v sulade s útinným zikonom o dani z pridanej hodnoty 
v sadzbách platných ku dňu uskutocnenia zdanitel'ného plnenia. 

3.3. Ak Odberateľ požaduje dodávku elektriny oslobodenu od SpD aje držiteľom povolenia na 
oslobodenu elektrinu tak, ako to ustanovuje zákon o spotrebnej dani z elektriny, je povinný jedno 
vyhotovenie tohto povolenia odovzdať Dodávateľovi v sulade s prfsluSnou právnou upravou. 

3.4. V priplIde • .že dodávka elektriny bude zaťažená inými daflami, poplatkami alebo inými obdobnými 
pefla..žnými platbami zavedenými legislatívou Slovenskej republiky, ktore nie su uplatňované v čase 
uzatvárania Zmluvy, cena za dodávku elektriny sa upravi o prlslu!nú čiastku. 

3.5. Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za plnenia podľa tejto Zmluvy aj ďal~ie 
platby, resp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojim konaním, resp. nekonaním vyvolal 
vznik skutočnost! a potrebu uskutočnenia ďalšieh úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa, resp. 
následne PDS, a tieto sú spoplatňované podľa Cenníka služieb Dodévateľa alebo cenníka služieb 
PDS. 

Článok 111. - Distribučné .lužby 

I. Podmienky Zlbezpd~enia distribu~aých slulieb 

1.1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia ubezpe<!j Odberaterovi distribuené služby do odberných miest 
Odberateľa uvedených v Prllohe e. \ Zmluvy a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

1.2. Dodávateľ sa zaVäzuje zabezpečiť distribuc:!né služby do odberných miest Odberateľa uvedených 
v v Prílohe č . I Zmluvy do výšky ich maximálnej rezervovanej kapacity (MRK). Distribučné služby 
sa uskutočňujú v súlade s platnými v~eobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým 
poriadkom prislu~ého PDS a v kvalite podľa Technických podmienok PDS. 

\.3 . Dodávateľ sa zav!tzuje zabezpečiť rezervované kapacit)' (RK) pre odbemé miesta Odberateľa 
dohodnuté v Prilohe č . I tejto Zmluvy. Prekročenie dohodnutej rezervovillle) kapacity sa bude ridiť 
v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a platným ceno\'ým rozhodnutlm URSO. 

1.4. Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity. najviac vlak do 
vý~ky maximainej rezervovanej kapacity, zaslanim plsomnej žiadosti na adresu Dodévateľa alebo na 
kontaktnú e-mailovú adresu uvedenu na faktúre a dorueenu najneskôr 5 pracovných dni 
pred stanovenou lehotou uvedenou v podmienkach prisluAného PDS. Úpr.tva dohodnutej rezervovanej 
kapacity sa stáva úc:!innou po jej pfsomnom odsúhlasenf Dodivalerom. 

1.5. K valila dodávanej elektriny a distribučných slutieb nemusI byt' dodň:aná, ak: 
a) Odberateľ odoberá elektrinu s iným Iil!innlkom ako je dohodnuté v tejto Zmluve; 
h) Odberateľ prekračuje hranice pripustného negatfvneho spltného pôsobenia na sústavu (verejTlý 

rozvod elektriny) stanovené technickými predpismi; 
c) Odberateľ prekraeuje maximálnu rezervovanti kapacitu: 
d) ide o stav ntidze alebo sú vykonavané činnosti bezprostredne zamedzujúce jeho vzniku alebo ide 

o živelnti udalosť; 
e) vmiknti alebo sa odstnu'\ujti havárie a poruchy na energetických zariadeniach; 
f) Odberateľ porušuje ustanovenia tejto Zmluvy, zákona o energetike, Prevádzkového poriadku PDS. 

Pravidiel trhu s elektrinou alebo iných vSeobcc:ne záväzných právnych predpisov, ktore môžu mať 
vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a Distribuf!ných služieb. 

1.6. Odberateľ je podľa Zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia a za 
dodrtiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadenI. 
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1.7. Odberateľ sa ZB.vazuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa zákona o energetike. pravidiel 
trhu 5 elektrinou, Prevád.z.kového poriadku PDS a ostaDlých prfslu~ných v~eobecne zAvAzných právnych 
predpisov. 

1.8. Odberateľ je povinný sa riad iť zákonom o energetike. Pravidlami trhu, Prevádzkovým poriadkom. 
Všeobecnými podmienkami,Technickými podmienkami distribučnej sústavy vypracov8J1ymi v sillade 
S vyhläSkou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Č . 33712005 z. Z., ktorou sa ustanovuju 
podrobnosti o rozsahu technických podmienok pr/stupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá 
prevádzkovania SÚ3tavy a siete, a doddiavať podmienky pripojenia k distributnej sUstave. Odberateľ 
je povinný umožniť kontrolu ich dodržiavania PDS. 

1.9. Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu nildze postupovať pod!'a prlslu~ných právnych predpisov - a to § 
14 Zákona o energetike a vyhlášky MH SR Č . 20612005 Z. Z., ktorou !iB ustanovuju podrobnosti 
o postupe pri vyhlasovani stavu núdze. o vyhlasovani obmedzujúcich opatreni pri stavoch núdze 
a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze. 

II. Cena za distribučnŕ slulby 

l 

2.1 . Dodávateľ ilčtuje Odberateľovi cenu za distribučné služby v sulade s platnými cenovými 
rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné s lulby poskytované PDS podľa sadzby 
dohodnutej v tejto Zmluve. 

2.2. Dodávate!' účtuje Odberateľov i ostatné slulby súvisiace s distribuciou elektriny podľa platného 
cenníka slu.tieb distribúcie prísluJného PDS (ďalej aj ,.cennlk služieb distribúcie"). 

2.3. Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúde sú uvCftjnen~ na internetovej stránke 
prislu~ného PDS. 

2.4. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 
zmluvného obdobia, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v sillade s podmienkami 
prisluJného nového cenového ro7hodnutia ÚRSO. 

2.5. Dodávateľ je oprávnený v prfpade zmeny cennika služieb distribuc ie prfsJušného PDS upraviť 
fakturovanie ceny Odberateľovi za tieto slulby v súlade so lll1enou tohto cennfka. 

2.6. Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú- DPH. K cen6m sa pri fakturáci i 
pripočítava DPH v súlade s platnými zákonmi. 

2.7. Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za plnenia podľa Zmluvy aj ďal~ie platby, 
resp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy. ak svojim konanim, resp. nekonanim vyvolaJ vmik 
skutočnost í a potrebu uskutotnenia d'alštch Ukonov (služieb) zo strany Dodávateľa a tieto sú 
spoplatnované podľa Cennfka služieb Dodávateľa alebo cenníka slutieb PDS. 

