
Zmlav a č,. ll209 66 l202l

(ďalej len rrZmlruva o zdruźenej dodávke elektľickej energĺe")

uzatvorenâ v zmysle zákona č,. 5I3l199I Zb. obchodného zétkornika a zźĺkona č). 34312015 Z.
z. o verejnom obstaĺávani ao Zmene a doplnení niektoých zâkonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len,,ztlkoĺ o veľejnom obstaĺávaní")

Zm|uvné stľany:

Odbeľatel': Základná škola

Sídlo: M. Rázusa 167213,960 01 ZvoIęĺ
Zasílpená: Mgľ' ondľej Kanka - riaditeľ

a) v zmluvných veciach: Mgr. ondrej Kanka
b) v technických veciach: Mgľ. ondľej Kanka

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK75 0200 0000 0000 0813 6412
IČo: 37888421
DIČ: 2021668572
IČ opH: nie je platiteľom DPH
(ďalej len,,odbeľateľo')

Dodávatel': Eneľgie2o a.s.

Sídlo: Lazaretskâ 3a, 81108 Bratislava
Zastupeĺý: Mgľ. Dávid Vlnka - člen pľedstavenstva
IČo: 46113 17]
DIČ: 2023235225
lČ opH: sK2O23235225
Bankové spojenie: Všeobecná úveľová banka, a. s.
Číslo účtu: SK10 0200 0000 OO40 8141 4253
(ďalej len,,dodávateľ")

Pľeambula

Zmluva je uzatvoręnźĺ medzí odberateľom a dodávateľom, za podmienok uvedených v tejto
zmluve. Podkladom pre lzavrďie zmlur,y je výsledok veľejného obstarávania v súlade so
ztlkonom č). 34312015 Z' z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
(ďalej len ,,Ztĺkon o verejnom obstaľávaní") s názvom predmetu zakazky ,,Dodávka
elektrickej energie aprevzatie zaruky za odchýlky" (ďalej len ,,Súťaž" alebo 

',Veľejné
obstarávanie") zveľejnenej vo Vestníku Vo vedeného na Úvo: 15445 - MST , č,. 67l2O2I zo
dř-a 15.03202|.

čHnok I.

Predmet zmluvy

1' Dodávateľ sa zavazuje odbeľateľovi na zźklade verejnej suťaže v zmysle zźtkona
o veľejnom obstarávaní dodávať elektľickú eneľgĺu (ďalej len ,,elektrinď' ataktiež



,Blnenieoo). Pľedmetom tejto zmluvy (ďalej aj ,,plnenie") je závazok dodávateľa po dobu
účinnosti tejto zmluvy:

a) dodávať elektľinu do oM špeciÍikovaných v Pľílohe č. 1 tejto zmluvy v dohodnutom
množstve, čase a kvalite za podmienok dohodnuých v tejto zmluve.

b) ptevziať za odbetateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto objednávateľa
voči zúčtovateľovi odchýlok,

c) zabezpečiť pre odberateľa prenos elektľiny, distribúciu elektriny, ľegulované
distribučné služby od príslušného PDS, ku ktoľej je oM odberateľa pľipojené a ostatné
súvisiace služby (ďalej aj ako ,,Distribuěné sluŽby"),

d) odbeľateľ, konečný odbeľateľ resp. oM sa zavazlje riadne a včas dodané plnenie
doho dnuţm sp ô sob o m pr ev ziať a zaplatiť zaň do dáv ateľovi doho dnutu cenu.

2. Predmet zmluvy musí spÍňať technické požiadavĘ a musí vyhovovať technicĘým noľmĺĺm
aptźĺvnympredpisom plaĘým na území SR.

čHnok II.

Dodávka elektriny

1. Deň začiatku a ukončenia dodávky elektriny podľa tejto zmluvy je nasledovný:

a) dátum a obchodná hodina zaćiatku dodávĘ: 01.08.2021 00:00

b) dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 30.06.2023 24z00

2. Zmluvné, stľany sa dohodli na dodávke elektľiny v predpokladanom množstve odvodenom
od spotľeby ođbeľateľa v odbeľných miestach (oM) naztkIade prílohy č. 1.

Pľedpokladaný odbeľ odberateľa je: 168'006 M\ilh/ 24 mesiacov

3. Zaelektrinu dodanú podl'a tejto zmluvy je považovaná elektrina,ktortĺpľešla meľadlom v
odbeľnom mięste a v množstve, ktoré dodávateľovi posĘtol pľevádzkovateľ distribučnej
sústavy (ďalej len,,PDS").

čhnok III.
Zodpovednost' za odchýlku

1. Dodávateľ mâ uzatvoľenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zíětovateľom odchýlok -
OKTE, a.s.

2. Dodávateľ vyhlasuje, že preberâ zodpovednosť za odchýlku odbeľateľa v plnom ľozsahu.

3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zićtovania odcĘlĘ' 24X-
ENERGIE-2.-L

Clánok IV.

Cena

1. Cena za predmet plnenia je stanovená ako celková certa za dodávku elektľiny vrźúane

všetkých s tym súvisiacich Distribučných služieb počas zmluvného obdobia, a to

s prihliađnutím na špeciťrkáciu alebo zmluvnú špecifikáciu plnenia, tj. najmä na vyčíslené



predpokladané množstvo objemu elektľiny, aĺzm tvaria zmluvného obdobia a zvoIenu
pásmovú taľifu pre konkľétny druh plnenia.

Celková ceîa zapľeđpokladaný odbeľ elektľickej energie: 35 652,02

Slovom: tľidsaťpäťtisícšestopźit'desĺatdva EUR a dva centy.

2. Cęnazapľedmet plnenia v zmysle ods. 1 tohto článku zahŕňa:

a) cenu za dodávku elektriny s prihliadnutím na špecifikáciu alebo zmluvnú špecifikáciu
plnenia (pľedpokladané množstvo, zmluvné obdobie dodávky plnenia, pásmová tarifa,
a pod.), vrźńane ceny a náklađov zaprevzatie zodpovednosti za odchýlku dodávateľa v
zmysle ustanovenia článku I. tejto zmluly a ceny za oďvod do Náľodného jadrového
fondu podľa zźĺkona č,.23812006 Z.z' o Náľodnom jadľovom fonde na vyľaďovanie
jadľových zaríadení a na nakladanie s vyhoľetým jadľovým palivom a ľaďioaktívnymi
odpadmi v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Zělkon o NJF"),

b) cenu za Distľibučné služby, ato za pľenos elektľiny, distľibúciu elektľiny, systémové
služby a ostatné regulované poloŽky, ktoých vyška je uľčená podľa aktuálneho cenníka
distľibúcie príslušného PDS platného v čase pľedloženia ponuky dodávateľa,

c) daň zpríďanej hodnoţ, pokiaľ je v zmluve uvedená cenavrźúarle DPH,

d) k vyššie uveđeným cenám bude pľi faktuľácii pripočítaná daí z pridanej hodnoţ
v súlade s plaĘým Zźĺkoĺom sR ć. 22212004 Z. z., o ďani z priďanĄ hodnoty v platnom
zneni ( ďalej len ,,DPH") v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zďaniteľného plnenia.
Ztľoveň, sa vo fakture vyúčtuje spotrebná daň v zmysle zźlkona 60912007 Z.z. o
spotrebnej ďani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o Zmene a doplnení zâkoĺa č,.

9812004 Z.z. o spotľebnej dani z mineľálneho oleja v znení neskoľších pľedpisov (ďalej
len ako" Zttkoĺ o spotrebnej dani"), pokiaľ dodaná elektľina nie je oslobodená od
predmetnej spotľebnej dane. Dodávatęľ mtĺptźxo uplatniť si voči odberateľovi taľifu
zadodaniłelektľickú energiu vyrobenú z obnoviteľnýchzdrojov vo ýške rovnajúcej sa
príslušnej spotľebnej dani, pľičom v pľípade uplatnenia tejto náhľady bude táto elektrina
dodaná odbeľateľovi faktuľovanâbez spotrebnej dane na zźłkIadę ustanovenia Ş 7 ods.
1 písm' e) Zâkona o spotľebnej dani.

3. Pokiaľ vzhľadom na príslušné rozhodnutia ÚRso dôjde v čase od uzavľetia zmluvy do
dodania plnenia odberateľovi a/alebo v čase účinnosti Zm|uvy o zđruženej dodávke
elektľickej eneľgie, k zmenę položky ceny za odvod Naľodného jadrového fondu a ceîy za
Distribučné služby ( tj, za pľenos elektĺiny, distribúciu elektriny, systémové služby
a ostatné ľegulované položky) uvedené v ustanovení ods. 2 tohto článku, je đodávateľ
opľávnený účtovať odberateľovi aktuálnu cęîu Za odvod do Národného jadrového fondu a
cerlu Za distribúciu a ľegulované distribučné služby v zmysle pľíslušných účinných
ľozhodnutí Únso v čase dodania plnenia.