III. Preru!enie alebo obmedze.ie dodAvky ele-ktrl.)' a distrlb.čaýeh shdieb 

3. 1. Odberateľ berie na vedomie • .te PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné služby 
v nevyhnuDlom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prlpadoch ustanovených v § 24 ods. I pfsm. e) 
zákona o energetike a v poslušných ustanoveniach PrevAdzkového poriadku PDS. Počas takéhoto 
prerušenia alebo obmedzenia nie je Dod6vateľ povinný dod6vať elektrinu a zabezpečovať distribuené 
služby do odberných miest Odberateľa uvedených v Prilohe č.l . V uvedených pripadoch nemá 
Odberateľ nárok na náhradu preukáuleľne vmiknutej ~kody (skutočnej škody a u$lého zisku), 
s výnimkou pripadov, ked' Jkoda vznikla zavinenim PDS. 

3.2. PDS infonnuje Odberatel'a o plánovanom obmedzeni alebo prerušenf distribučných slutieb v súlade 
so zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom PDS. V prípade prerušenia alebo obmedzenia 
distribuCných s lužieb 2 dôvodu poruchy na dotknutom odbernom mieste Odben.tera. je Odberater 
povinný infonnovať prislušnu PDS prostrednfctvom autorizovanej osoby poverenej PDS 
(Západoslovenská energetika, a.s., tel. 0800 III 567) 

3.3. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo preruJiť dodávku elektriny a distribučné služby 
do odberných miest Odberateľa a za tým ocelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie 
alebo preru~enie distribučných služieb, ak Odberater odober! e lektrinu ... rozpore s touto Zmluvou. Za 
odber v rozpore s tOuto Zmluvou sa považuje aj prípad. ked' je Odberateľ v omeškanl s úhradou 
faktfuy alebo jej čast i podľa Zmluvy a ak si Odbenúer nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej 
lehote. ktoru mu poskytol Dodávateľ v písomnej výzve s upozornením, že dodávka elektriny 
a distribučné slulby budu obmedzené alebo prcruJené. PIsomná výzva Dodávateľa podľa 
predchádzaj úcej vety sa považuje za doru~enú Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom 
odmiemutia prevzatia zásielky alebo dňom jej ulounia na poJte, aj keď sa o jej uloženi Odberateľ 
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nedozvedel. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vzniknutU ~kodu ani za ujlý zisk 
.... ".I!Io. Odberateľa. Dodávateľ je v takomto prIpade oprávnený účtovať Odberateľovi poplatok za 

znovupripojenie odberného miesta podTa platného cennIka služieb distribucie príslušného PDS, ktorý 
sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť. Dodávateľ v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 31512008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb (ďalej len "štandardy 
kvality"), v lehote 24 hodin odkedy bola dlžná suma za dodávku elektriny priplsaná na jeho účet 
požiada PDS o obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta Odberatera. PDS následne 
postupuje v zmysle § 3 štandardov kvality. V ostal:ných prfpadoch neoprávneného odberu bude 
dodávka elektriny a distribučné služby opätovne obnovené po odstn\nenl prlčin neoprávneného 
odberu a po zaplateni faktiuy za zisteny neopntvnený odber. 

3.4. V pripade odsrupcnia od tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ 
oprávnený zabezpečiť ukončen ie dodávky elektriny a distribučných služieb odpojenlm odberného 
miesta ku dflu zániku Zmluvy. 

TV. Meranie elektriny a odpo~ty 

4.1 Meranie elektriny. vykoná\lanie odpoCtov wteného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania 
výsledkov merania a ostatnych informécil potrebných na vyučtovanie dodá\lk.y elektriny a 
Distribučných služicb vykonáva PDS a riadi sa zákanom o energetike (§ 35), PrevAdzkovým 
poriadkom a prlsluŠf1ými platnj'mi všeob«ne závAznými právnymi predpismi . 

4.2 MOfltáž, pripojenie alebo výmenu určen~ho meradla zabezpeči Dodávateľ u p"sluŠ:ného PDS po 
splneni stanovených technických podmienok merania elektriny. Podmienkou zabezpetenia montáž a 
pripojenia urCeného meradla je uzatvorená zmluva o pripojeni do distribučnej ,ustavy medzi PDS a 
Odberateľom . Druh, počet , veJ'kasť a umiestnenie určen~ho meradla a ovládacich z:.ariadenl určuje 
PDS v zmysle zákona o energetike. 

4.3 Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona Č. 142/2000 Z. z. o metrológii o zmene a 
doplneni niektorých zákonav v meni neskotifch predpisov). V pripade poruchy určeného meradla, 
HD (hromadné diaľkové ovládanie) alebo fakturácie s nesprávnou komtantou majú zmluvné strany 
prá\lo na vújomné vyrovnanie bez sankciI. Dod4vater upravi fakturačné hodnoty podra údajov, ktoré 
Dodávateľ dostane od PDS. 

4.4 Vš:ttky poruchy na určenom meradle vritane pondenia zabezpetenia pJOti neoprávnenej manipulácii, 
ktoré Odberateľ zisti, je povinný bezodkladne nahlásiť Dodávateľovi . 

4.5 Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti mennia údajov určeným meradlom alebo zisti chybu na 
určenom meradle, mOže prostredníctvom Dod4vAleľa pfsomne požiadať PDS o zabezpečenie jeho 
preskúšania. Dodávater je povinný túto žiadosť Odberatera odoslať PDS, ktorý v zákonnej lehote 
zabezpeči preskúšanie určeného meradla. Podanie tiadosti o preskúi;anie meradla nezbavuje 
Odberateľa povinnosti zaplatiť preddavkové platby alebo vyučtovanie za odobratú elektrinu v lehote 
ich splatnosti. 

4.6 OdjX)tet určeného meradla sa vykonáva v sulade s Prevadzkovým poriadkom, pričom Odberateľ je 
povinný posk.ytnúť PDS k vykonaniu odpočlU vktku nevyhnutnu s~innosť. Dodávater fakturuje 
dodávku elektriny a Distribučné služby na základe týchto údajov. 