4. Ak dôjde počas ričinnosti Zmluvy k zákonnej 7rÍIene ryšky sadzby DPH, či spotľebnej dane
podľa Zâkona o spotľebných daniach, je dodávateľ opľávnený účtovať k cene za dodávku
plnenia aj takto zmenenú vyšku saďzhy DPH ďalebo spotrebnej dane v zmysle Zákoĺa o
spotľebných daniach, a to vo vyške platnej ku dňu dođania plnenia, pokiaľ pľechodné
ustanovenia pľíslušného pľávneho pređpisu neustanovujú inak a1ebo pokiaľ nie je plnenie
od príslušnej spotľebnej dane oslobodené.

5. V pľípade zmerIy vyšky regulovaných poplatkov za Distribučné služby' zmeny spotľebnej
dane podľa Zttkona o spotľebných daniach, zmerly DPH, zmeîy ryšky odvodu do
Národného jadľového fondu' ľesp. zmien iných regulovaných poplatkov počas Zmluvného
obdobia, je dodávateľ povinný bezodkladne informovať odberateľa o tejto skutočnosti na



svojom webovom sídle a písomne na adresu odberateľa najneskôľ do teľmínu vystavenia
pľvej faktúry s novými saďzbami, ako aj písomne spoločne s pľVou faktúrou s novými
sadzbami. V oznámení budú uvedené nové sadzby a poplatky.

6. Ak dôjde k zníženiu cíen za odvod do Národného jadľového fondu, cien za Distribučné
sluŽby, ěi k zníženiu vyšky sadzby DPH, alebo spotrebnej dane je dodávateľ povinný
účtovať odbeľateľovi aktuálnu cenu Za odvod do Národného jadrového fondu, ceîu za
distribúciu a ľegulované distľibučné sluŽby v zmysle príslušných účinných rozhodnutí
Únso v čase đođania plnenia, ako aj takto zmenenú vyšky sadzby DPH ďalebo spotrebnej
dane v zmysle Zákonao spotľebných daniach, a to vo ţške platnej ku dňu dodania plnenia,
pokiaľ prechodné ustanovenia príslušného právneho pľedpisu neustanovujú inak alebo
pokiaľ nie je plnenie od pľíslušnej spotľebnej dane oslobodené.

7 . Zmluvĺé stľany sa dohodli na cene elektriny, zaďoďźĺvku elektriny (ďalej len,,cena") podľa
tejto zmluvy, od dohodnutého đía začiatkll dodávky ďo 30.06.Ż023 (ďa\ej len ,,deň
skončenia platnosti dohodnutej ceny")' pľičom dohodnuté ceny pľe obdobie od začiatku
dodávky do 30.06.2023 su uvedené v prílohe č' 1 tejto zmluvy - odbeľné miesta. Ceny sú
zo všetkými nákladmi dodźxateľa. zo spotrebnou daňou bez DPH.

8. okľem ceÍIy za 1 Mwh je cena doplnená fixnou cenou za ođbemé miesto vo výške 0'00
EUR /mesiac.

9. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami s DPH.

čhnok V.

Platobné podmĺenĘ

1. Faktuľačným obdobím pľe dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je
obdobie uvedené v Prílohe č. 1 tejto zĺrl'Iuvy.

2. Konečný odbeľateľ v odberných miestach s ľočným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok)
sazavazuje za dodávku elektriny uhrâďzať faktúry zaopakované dodanię tovaru a sluŽieb
vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne' vo ýške
I00% pľedpokladaného mesačného odbeľu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky.
Vyúčtovaciafaktfua, so zohľadnenímpľavidelnýchmesačnýchplatieb je splatnáv20. deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom došlo k vyúčtovaniu. Konečný odbeľateľ v
odberných miestach s mesačným odpočtom (faktuľačné obdobie 1 mesiac) sa zavázuje za
đodávku elektľiny vhrâďzať faktúry za opakované dodanię tovaru a sluŽieb vľátane DPH,
spotrebnej dane a distľibučných poplatkov, pľavidelne 1x mesačne, vo výške 60%
pľedpokladaného mesačného odberu, So splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky.
Vyúčtovacia faktita, so zohľadnením platieb za pľíslušný mesiac je splatná v 20' deň
nasledujúceho mesiaca.