4.7 Odberateľ je povinný umotniť PDS alebo poverenej osobe montáž wteného meradla. montáJ: 
zariadenia na prenos informácií o nameranych Udajoch, prútup k odbernému elektrickému zariadeniu, 
zariadeniu na prenos infonnácif o nameranych údajoch a k určenému meradlu na účel vykonania 
kontroly, \'ýmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého mno2stva elektriny v súlade 
s Prevádzkovým poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.8 Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na naplťovU úroveň vn a u ktorého je odber elektriny 
meraný na sekundárnej strane transfonnátora a transformátor je jeho vlastnfcNom. overi funkčnosť 
kompenzačného zariadenia transfonnátora na vlasmé náklady a v)'sledky merania omámi 
Dodávateľovi plsomne na predpfsanom fonnulári Hlásenie o merani statického kondenzátora, ktorý je 
pristupny na internetovej st::r1nke Dodávateľa. a to \I týchto prípadoch: 
a) ak ide o nové odberné miesto, najneskôr do IO dni po pripojeni. 
b) pri výmene transformátora, najneskôr do IO dni po výmene, 
c) ak o to Dodévater požiada, najviac vS:ak jedenkrát za 12 mesiacov. Pokiaľ Odberater takéto 

hlásenie Dodávateľovi nepredioži v uvedených lehotách, povatuje sa ttansfonnátor za 
nevykompenzo\laný a namerané hodnoty nie su v sulade s hodnotami podra prfslušného 
rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má potom pravo na základe udajov poskytnutých od PDS 
pripočítať k nameranej jalovej spotrebe jalové transformačné straty v zmysle platného cenového 
rozhodnutia ÚRSO. 
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4.9 Dôvody výmeny urťeného meradla môžu byť najm!!: 
a) výmena určeného meradla pred uplynutfm času platnosti overenia. 
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie urteného meradla. 
c) výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle, 
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny ZJ11luvných podmienok. 

4.10 pri spôsobe a výSke kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou 
súvisiacich služieb sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Článok lV.- Spoločné ustanovenia 

l. Obchodné podmienky produktu AdaptPowerSpecial 

1. 1. Produkt dodávky elektriny Dodávateľa AdaptPowerSpecial je produktom pre odberateľov 

s viacerými odbernými miestami s výnimkou odberných miest s nemeraným odberom. pre produkt 
AdaptPowerSpecial sa môžu uplatniť odberné miesta Odberateľa s mesačným odpočtom ako aj s 
ročným odpočtom. 

1.2. Podmienky a zmluvné dojednania podľa tejto Zmluvy sa vzťahujú iba na dodávku elektriny do 
odberných miest Odberateľa uvedených v Prllohe č. I Zmluvy v čase uzatvorenia Zmluvy a v prípade 
vzniku nového odberného miesta Odberateľa po uzatvorenl Zmluvy, dodávka elektriny do tohto 
odberného miesta nebude podliehať podmienkam tejto Zmluvy. 

1.3. Vyúčtovanie dodávky (spotreby) elektriny pre odberné miesta Odberateľa podľa Zmluvy s 
mesačným odpočtom v produkte AdaptPowerSpecial sa realizuje mesačne. Vyúčtovaciu faktúru za 
dodávku elektriny a distribučné služby pre odberné miesta s mesačným odpočtom vyhotovi 
Dodávateľ k poslednému dňu prfsl~ného mesiaca. Dodávateľ vyhotovi súhrnnú faktúru za všetky 
odberné miesta Odberateľa s mesačným odpočtom, prflohou faktúry bude rozpis odberných miest a 
ich spotrieb. Ustanovenia tohto odseku platia. pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný 
spôsob fakturácie pre odberné miesta s mesačným odpočtom. 

1.4. Odberné miesta s ročným odpočtom podľa Zmluvy sa fakturujú 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 rotným odpočtom, prilohou faktúry bude rozpis odberných miest a ich predpokladanej 
dodávky elektriny. Dodávateľ na základe odpočtu k poslednému dJ\u kalendárneho roka resp. bez 
zbytotného odkladu po dodaní stavu spotreby elektriny Odberateľa dodanej od prfslušného PDS 
vyhotoví súhrnnú faktúru za skutočnú spotrebu elektriny a disuibučné služby pre všetky odberné 
miesta s ročným odpočtom, prflohou faktúry bude rozpis odberných miest a ich spotrieb. V uvedenej 
faktúre za spotrebu elektriny sa odpočitaju 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. 

pre platobné podmienky a fakturáciu platia primerane ustanovenia čl. IV. bod III. Zmluvy 
o platobných podmienkach a fakturácii vrátane povinnosti Odberateľa uhrádzať preddavky pre 
odberné miesta s mesačným odpočtom a mesačne faktúry za dodávku elektriny a distribučné služby 
na základe predpokladanej dodávky elektriny pre odberné miesta s rotným odpočtom. 

1.5, Cena za dodávku elektriny podľa článku n, bodu ll. ods, 2,I.Zmluvy je ureená na základe dodávky 
elektriny Dodávateľom počas celého zmluvného obdobia do všetkých odberných miest Odberateľa 
uvedených v Prflohe č. I Zmluvy. Ak sa v čase od uzatvorenia Zmluvy mífi počet týchto odberných 
miest, napríklad ak zanikne akékoľvek odberné miesto (jedno alebo viacero) Odberateľa uvedené 
v Prílohe č. I Zmluvy alebo ak Odberateľ ukonči odber elektriny do akéhokoľvek odberného miesta 
podľa Prílohy č. I Zmluvy, prfpadne odberné miesto odpredá alebo ak Odberateľ zmeni dodávateľa 
elektriny pre akékoľvek svoje odberné miesto podľa Prílohy č. 1 Zmluvy počas dohodnutej zmluvnej 
viazanosti pred riadnym a platným zánikom Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami i alebo v prfpade 
predčasného zániku Zmluvy pred uplynut1m dohodnutej zmluvnej viazanosti ohľadom dodávky 
elektriny pre akékoľvek odberné miesto uvedené v Prílohe č. I Zmluvy z dôvodov na strane 
Odberateľa, má Dodávateľ právo preradiť všetky ostávajúce odberné miesta Odberateľa podľa Zmluvy 
do tarifných produktov podmienky ktorých odberné miesto spiňa v čase jeho preradenia, a to k prvému 
dňu akéhokoľvek kalendárneho mesiaca nasledujúceho potom, čo nastala skutočnosť zakladajúca 
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takéto oprávnenie Dodávatel'a. O tejto skutočností Dodávateľ písomne infonnuje Odberateľa 
-rrlIh najneskôr do 15 dní od vykonania tejto mleny. 

1.6. Ak Dodávateľ vykoná preradenie odberných miest Odberateľa do tarifných produktov dodávky 
elektriny Dodávateľa v zmysle ods. 1.5 tohlo flánku Zmluvy, Dodávateľ bude odo dtla preradenia 
účtovať Odberateľovi cenu za dodávku elektriny do odberných miest Odberateľa podľa Zmluvy podľa 
tarifného produktu dodávky elektriny, do ktorého bolo prlslwné odberné miesto preradené, v sulade 
s Cenníkom pre tarifné produkty dodávky elektriny pre finny, podnikateľov a organizácie 
Dodávateľa. ktoreho sučasťou sú aj obchodne podmíenky pre priradený tarifný produkt (ďalej len 
.. Cennfk~) platným v čase odberu elektriny. 

1.1. Cennfkje dostupný na internetovej stránke Dodávateľa alebo v obchodných miestach Dodávateľa, 
pričom Dodávateľ je oprávnený meniť Cenník. Zmenu Cenntka zverejňuje Dodávateľ na svojej 
internetovej stránke alebo Odberateľa () zmene Cenníka pfsomne infonnuje alebo pfsomne upozorni 
Odberateľa na uverejnenie mien Cennlka na svojej internetovej stránke. a to najmenej 30 dni pm:! 
účinnosťou zmeny Cenníka. Odo dňa účtovania ceny za. dodávku elektriny podľa Cennfka v pripade 
postupu podľa ods. 1.5 a 1.6 tohto článku Zmluvy, má Odberateľ právo pfsomne odstúpiť od ZmluV)' 
z dôvodu nesúhlasu lIO zmenou Cenníka., ak je takáto zmena vykonaná Dodávateľom po dni 
preradenia odberných miest Odberateľa do tarifných produktov dodávky elektriny poStupom podľa 
ods. 1.5 tohto llánku ZmluV)'. pre vylúteRie pochybnosti, kým nedôjde k preradeniu odbemých miesc 
Odberateľa do tarifných produktov dodavky elektriny poSCupom podľa ods. 1.5 tohto tlánku Zmluvy, 
Odberateľ nemá právo odstupiť od Zmluvy v prlpade noeny Cennfka z dôvodu vyjadrenia nesúhlasu 
sjeho zmenou. Omámen ie o odstúpeni musi byť doručené Dodávateľovi n~neskôr do dňa účinnosti 
zmeny Cennfka. Ak Odberateľ v uvedenej lehote neodstupi od ZmluV)', bude sa zmena Cenníka 
považovať Odberateľom za odsúhlasená a zmena sa stane záväznou pre ďalM zmluvný vzťah podľa 
Zmluvy odo dňa účinnosti zmeny Cennika. Ale. Odberateľ odstúpi v uvedenej lehote od Zmluvy, 
učmnosť Zmluvy sa konči dňom prvého možného tennfnu zmeny dodávateľa e lektriny podľa 
Pravidiel trhu, ku ktoremu má Odberateľ motnosť zmeniť dodávateľa elektriny v sulade s procesom 
ml.eny dodáv ateľa podľa Prevádzkového poriadku po zverejneni (oznámeni) zmeny Cennfka. resp. 
posledným dIlom pred úfinnosťou zmeny Cennfka, ak to Odberateľ výsklvne uvedie v odstúpeni od 
Zmluvy. V fase od nadobudnutia účinnosti zmeny CennIka do zániku Zmluvy podľa predchádzajúcej 
vety účtuje Dodávateľ Odberateľovi ceny za dodávk.u elektriny podľa plameho Cen nika. Plsomné 
odstúpenie od Zmluvy predstavuje pre zmluvné strany dohodnutý výlučný spôsob pre vyslovenie 
nesúhlasu so zmenou Cenníka. Za súhlas Odberateľa so zmenou CennIka bude považované aj to, ak 
Odberateľ pokračuje vo využívaní služieb Dodávatel'a podľa predmetu Zmluvy tak, že 2.0 všetkých 
okolnosti jeho konania je zrejmý úmysel pokračovať v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom podľa 
Zmluvy. 

1.8. V prfpade preradenia odbemých miest Odberateľa v zmysle ods. 1.5 tohto bodu I. článku IV. Zmluvy, 
zabezpečí Dodávateľ za učclom zistenia spotreby elek.triny vykonanie odpočtu na odberných miestach 
s ročným odpočtom ku dňu preradenia odberných miest do tarifného produktu dodávky elektriny, 
pričom náklady spojené s odpočtom v zmysle CennIka služ~ PDS mMe Odberateľ, ak sa odpočet 
vykoná mimo riadneho odpotlov~ho cyklu prisltdn~ho PDS. 

1.9. V nadvaznosti na ustanovenie čl. III. bod m. ods. 3.3. Zmluvy je Dodávateľ oprávnený obmedziť 
alebo prerušiť dodávku elektriny do všetkých odberných miest Odberareľa fakturovaných súhrnnou 
faktúrou podľa ods. 1.3 alebo ods. 1.4 tohto bodu Zmluvy a za týmto účelom potiadať PDS 
o obmedzenie alebo prendenie distribúcie elektriny do týchto odberných miest:za podmienok bodu čl. 
III. bod III. ods. 3.3. Zmluvy, pokiaľ je Odberateľ vomdkanf s úhradou takejto súhmnej faktiuy 
alebo jej časti. 

1.10, V prípade podstatného poru~enia Zmluvy zo strany Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy ako celku pre všetky odberné miesta podľa tejto Zmluvy. 

ll. OsobltQé dojednania 

2.1. Odberateľ sa zaväzuje: (a) po celú dobu, na ktoru bola táto Zm luva uzatvorená (ďalej len "doba 
viazanosti"), odoberať elektrinu do všetkých odberných miest uvedených v Prflohe č . 1 Zmluvy od 
Dodávateľa (pre vylúčenie pochybnosti, k porukniu tohto zjvlzk.u mOže dOjsr' zo strany Odberatera 
najmä zmenou dodávateľa elektriny Odberateľom pre odberné miesto uvedené v Zmluve pred 
uplynutím doby viazanosti alebo riadnym zánikom ZmluV)' v súlade s ustanoveniami Zmluvy II (b) 
poskytnúť Dodávateľov i v~etku nevyhnutnú súčinnost' v zmysle pOslušnej právnej úpravy 
a Prevádzkového poriadku PDS k tomu, aby sa odo dna účinnosti tejto Zmluvy stal Dodávateľ 
u príslušného PDS dodávateľom elektriny do všetkých odberných miest Odberateľa podľa Prílohy č . 
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I Zmluvyalalebo zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť, t.j . napríklad 
memot11enie vykonania zmeny dodávateľa elektriny II PDS zo súčasného dodávateľa elektriny na 
Dodávateľa pre všetky odberné miesta podľa tejto Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
konaním alebo nekonanIm zo strany Odberateľa alebo vykonanie zmeny dodávateľa elektriny pre 
akékoľvek odberné miesto podľa tejto Zmluvy z Dodávateľa na iného dodávateľa od nadobudnutia 
plamosti Zmluvy do dňa nadobudnUlia účinnosti Zmluvy Odberateľom vrátane. 