Spôsob zasielania faktúľ za opakovarlé dodanie tovaľu a sluŽieb a vyúčtovacích faktúľ je
e-mailom, na e-mailovú adľesu uvędenú pri jednotlivych oM v prílohe č. 1.

3. Dňom splnenia povinnosti úhľady faktúry sa považuję deň odpísania faktuľovanej sumy z
účtu obj edn âv ateľ a v pro spech účtu do dáv ateľ a.

4. Dodávateľ je opľávnený účtovať konečnému odberateľovi úroky z omeškania platieb vo
ýške 0,050Á z ďlžnej srrmy za každý deň omeškania.

5. Ak sa konečný odbeľateľ dostane do omeškania s úhľadou faktúry o viac ako 10 dní od jej
splatnosti, đodávateľ zašle konečnému odbeľateľovi písomnú upomienku.



6. Prípad, kedy konečný odberateľ ani v termíne 14 đní po zaslaĺí upomienky neuhľadí
faktúľu, je podstatným porušením zmluly' ktoľé je dôvođom k pľerušeniu dodávky
elektľiny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou.

6. V prípade, že dodźnateľ z vlastnej viny nędodá konečnému odberateľovi elektrinu, je
dodávateľ povinný zapIatiť konečnému odbeľateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-€ za
kažđý deň męškania s dodávkou eneľgií ato zakažďé odberné miesto uvedené v pľílohe č.
1, do ktoľého nebola elektľina dodaná, osobitne.

čHnok VI.

Povĺnnostĺ dodávatel'a

1. Zmhxe sa dodávateľ zavazýe zabezpečiť do oM ođberateľa bezpečnú a spoľahlivú
dodávku elektľiny v kvalite garantovanej Technickými podmienkami pľístupu a pľipojenia
do sústavy/siete pľíslušného PDS, ako aj distribúciu elektriny za pľeđpoklađu, ak je oM
odbeľateľa pľipojené k distľibučnej sústave/sieti príslušného PDS, vrźttane s tým
súvisiacich ostatných ľegulovaných služieb a pĺevziať za odberatel'a zodpovednosť za
odchýlku zao}i4 odbeľateľa uvedené v Zmllve voči zúčtovateľovi ođchýlok.

2. Dodávka Plnenia sa uskutoční iba na zźlkIaďe platne uzatvorenej Zmbxy, v opačnom
prípade sa ođber plnenia považuje v zmysle pľíslušných ustanovení Zźi<ona o energetike
za ĺeoprěxnený odber. Ustanovenia $ 46 a 82 Zźĺkona o energetike ustanovujú ďalšie
prípady neoprávneného odberu elektriny a plynu.

3. Dodávateľ je pľi poskytovaní plnenia povinný đodržiavať platné právne pľedpisy
predovšetkým v oblasti energetiky.

4. Dodávateľ sa zavazuje pľiebežne vyhodnocovať (minimálne lx ročne) priebeh spotľeby
elektľickej eneľgie na jednotlivych oM odbeľateľa a navľhne oM odbeľateľa prípadné
ZmęÍIy v nastavęní technických špecifikâcií za účelom zníženianákladov.

5. Distľibučné služby sa uskutočňujú v srilade s platnými pľávnymi pľedpismi v oblasti
eneľgetiky, Prevádzkoqým poľiadkom príslušného PDS a v kvalite podľa Technických
podmienok pľístupu a pripojenia do sústavy/siete pľíslušného PDS.

ČHnok VII.

Povinnostĺ odbeľatel'a

1. oM odbeľateľa je povinné pri ođbere plnenia đo&žiavať platné právne pľedpisy v oblasti
eneľgetiky.

2. oM odbeľateľa je povinné poskytnúť dodávateľovi za účelom riadneho dodania či
poskytnutia plnenia v potľebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečíť, žę oM
odbeľateľa bude pripojené do distribučnej sústavy/siete pľíslušného PDS.