2.2. Záväzky Odberateľa podľa predchádzajúceho odseku 2.1. ďalej ako "záväzok viWUlosti", Porušenie 
akéhokoľvek záväzku viazanosti podľa predchádzajúceho odseku 2.1. tohto bodu II. C::1. IV. Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa. 

2.3. V prípade porušenia záväzku viazanosti podľa ods. 2.1. plsm. a) tohto bodu II. čl. IV Zmluvy zo 
strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený Odberateľovi vyúčtovať a Odberateľ povinný 
Dodávateľovi uhradiť samostatne za každé dotknuté odberné miesto (odberné miesto dotknuté 
porušením záväzku viazanosti) zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny za dodávku elektriny 
vypočítanej ako sučin počtu dni do konca doby viazanosti odo dňa zániku Zmluvy alebo vykonania 
zmeny dodá.vateľa elektriny (ak Odberatel' poruši závazok viazanosti zmenou dodávateľa elektriny 
pred uplynutím doby viazanosti alebo pred riadnym zánikom Zmluvy v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy), priemernej dennej spotreby na jednotlivom odbernom mieste určenej ako priemerná denná 
spotreba pod!'a posledného fakturovaného obdobia a ceny za dodávku elektriny uplatňovanej na 
danom odbernom mieste v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy alebo vykonania 
zmeny dodávateľa Posledným fakturovaným obdoblm sa na účely tohto ustanovenia rozumie 
posledné obdobie predchádzajúce zániku Zmluvy alebo zmene dodávateľa. za ktoré bola 
Dodávateľom Odberatel'ovi vystavená faktUra za skutočnú spotrebu elektriny na danom odbernom 
mieste. 

2.4. V prípade porušenia záväzku viazanosti v zmysle ods. 2.1. písm. b) tohto bodu II. čl. IV Zmluvy 
Odberateľom je Dodávateľ oprávnený Odberateľovi vyúčtovať a Odberateľ povinný Dodávateľovi 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200 eur. 

2.5 . Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podľa ustanoveni tohto bodu II. čl. IV. Zmluvy 
požadovať od Odberateľa aj náhradu škody za porušenie povinnosti, na ktoru sa vzťahuje zmluvná 
pokuta. presahujúcu dohodnutú zmluvnú pokutu. 

Ul. Platobné podmienky a fakturácia 

3.1. Dodávka eJektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované za 
opakované dodanie tovaru a služby v mesacne sa opakujúcich lehotách. FaktUl)' sa vystavujú spoločne 
za dodávku elektriny a distribučné služby. 

3.2 . Odberateľ s mesačným odpočtom odberu elektriny sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku 
elektriny a distribučné služby. Výška, počet, termlny a spôsob platby preddavkov sú zmluvnými 
stranami dohodnuté v Prflohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa môžu priebeŽlle počas trvania 
Zmluvy dohodnúť na zmene výšky, počtu, terminovalebo spôsobu platieb preddavkov zmenou 
Prilohy Č. 2 tejto Zmluvy. Úhrady preddavkov uskutočňuje Odberateľ bezhotovostným platobným 
stykom na niektorý z účtov Dodávateľa uvedených v záhlavf tejto Zmluvy. Odberateľ bude v 
platobnom styku používať pre preddavky variabilný symbol uvedený v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy 

3.3. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny a distribučné služby sa odpočftajú preddavky, ktoré boli 
Odberateľom uhradené Dodávateľovi za prfsluil;ný mesiac. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny 
a distribučné služby je Dodávate!' oprávnený vyhotoviť aj v pripade mimoriadného odpočtu, pri 
výmene určeného meradla. ukončeni odberu a pod. 

3.4. Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradí Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný 
preplatok Dodávateľ vráti Odberateľovi na účet Odberateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v termme 
do dátumu splatnosti faktúry. Zmenu bankového spojenia a člsla účtu zmluvných strán bude momo 
uskutočniť iba písomným oznámením jednej llllluvnej strany preukázateľne doručeným druhej 
zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, resp. pred doručenfm vyúčtovacej faktúry. 

3.5. Odberateľ sa zaväzuje platiť faktUry bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným 
symbolom uvedeným na jednotlivých faktúrach na účet Dodávateľa. V prfpade, ak faktúra za 
dodávku elektriny a distribučné služby nebude obsahovať čislo účtu Dodávateľa. Odberateľ sa 
zaväzuje uhradiť faktúru na niektorý z účtov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. 

3.6. Splatnosť faktúl)' je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne deň splatnosti na deň 
pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližši nasledujúci pracovný deň.. 
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3.7. Úhradou sa rozumie pripfsanie sumy na útet Oodá\'ateľa s u\'edenJm spn\vnc.:ho \'ariabilného symbolu 
uvedeného na faktúre alcbo dohodnutého v tejto Zmluve. Ak Odberateľ poukáže Uhradu s nespn\vnym 
variabilným symbolom. alebo ju poukáže na nespré:vny bankový útet Dodávateľa ako jc uvedené na 
faktúre alebo dohodnuté v tejto Zmluve, Dodávateľ je oprávnený vrátiť mu Uhradu ako neuhradenú a 
účtovať mu úrok z omeškania podľa odseku 3.9., resp. 3.10 tohto bodu Zmluvy. 

3. 8 Ak Odberateľ neuh.radi akúkoľvek faktúru zo zm luvného vzťahu s Dodávateľom podľa Zmluvy 
v lehote splatnosti. Dodávateľ má právo vyzvať Odberateľa na zaplatenie faktúry napriklad fonnou 
písomnej výzvy na zaplatenie (upomienka). SMS sprivou, telefonicky a podobne. Dodávakľ je 
oprávnený účtovať Odberateľovi náklady na pfsomnú výzvu v súlade s Cennikom slutieb Dodávateľa. 
Pisomná výzva Dodávatcľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doruunú Odberateľovi dňoot 
prevza1ia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte. aj keď saOdberatef o uložen! zásielky 
nedozvedel, alebo dIIom O<tnietnutia prevzatia zásielky. 

3.9 Ak Odberateľ s mesačným odpočtom neuhrad! v prlslu~nom mesiaci preddavok podľa Zmluvy prfp. 
podľa Dohody úhrady preddavkov pre mesatné zúetovanie k Zmluve,je Dodávateľ oprávnený 
účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo \-"ý!l.ke 0,05 % z dlžného preddavku od d4tumu splatnosti 
preddavku do posledného dfla v mesiaci, v ktorom mal byl' preddavok uhradený. Odberateľ je povinný 
vyúttované úroky uhradiť. 

3.10 Ak je Odberateľ v om~ani s uhradou akejkoľvek fakniry zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom 
podľa Zmluvy, je Dodáva1eľ oprávnený učtova( Odberateľovi urok z ome!kania vo vý~e 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý aj zKltý den omdkania od d4twnu splatnosti faktúry at do jej úhrady. 
Odberateľ je povinný vyúttovw uroky uhradiť. 

3.1 I Dodávateľ má právo priradiť platbu Odberateľa na najstar~iu neuhradenú pohľadávku Odberatera zo 
Zmluvy, pokiaľ nebude Odberateľom platba výslovnc priradená ku konkrétnej pohradávke. 

3. 12 Fakniry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania výpočtovou technikou) nemusia byť 
Dodávateľom podp!sané. Odberateľ berie na vedomie, že v prfpade dohody medzi Dodávateľom a 
Odberateľom o e lektronickom vyhotoveni faktUry nie je Dodávateľ povinný zasielať Odberateľovi 
faktúru aj v tlačenej pisomnej forme. 

IV. RtkJlmácie 

4. J. Dodávateľ je povinný dodržiavať ~tandardy kvality. 
4.2. Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, ktoré vzniknú najmä. ale nielen nesprävnou tinnosťou 

urteného meradla, nesprávnym odpOl!tom urteného meradla, použitÚl1 nesprävnej kon~tanty urteného 
meradla, použitim nesprávnej ceny dodávky elektrinyalalebo Distribučných služieb, llatovou chybou 
vo vyúttovanl, chybou v počítaní alebo nezohľadnenim zaplatených preddavkov apod. majú zm luvné 
strany nárok na vzájomné ryrovnanie rozdielu. 

4.3 . Ak Odberateľ zisti chybu alebo omyl vo faktúre, bez zbytOCného odk ladu wie Dodávateľovi 
písomnú reklamáciu. ktorá musí obsahovať najmi: omačenie Odberateľa (obchodné meno, tislo 
obchodného partnera), identifikačné údaje rek lamovanej fakniry vrátane variabilného symbolu, presný 
opis reklamovanej skutočnosti vrátane odôvodnenia reklamácie a predloženia podkladov 
(dokumentácie) potrebných na prektrenie reklamácie, pripadne ďalšie dô1efitl skutočnosti rozhodné 
pre posúdenie reklamácic" podpis Odberateľa alebo jeho oprávneného zástupcu,dttwn reklamácie, 
tislo miesta spotreby, adresu, na ktorú bude odpoved' zaslaná (v pripade, ak nie je zhodná s adresou 
uvedenou na Zmluve. 

4.4. Dodávateľ overí správnosť vyúttovania platby za dodanú: elektrinu a distribučné služby a v pripade 
opodstatnenosti reklamácie odstrán i zistené nedostatky vo vyučtovanl vystavenfm opravnej faktúry v 
lehote 30 dni odo dtta doručenia žiadosti Odberateľa. Ak chybu zisti Dodávateľ, bezodkladne 
vyhotovi opravnú faktUru . 

4.5. Odberateľ má právo plsomne reklamoval' aj iné chyby, ku ktorým dmlo pri realjzicii tejto Zmluvy. 
4.6 . Dodávater rtklamáciu pre!etrf a výsledok pre$:ttrt:ni. plsomne omámi Odberateľovi v lehote 30 dni 

od doručenia reklamácie, pokiaľ zo !l.landardov kvality alebo iného vkobecne zAvlllllého prbneho 
predpisu nevyplýva iná lehota. Pokiar si prešetrenie reklamácie vyžaduje sútinnost' tretcj strany, môže 
Dodávateľ predlžiť lehotu na rybavenie reklamácie o ďal!lch najviac 30 dnI. Podanie reklamácie 
nemá odkladný ueinok na sp latnosť fakttíry . 

4.7. V prípade neopodstatnenej reklamácie je Dodávateľ oprávnený vyôčtovať Odberateľovi náklady 
súvisiace sjej prešetrením a úrok zomelkania podľa eJ. IV. bod III . Zm luvy až do doby uhradenia 
faktúry. 
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4.8. Odberaleľ uplatňuje reklamáciu plsomne na Dorutovaccj adrese Odberateľa: ZSE Energia, a. S. , 

P.O.Box 325. 810 OO Bratislava I alebo osobne v kontaktných miestach Dodávateľa na predpisanom 
tlačive Dodávateľa. 

V. N'b,..da lkody 

5.1. Ak poruši niektorá zo zmluvných strán povinnosli vyplývajuce z tejto Zmluvy, má ~kodená 
zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vmiknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku) 
okrem pripadov, keď škody boli sp6sobené obmedztnim alebo prerušením dodávky elektriny a 
distribučnych služieb v sulade s prfslušnymi všeobecne závämými predpismi (napr. zákonom 
o energetike) a s toulo Zmluvoo alebo okolnosťami vylučujucimi zodpovednosť podľa § 314 
Obchodného zákonnfka. 

5.2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk spôsobenú nedodanim elektriny, ktorá vmikla pri 
zabezpečovani povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanoveni § 15 zákona o 
energetike. 

5.3. Dodávateľ tiel nezodpovedá za v:miknutú Dc.odu ani za ldlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená 
cez zariadcmie subjektu, ktorý nie je dr2iterom licencie na distribúciu a nedodante elektriny bolo 
spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadenI. 

5.4. Odberateľ 7..odpovedá za škodu spôsobenÍJ neoprávnenym odberom v sulade so zákonom energetike a 
s príslušnymi všeobecne zavllzIlými právnymi predpismi. 

5.5. Ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy z dOvodov na strane Odberateľa pred uplynutím doby, na ktoru 
bola táto Zmluva uzatvorena. má Dodávateľ právo na néhntdu škody, ktorá mu 'ý'" v-mikla. 

5.6. Odberateľ s Dodávateľom sa budú na'nájom infonnovať o všetkých skutoenostiach . pri ktorých sú si 
vedomi, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroz iace škody odvrátiť. 