3. Pľi Zmene dodávateľa elektriny sú účastníci tľhu povinní postupovať v súlade
s pľíslušnými ustanoveniami platných právnych pĺedpisov v oblasti eneľgetiky.



Clánok VIII.

Meľanie

1. Meľanie dodaného množstva elektľiny, vykonávanie odpočtov uĺčeného meradla vrâtane
vyhodnocovania, odovzđźxania výsledkov merania a ostatných informácií potľebných pre
zučtovanię zďruženej dodávky elektľiny/plynu vykonźxa a odovzđttva dodávateľovi
príslušný PDS v súlade s platnými všeobecne závaznými právnymi predpismi, platným PP
PDS a Technickými podmienkami PDS.

2. Množstvo dodanej elektriny Sa meria uľčeným meradlom. Druh, počet, veľkosť
a umiestnenie uľčeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle Ztĺkona
o energetike. odpočet určeného meľadla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávateľ
fakturuje dodávku elektľiny a s tym súvisiace distribučné služby nazźů<Iaďe tychto údajov.

3. oM odberateľa je povinné staĺať sa o určené meradlo tak, aby nepľišlo k jeho poškodeniu
alebo odcudzeniu. VšetĘ poruchy na určenom meradle, wźúane poľušenia zabezpeč,enia
proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odbeľateľ zisti, je povinný bezodkladne ohlásiť
đodávateľovi. oM odberateľa sazavazuje umožniť PDS pľístup k odbemému elektľickému
zariaďeniu a uľčenému meľadlu za uěelom vykonania kontľoly, výmeny, odobratia
určeného meradla alebo zistenia odobľatého množstva elektriny/plynu.

4. Pľi pochybnostiach o správnosti údajov určeného meľadla möžę odberateľ písomne
požiaďať dodávatęľa o zabezpeěenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný zabezpečiť
preskúšanie uľčeného meradla bez zbytoÖného odkladu.

5. Dôvodom výmeny určeného meradla môŽu byť najmä:

a) výmena určeného meľadla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,

b) qýmena rľčeného meradla pľi poŽiadavke na preskúšanie určeného meradla,

c) qýmena uľčeného meľadla z dôvođu poľuchy na uľčenom meľadle,

d) qýmena uľčeného meľadla z dôvodu Zmerly zmluvných podmienok.

6. odbeľateľ, ktoľého oM je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je'odbeľ elektriny
meraný na sekundáľnej stľane transfoľmátoľa a tľansformátor je jeho vlastníctvom, oveľí
na zâklaďę písomnej Žiadosti dodávateľa fuĺkěnosť kompenzačného zaríadenia
tľansformátora na vlastné náklady a vysledky meľania oznttmi dodávateľovi. Pokiaľ
konečný odbeľateľ takého oznźlmęnie nepredloží, transfoľmátor sa povaŽuje za
nevykompenzovarlý a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami pľíslušného
rozhodnutia ÚRso. Dodávateľ má potom právo na ztĺklađę údajov poskytnutých od PDS
pripočítať k nameranej hodnote jalovej spotreby jalové transfotmačné stľaţ v zmysle
platného cenového ľozhodnutia ÚRso.

7. Spôsob ozntmenia teľmínu ţmeny rľčeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny
meradla, ako infoľmáciu o náhľadnom spôsobe uľčenia mnoŽstva dodanej elektľiny v
prípade poruchy určeného meľadla a mimo určeného termínu odpočtu sú stanovené v
príslušných ustanoveniach PP PDS.

čbnok IX.

Reklamačné konanie

1. Reklamácia je písomné podanie odbeľateľa, konečného odbeľateľa adľesované
dodávateľovi elektriny, ktoým sa odbeľateľ elektriny domáha ĺĄma zodpovednosti
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dodávateľa elektriny alebo príslušného PDS za nekvalitne dodané plnenie a s tym súvisiace
služby, pľičom takýto stav trvá v časę uplatnenia reklamácie aztroveň odberateľ elektľiny
poŽaduje od dodávateľa elektriny alebo príslušného PDS nápravu alebo ĺźlhľađu za
nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie elektľiny do oM odberateľa elektriny.
Účelom reklamácie je pľedovšeţým dosiahnuť, aby boli odstránęné zistęné nedostatĘ.

odberateľ, konečný odberateľ elektriny mâprźĺvo reklamovať najma:

a) kvalitu poskytnutého plnenia alalebo s tým súvisiacich služieb,

b) odpočet určeného meraďIa,

c) faktuľáciu poskytnutého plnenia alalebo s tym súvisiacich sluŽieb,

d) pľeľušenie alebo obmedzenie plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb alebo iné zistené
chyby súvisiace s poskytovaním plnenia aJalebo sluŽieb dodâvateľa elektľiny (ďalej len
,,pľedmet reklamácie").

3. odbeľateľ, konečný odberateľ elektriny môže ľeklamáciu uplatniť písomne u dodávateľa
elektľiny na korešpondenčnej adrese dodávateľa alalebo elektľonicky na e-mailovej adrese
dodávateľa mu na tento účel oznâmenĄ.

4. Podanie, ktorym odberateľ elektriny uplatní svoje pľávo na ľęklamáciu, musí čitateľne
obsahovať najmä identifikáciu odbęľateľa elektľiny, pľesný popis s odôvodnením
reklamácie, prípadne spľievodnou dokumentáciou a ďalšími skutočnosťami pre posúdenie
ľeklamácie, identifikačné údaje t'ýkajúce sa Predmetu ľeklamácie, identifikačné údaje
reklamovanej faktúry, spolu s vaľiabilným symbolom, ktoľej sa tyka a podpis oprávnenej
osoby konať za odberuteľ a.

5. Za ďeň pľţatia reklamácie sa považuje deň prţatia reklamácie dodávateľom. Dodávateľ
toto pľţatie ľeklamácie obľatom odbeľateľovi potvľdí.

6. Reklamácia musí byť uplatnenâbez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

7. Ak je ręklamácia uplatnená pľostľedníctvom emailu alebo faxom, Dodávateľ doručí
potvrdenie o uplatnení reklamácie odberateľovi ihneď. Ak nie je možné potvľdenie đoručiť
ihneď, musí sa doĺučiť bez zbytoćného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o
vybavení reklamácie.

8. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkľatšom možnom čase, najneskôľ však do 30 dní od
uplatnenia reklamácie. Ak si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej
tľetej stľany, môže dodávateľ predIžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších päť dní.
Dodávateľ doručí ptelskâzateľným spôsobom odberateľovi písomný doklad o vybavení
reklamácie.

9. Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa o opravu foľmálnych náležitostí faktúry
(napľ. nesprávnej poštovej adresy, ktoru odbeľateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou a
pod.) a žiadosť o preskúšanie meľadla.

čHnok X.

Tľvanie a ukončenie zmluvy

1. Zmluvajeuzatvorenána dobu uľčitú v zmysle článku II. bod 1 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany môŽu ukončiť zmluvný vzťahzaložený touto zmluvou výpoveďou, a to aj

bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a zaěína plynúť 1. dňom
nasledujúceho mesiaca po doĺučení výpovede.



3. Zmluvné stľany môžu od zmluvy odstúpiť ihneď, ak voči dodávateľovi či pĺedávajúcemu
je zač,até konkuľzné konanie, povolená ľeštruktuľalizácia alebo začatá likvidácia.
Ukončenie zmluvného vzťahll je možné uskutočniť aj po vzâjomnej písomnej dohode
stľán.

4. odberateľ, konečný odberateľ a dodávateľ môžu od zmluvy odstúpiť okamŽitę v zmysle $
345 obchodného zźlkonníka v prípade, že dôjde zo strany účastníkov zmluvy
k podstatnému poľušeniu zmluvy.

5. Zapoďstatné poľušenie povinností odberateľa, konečného odberateľa sa povaŽuje:

a) omeškanie odbeľateľa, konečného odberatęľa s úhĺadou akýchkoľvek peňažných
pohľadávok dodávateľa, ktoľé boli vyúčtované v súlade so Zmluvou na dodávku
elektľiny/plynu a neboli odberateľom uhľadené ani v dodatočnej lehote nie kĺatšej ako
30 dní, ktoru na tento účel dodávateľ uľčil v písomnej výrxe,

b) opakované neumoŽnenie prístupu k určenému meradlu ani po písomnej výzve
ďođźxatęľa,

c) neoprávnený odber elektriny/plynu na oM odbeľateľa.