VI. Ukod~enie a únik Zmluvy 

6 .1. Táto Zmluva zaniká uplynutím času. na ktorý bola dojednaná. 
6.2. Túto Zmluvu možno ukončit' dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje plsomná fonna. 
6.3 . V prípade podstatného ~enia Zmluvy zo strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený písomne 

odstúpiť od Zmluvy. za podstatné porušenie tejto ZmluV)' zo strany Odbentleľa sa povahije najma: 
a) omeškanie Odberateľa s úhradou akejkoľvek. faktúry v lehote splatnosti, ak faktúru neuhradil ani 

v dodatoenej lehote určenej Dodávateľom, ktorá nemOte byť kralJia ako 5 dni od doručenia výzvy 
na jej úhradu. Zmluvné strany poMdzujú, že tato dodatočná lehota poskytnut! na plnenie je 
primeraná: 

b) neoprávnený odber elektriny v DJlysle zákona o energetike; 
c) ak Odberateľ svojim odberom ohrolllje bezpečnosť, spoľah livosť alebo kvaliru dodávky elektriny; 
d) ak Odberateľ opakovane ncsprístupnf odberné miesto pre vykonanie montAže určeného meradla, 
e) ak Odberateľ opakovane ani po písomnej výzve neumožní prfstup PDS alebo Dodávateľovi k 

určenému meradlu. prístup k odbernému elektricktmu zariadeniu aJebo opakovane neUtnoml 
montáž určeného meradla alebo zariadenia na prenos informáciI o nameraných údajov, 

f) neplnenie povinnosti vyplývajúcich Odberateľovi zo lAkona o energetike a suvisiacich právnych 
predpisov. ak Odberateľ nevykoná nápravu ani po plsomnej výzve Dodávateľa, 

g) zmena dodávate!'a elektriny pre odberné miesta Odberateľa uvedené v Prflohe Č . I tejto Zmluve 
pred zánikom tejto Zmluvy v súlade sjej ustanoveniami 

Účinky odstúpenia od Zm luvy nastanú dňom doručenia pfsomného omámenia o odstúpeni od Zmluvy 
Dodávateľom Odberateľovi alebo neskortfm dňom uvedeným v pfsomnom oznámeni Dodávateľa 
o odstúpení zaslanom Odberateľovi. Písomnt oznámenie Dodávatera o odstúpeni od Zmluvy sa 
považuje za doručené Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia 
zásielky alebo dňom jej uloženia na pelte, aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel. 

6 .4. V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa, a to v prípade, ak Dodávateľ 
nezabezpečí Odbenuefovi dohodnutú dodávku elektriny a distribučné s lužby v sulade s podmienkami 
tejto ZmluV)'. a to ani v dodatoenej Jehote určenej Odberateľom, ktorá nesmie byť krat!ia ako IO dni 
od doručenia výzvy Odberateľa Dodávateľovi. je Odberateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstupiť. 
Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia pfsomného oznámenia o odstúpeni od zmluvy 
Odbenueľom Dodávaterovi aJeho neskoofm dňom uvedeným v plsomnom oznámeni Odberateľa 
o odstúpení zaslanom Dodávateľovi . Plsomné omámenie Odberateľa o odstúpeni od Zmluvy sa 
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považuje za dorutene Dodávateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia 
zásielky alebo dňom jej uloženia na po~te. aj keď sa Dodávateľ o uloienl zásielky nedozvedel. 

6.5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. ak 
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom 

dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii. ktorá odôvodttujc začatie 
konkurmého kOflania alebo 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz.. alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo 

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidicie. 
6.6. V prfpade ostupenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajuce zo Zmluvy 

do dňa účinnosti odsrupenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky 
vZIliknuté do cb'\a účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy . 

6.7. Odstupenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dÔvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z poruSen~ Zmluvy, vrátane opr.1vnenia na nAhradu ~kody. zmluvnej pokuty, 
zmluvných ustanoveni t)'kajúcich sa voľby práva. rieknia sporov medzi zm luvnými stranami 
a ostatných ustanoveni, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukoneenl Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na 
základe Zmluvy zostávaju v platností do momentu ich vysporiadania. 

6.8. V prípade ukontenia tejto Zmluvy sa Odberateľ zavlzuje, te umomi Dodávateľovi vykonať úkOfly 
súvisiace s ukončenún dodávky elektriny a distribučných služieb vrátane odobratia určeného meradla 
a odpojenia odbemélto miesta. 

6.9 . Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy bude Dodávateľ jediným dodávateľom 
e lektriny pre odberné miesta definované v Zmluve, t. j. nebude mat' viacero dodávateľov pre dodAvku 
elektriny do odberných miest uvedených v Prflohc e. I Zmluvy počas trvania Zmluvy, a že nezmmf 
dodávatel'a elektriny pre uvedené odberné miesta pred zAnikom Zmluvy v súlade sjej ustatloveniami. 

VII. Vis maior (vyJ~i. moc) 

7. 1. Zmluvné StJllny su zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti 
vyplyvajúcich zo Zmluvy v prípade, ak loto neplnenie je výsledkom okolnosti vylueujucích 
zodpovednosť/vis maior v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v jeho platnom zneni (najma vojna, 
celoštátny štrajk. zemetrasenie. záplava., požiare, teroristický útok). Na základe požiadavky druhej 
zmluvnej strany strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť predlofi dok lad o existencii 
okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydaju pTislu~né úrady alebo organizácia zasrupujúca 
záujmy krajiny pôvodu. 

7.2. Zmluvne dohodnuté termmy sa predllujú o dobu trvania okolnosti vylutujúcich zodpovednost'/vis 
maior. Ak doba ich trvania presahuje 30 dni, ktorákoľvek zo lJtlluvných strán je oprávnená plsomne 
odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych dÔsledkov pre odstupujucu zmluvnú 
strMU. 

7.3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedOhodnú inak, po~ujú po vZIliku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť 
v plneni svojich závlz1tov podľa Zmluvy, pokiaľ je to rozumne mobu!. a budu hľadať iné alternatlvne 
prostriedky na plnenie ZmluV)', ktorym nebránia okolnosti vylueujú~ zodpovednosť. 

7.4. Zmluvná strana., ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutim na všetky okolnosti má 
vedieť. že poruM svoju povinnosť zo zmluvného vzťahu, je povinná oznámiť p(somne druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktora bráni alebo bude brániť v plneni povinnosti, jej dôsledky a 
predpokladané trvanie. Správa sa musi podať bez zbytočného odkladu po tom, eo sa povinná zmluvné 
strana o prelutžke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce 
z neskorého oznámenia o hrozbe alebo Vzniku vis maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za 
takéto neskoré oznámen ie. 

-
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VIII. ZAvtr«né uslanovenia 

8. 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12.2014. 
8.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma nnluvnými stranami. Zmluvné strany sa 

dohodli. že ll1lluva nadobúda úl:innosť dňa 01.01.2013, s Iým, že podmienkou nadobudnutia takejto 
úl:innosti je jej zverejnenie spôsobom podra § 5a zákona 1:. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom meni." 