6. Zapoďstatĺé poľušenie povinností dodávateľa sa považuje:

a) opakované neopľávnené obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny/plynu a s tým
spojených Distĺibučných služieb do oM odbeľateľa,

b) omeškanie dodávateľa s úhľadou akýchkoľvek peňaŽných pohľadávok odberuteľa
vyplývajúcich zo Zmluvy na dodávku elektriny, pľičom dodávateľ ich neuhľadil ani v
dodatočnej lehotę nie kľatšej ako 30 dní uľčenej mu na tento účel v písomnej výzĺłe
odbeľateľa, konečného odbeľateľa,

c) dodávateľ nepľevezmę zaoďberateľa zodpovednosť za odchýlku za oM odberateľa voči
zúčtovateľovi odchýlok.

7. Zmluvné strany sú opľávnené ukončiť zmluvný vďah založený touto zmluvou aj

odstúpením pre nepodstatné poľušenie zmluvy v zmysle ust. Ş 346 anasl. obchodného
zâkomíka.

článok XI.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia podľa zmluvy je oM odbeľateľa, pľipojené do sústavy alebo siete

pľíslušného prevádzkovateľa. Technické údaje a identiÍikácia oM odbeľateľa (EIC kód,

resp. PoD kód) sú uvedené v príslušnej Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii v zmysle
pľílohy č. 1 tejto zmluvy.

2. Plnenię sa považuje za đodané prechođom elektľiny z distľibučnej sústavy/siete

pľíslušného PDS, ku ktoľej je oM odberateľa pľipojené, do oM odbeľateľa, tj. prechodom

elektľiny uľčeným meľadlom cez výstupnú pľírubu uľčeného meľadla inštalovaného a
pľevádzkovaného pľíslušným PDS pľe konkľétnę oM odbeľateľa. Týmto momęntom sa
zâľovei uskutočňuje pľechod vlastníckych pľáv k dodanému plneniu a nebezpečenstvo

škody.
3. Meľanie dodaného množstva elektľiny vykonáva v súlade s Eneľgetickými predpismi

príslušný PDS, do ktoľej je oM objednávateľa pľipojené, pľičom takto uľčené množstvo



dodanej elektriny/plynu je pre objednźxateľa a Dodávateľaztnazné. MoŽnosť ľeklamácie
alebo žiađosti o preskúšanie uľčeného meradla v súlade s Eneľgetickými pľedpismi nie je

tymto dotknutá.

4. Dodávka elektľiny je považovaná za opakované plnenie poskytované Doďźxateľom
objednávateľovi, a to maximálne v mesačných lehotách počas celého obdobia dodávky
dohodnutého v Zmluve na dodávku elektľiny, pokiaľ sa zmluvné stľany nedohodnú neskôľ
inak.

čbnok XII.

Osobitné protikoľupčné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej ľepublike je tľesĘým činom ponúkanie'
poskytnutie alebo pľţ atie úplatku.

Ż. Zmluvné stľany pľehlasujú, že zastźnĄú pľístup nulovej toleľancie ku korupcii na všetĘch
tľovniach avyžadujiĺ od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partneľov konanie
v súlade s protikorupčnými zźkonmi.

3. Zmluvné strany sazavazuju ďoďržíavať nasledovné pľotikorupčné ztĺsady:

a) neposĘtovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom pľesadiť svoj zámer čí získať
pľeňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má pľíjemca pľávnu zodpovednosť alebo je
v postaveni, v Ŕlmci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby
niekomu, kto zabezpečl1e administľatívny pľoces' Za účelom uľahčenia alebo

uýchlenia realizácie tohto procesu,

b) neposĘtovať alebo neponúkať platby zástupcom, zźtkazníkom, zmluvným paľtnerom,

dodávateľom alebo inej tľetej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoľé by
malo za cieľ presvedčiť pľíjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zźnazkl,
alebo ich uzatvorení či pľţatí zapriaznivejších podmienok ako ých, ktoľé by boli inak
ponúknuté,

c) neprţať od tretích osôb platby, ktoľé majú viesť zYašej stľany k uzatvoľeniu zmluvy
alebo prijatiu iného zâvazku alebo ich uzatvoľenie či prţatie za výhođnejších
podmienok ako tie, ktoľé by boli inak akceptované,

d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkáľstva.

Clánok XIII.

Spoločné a záv erećné ustanovenia

1 . Každâ zo zĺnluvných stľán sa zaväzuje, že neprevedie Žiadne prtxa a povinnosti (zâvazky)

vyplývajúce ztejto zmluvy, ľesp. ich časť na iný subjekt bez pľedcháďzĄirceho písomného

súhlasu dľuhej zmluvnej stľany. V pľípade poľušenia tejto povinnosti bude zmluva
o prevode (postĘení) zmluvných zéşäzkov neplatná. V prípade porušeniatejto povinnosti
jednou zo zmluvných strán, je dľuhá zmluvná stľana opľávnená od zmluvy odstúpiť, a to

s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznárlenie o odstúpení od zmluvy
doľučené dľuhej zmluvnej stľane atým nie je dotknuté pľávo na náhľadu škody.



2. V prípade, ak bude podľa tejto zmIuvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doľučuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stľany uvedenú v úvode tejto

zmluvy, pokiaľ nie je zmeîa adresy písomne ozntmenâ zmluvnej stľane, ktorá písomnosť
doľučuje' V pľípade, ak sa písomnosť aj pľi dodržaní týchto podmienok vľáti nedoručená,
zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrtÍení zásielky
zmluvnej Stľane, ktorá zásielku doľučuje.

3. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné
podľa platnóho prtwa, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok či stĺatu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na

zostánajiĺce ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazu!í nahĺadiť akékoľvek
neplatné alebo nevynútitel'né ustanovenie novým ustanovením, ktoľé je platné a účinné a
čo najlepšie zodpovedânałutłďzaĺému neplatnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.

4. Tź.ŕo zmluva mőže byť menená, doplnená alebo zrušená dohodu zmluvných stľán, a to

písomne formou číslovaných dodatkov, schválených a podpísaných oboma zmluvnými
stľanami, ktoľé budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujivy'jadriť písomne v lehote

15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej stranę. Po tú istú dobu je víazanâ návľhom aj

druhá strana, ktorá ho podala.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prźwĺe vďahy neupľavené touto zmluvou Sa riađia
ustanoveniami obchodného zëů<owńkav platnom znení, súvisiacimi všeobecne ztxaznými
pľávnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

] . Táto zmluva je vyhotovená v šţroch ľormopisoch, z ktorych kažđý má platnosť originálu.
Každâzmluvnâ strana obdrží dva rovnopisy tejto zmluvy.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
podľa č1. II. bod 1 písm. a) tejto zmluvy, ktorej preďchttďza zveľejnenie zmluvy na

webovom sídle objednźnateľav zmysle ustanovenia Ş 47a občianskeho zákonníka.
9. Zmluvĺé stľany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich ztejto

zmLuvy,žeichzmluvnźłvoľnosť nie je ničím obmedzenáažeim nie sú zĺźlmę okolnosti,
ktoré by im bľánili platne uzawíeť túto zmluvu.

10. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne posĘtnúť
v nevyhnutnom ľozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, pľostredníctvom ktorych
dodáva pľácu alebo poskyĘe službu, ktoľé sú potľebné ĺa to, aby objednâvateľ mohol
skontrolovať, či poskytovateľ nepoľušuje zźlkaznelegálneho zamestnávania. V pľípade, ak
by objednávateľovi bola uloŽená sankcia za poľušeníe zźlkazunelegálneho zamestntxarlia,
dodávateľ sa zavazlĺje v plnej výške nahľadiť objednávateľovi škodu vo ýške udelenej

sankcie.
II. Zmluvné stľany uzavreli zmluvu slobođne, vâžne,určite azrozllrniteľne, nekonali v omyle,

tiesni, ći za ĺâpaďne nevýhodných podmienok. Zmluvu si ľiadne prečítali, poľozumeli jej

obsahu vľâtaĺe odkazov na platné pľávne pľedpisy anaznak súhlasu zmluvu podpisujú.



12. Nęoddelitel'nou sitčast'ott tejto zmluvy je Pľíloha č,.I Zoznam odbeľných miest.

Pľíloha č. l Zoznam odberných miest (oM) a cenová ponuka za pľedpokladaný odbeľ

V Bľatislave, dňa ą:.{..{.?.{./ Vo Zvolene, dňa . ł.Î,.ţ..ł,il'/.'. ".

Za Doclávatel'a: Za odbeľatel'a:

Mgr' Peteľ Poláěek
Vedúci oľganizačn ej zložky
Eneľgie2, a.s.

Mgľ. orrdrej
Základná škola
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