8.3. Dt\om nadobudnutia úl:iMosti tejto Zmluvy strácajú platnosť autinnosť predch6dzajúce zmluvy 
o združenej dodávke elektriny. resp. zmluvy o dodávke elekIriny uzatvorené medzi Dodávateľom 
a Odberateľom pre odberné miesia uvedené v Prílohe 1:. I tejto Zmluvy. 

8.4 . Doručovacia adresa Dodávateľaje : ZSE Energia. a. s., P. O. BOX 325.810 OO Bratislava I. 
8.5. Zmena identifikal:nýeh údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj I:lslo 

úi:!tu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie ft plnenie Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny 
vy~ujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná. zmeny 
týchto údajov písomne oznámiť druhej zmlu'lllej strane bez zbytočného odkladu doporučenou 
zásielkou zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sldla. Takto oznámená zmena nadobúda 
úl:innosť dňom dol'UCenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

8.6. Právny vzťah založený louto Zmluvou sa riadi aspravuje ZÁkonom t . 513/ 1991 Zb. Obchodný 
2ákonnlk v meni neskoJilch predpisov. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia 
vkobecne závlznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostamými prislullnými vkobecne 
záv!znými právnymi predpismi. 

8.7. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy sa budú prednosme riešiť 
dohodou zmluvných strán. Ktorákorvek zmluvná strana je oprávnená predložiť spor na vyriešenie 
vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je uvedené" Zmluve výslovne inak. v!letky oznámenia. 
výzvy a iné podania. ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť plsomne. sa budu povatovať za riadne 
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporul:enej zásielky 
na adresu zmluvnej strany uvedenú na titulnej strane Zmluvy, Každé o:mAmenie, výzva alebo podanie 
sa bude považovať za doručené dňom jeho prevzat~ alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia, 
v pripadc uloženia zásielky s oznámením, výzvou alebo podanim na pošte sa zásielka považuje za 
dorul:enú treti pracovný de1'I od uloženia. aj ked' sa zmluvná strana o uloun! na pošte nedozvedela. 

8.9. žiadna zo zmluvnych strán nem6že postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z 
tejto Zmluvy ako celok alebo ich I:asť bez predchádzajúceho plsomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany s výnimkou postúpenia pohľadávok Dodávateľa vol:i Odberateľovi vyplývajúcich z tohto 
zmluvného vzťahu. 

8.10. V!letky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia. zlúčenia alebo 
rozdelenia Dodávateľa v sulade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu, 
alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlučeni alebo rozdelení 
spoločnosti . 

8.1 I. Nadpisy v tejto ZmJuve slúžia len na prehľadnosť a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako 
sa nepovahlju za defmlcie, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných ustanoveni. 

8.12. Ustanovenia Zmluvy su oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek. 

ustanovenie Zmluvy (alebo jeho I:asť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných 
právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatnych ustanoveni tejto 
Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej 
právnej úpravy a nahradi,' dotknuté ustanovenia novými, urtenými právnou úpravou resp. zmenou 
tak, aby hol zachovaný úlel Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v p6vodnych 
ustanoveniach. 

8. 13. Pokiaľ je za Odberateľa ako splnomocniteľa robený akýkoľvek právny úkon pri ukOtKovanl tejto 
Zmluvy na základe plnej moci, musi byť takáto plná moc opalrCná úradne overeným podpisom 
Odberateľa. 

8.14. Na túto Zmluvu sa nevZl'ahuju Všeobecné obchodné podmienky na dodávku elektriny pre 
oprávnených odberateľov DodAvateľa . 
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8.IS. lnfonnácie O zloženi podielu energetických zdrojov primárnej zlotky elektriny a o dopadoch na 
životné prostredie su zverejnené na internetovej stránke Dodávateľa. 

8.16. UzatvorenIm tejto Zmluvy strácaju platnosť vSetky predchidzajuce DTlluvy na dodávku II d istribúciu 
elektriny pre odbemé miesta uvedené v Prflohe č. 1 Zmluvy uzatvorené medzi Odberateľom 
a Dodávateľom. 

8.17 . Zmluvu momo n-ufiť iba plsomne. Zmluvu motno meniť alebo cioplňať výJutnc vzosrupnc 
čfsJovanými plsomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch nnluvných strán, ak 
nieje v tejto Zmluve uvedené inak. 

8. 18. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy su nasledujuce prllohy: 
Pr!loha č. I : ZOZllam odberných miest Odberateľa 
Priloha č. 2: Dohoda Uhrady preddavkov pre mesačM zúčtovanie. 

PrlIoha č. 3: Objednávka rezervovanej kapacity. 
8.19. Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných 

SIrlin obdrži po jednom rovnopise. 
8.20. Zmluvné strany vyhlasuju, že si túto Zmluvu prečítali, bola spisaná podľa ich skutočnej, vážnej 

a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na mak súhlasu s ňou oprávnenf zástupcovia zmluvných 
SO-áD pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
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i'" • --

ZSE Energia, a. $ . 

Nitra II'. 1f. ,uJfJ.- Zlaté Moravce 
~ ~M~~~~~=-------------

. I!lc. dO/ j. 
Miesto 

Ing. Juraj Belianský 
VedUci Account Managers 

Meno. priezvisko. Weia 

Mtchaela Dubeňova 
Account Manager 

Meno. priezvisko, filnkcia 

. Cj/ j 
, 

Podpis i 

~ 

Michal Grujbár 
Riaditeľ 

'Meno. pri~i5ko. llnkcia 
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Prfloha č2 

Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie 
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

1)Odbemer 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa K,orca. Dr.Sc. 
OtX:nadrHi "*'0, I"*ma form. 

Bemoláková 4 

,2?3 34 Zlaté M~.ra"'ce _______ _ 
""--

0- __ _ 

"..., 

2) DOhOdlI o vjike e SP6I;CIbI.,.., PI'tIddhIaMr 

O-

o. 

"0",,,;;;;-, ---

Platba sa bude uskutočňovať bez vymvenei faktúry podr. dohodnutej formy platby. 

~Ica preddavku spolu za dodávku a dIstribúdu elektriny· 

počet prvddavkov:o o j"'on 

I8J .. , 

Otri 

Termfnsplatnostipreddavlcu: ".j~O",,,2~Ob. ____________ _ 
(Iru ktor,1m dMurnom. mesJacl o.atum(y) 
Y bude PI&tbO 1'HIIr.<:Mf) 

Odberatel' a Ood,ayater sa dohodli na uvedených preddavkoch 

v závislosti od predpokladanej mesafnej spotreby s platnosťou od Jt!.OI.2013 -.. 
pri platbe preddavku prevodom pou!ite akov";abllný symbol CMS (C/slo mitlSta 5~) 
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