
ZMLUVA
o ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATíM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
VEĽKOODBER Č. 1120438
( ďalej len" Zmluva" )
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci na obstaranie
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - nadlimitnú zákazku zadávanú výzvou na predkladanie
ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody o dodávke elektrickej energie Č. CVO 315 a je uzavretá v
zmysle § 269 ods.2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými
stranami:

Čl. l.

Zmluvné strany

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z,
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Dávid Vinka - člen predstavenstva
IČO: 46113177
DIČ : 2023235225
IČ DPH: SK2023235225
Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK79 1111 00000011 5284 8056
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vl. Č. 5389/B

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Č. 2011 E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu
"dodávka elektriny".
ďalej ako Docévetet"

a

Názov: Základná škola
Sídlo: M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen
Zastúpená: Mgr. Ondrej Kanka - riaditel' ZŠ
IČO: 37888421
DIČ: 2021668572
Bank. spojenie: VÚB Zvolen
Č. účtu (IBAN): SK75 0200 0000 0000 08136412
E-mail: 6zs@centrum.sk
Tel. číslo 045/5360574 ; 0911794323
Zapísaný:

ďalej ako" Odberatef'"

Energie2, a. s. a Základná škola spoločne nazývané ako "zmluvné strany", jednotlivo ďalej taktiež ako "zmluvná
strana".

Čl. II.

Základné ustanovenia

1. Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o energetike") a Zákonom Č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so Zákonom o energetike, nariadením
vlády SR Č. 317/2007 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušných výnosov a
rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") a ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na elektroenergetiku.

Čl. III.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávatel'a v zmluvnom období poskytnúť Odberatel'ovi združené služby
dodávky elektriny (ďalej len "združené služby"), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny (ďalej len
"dodávka elektriny") a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami
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-revádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb
(ďalej len "distribučné služby") do odberného miesta (ďalej len "OM") Odberatel'a.

2. Dodávatel' sa tiež zaväzuje prevziať za Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberatel'a voči
zúčtovatel'ovi odchýlok.

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávatel'ovi za dodávku silovej elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
v rozsahu stanovenom podmienkami v tejto Zmluve, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné
regulované položky a poplatky podl'a Cenníka služieb príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len
"PDS").

4. Dodávka elektriny je garantovaná. Povinnosť dodávať elektrinu bude znížená iba o množstvo, ktoré nie je možné
dodať podl'a článku IX. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú zbavené povinnosti dodávky/odberu úplne alebo
čiastočne, pokial' nastanú okolnosti uvedené v článku IX. tejto Zmluvy.

5. Dodávka elektriny sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe "Zmluvy o pripojení", ktorú
Odberatel' uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

Číslo odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
EIC kód:
Prevádzkovate l' distribučnej sústavy:
Napäťová hladina:
Dohodnutý účinník:
Dohodnutá distribučná sadzba:
Rezervovaná kapacita:
Maximálna rezervovaná kapacita:
Predpokladaná ročná spotreba:

Čl. IV.

Špecifikácia odberných miest

M. Rázusa 1672, 96001 Zvolen
24ZSS9178613000A
SSE-D
VN
0,95
O-VN
Hodnota: 120 kW Typ: .
...... kW
VT = 67,75 MWh, NT = 8,73 MWh

Dodávatel' preberá platné nastavenie rezervovanej kapacity a maximálnu rezervovanú kapacitu odberatel'a k dátumu
zmeny dodávatel'a (nastavenie z posledného mesiaca) od prevádzkovatel'a distribučnej sústavy.

Kontaktné osoby zo strany Dodávateľa:

Kontaktné osoby zo strany Odberatel'a:

Čl. V.

Kontaktné osoby

Mgr. Lenka Ballová, 038/5368157
úsek služieb zákazníkom
e-mail: lenka.ballova@energie2.sk
e-mail: info@energie2.sk
infolinka: 0850166066

Mgr. Ondrej Kanka - riaditeľ ZŠ
e-mail: 6zs@centrum.sk
tel: 0911794323

Čl. VI.

Podmienky dodávky

1. Zmluvné strany prehlasujú, že splňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi pre realizáciu
predmetu tejto Zmluvy podl'a článku III.

2. Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber elektriny
považuje za neoprávnený odber v zmysle § 46 ods.1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o energetike.

3. Dodávatel' zabezpečí Odberatel'ovi dodávku elektriny, ak je pripojený k distribučnej sústave PDS.

Čl. VII.

Zmluvné hodnoty dodávky

Základné údaje:
1. Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky: 01.01.2016,00:00
2. Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky: 31.12.2016, 24:00
3. Dohodnuté množstvo elektriny na obdobie dohodnuté podl'a prílohy č. 1 tejto zmluvy.
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.nluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2016 o 00,00 hod. a
uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2016 do 24,00 hod .. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj
opakovane, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred
ukončením platnosti zmluvy.

Spôsob dohodnutia a upresňovania odberového(-ých) diagramu(-ov):
Dodávka elektriny je uskutočňovaná na základe Iniciálneho hodinového odberového diagramu na obdobie 1 rok,
odsúhlaseného medzi Dodávatel'om a Odberateľom. Úprava celkového objemu dodávky na zmluvné obdobie je
možná najneskôr do 30 dní pred začiatkom dodávky, v tolerancii +15 %/-15 % oproti objemu elektriny Iniciálneho
diagramu, rozpisom po mesačných množstvách (Objednávka elektriny na obdobie 1 rok). Upresnenie mesačného
množstva je možné najneskôr v 12. deň mesiaca pred mesiacom dodávky v tolerancii +10 %/-10 % vzhľadom na
objem elektriny dohodnutý v predchádzajúcom upresnení. Upresnenie mesačného hodinového odberového diagramu
je možné najneskôr v čase D-2 do 13:00 hod. na jednotlivé dni.

Čl. VIII.

Podmienky distribučných služieb

1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí Odberatel'ovi Distribučné služby do odberného miesta
Odberatel'a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribučné služby do odberného miesta Odberatel'a do výšky maximálnej
rezervovanej kapacity uvedenej v článku IV. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok")
a v kvalite podl'a Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS, (ďalej len "Technické
podmienky") ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslušného PDS.

3. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešiť v súlade s platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

4. Odberatel' môže požiadať Dodávatel'a o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do výšky
maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávatel'a alebo na jeho e-mailovú
adresu uvedenú v článku V. v lehote najneskôr do 10. dňa prebiehajúceho mesiaca na príslušné nasledujúce
kvartáine obdobie. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení
Dodávatel'om.

5. Kvalita dodávanej elektriny a Distribučných služieb nemusí byť dodržaná, ak:
a) Odberatel' odoberá elektrinu s menším účinníkom ako je dojednaný v Zmluve;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sieť (verejný rozvod

elektriny) stanovené technickými predpismi;
c) Odberatel' prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) ide o stav núdze;
e) Odberatel' porušuje ustanovenia Zákona o energetike.

Čl. IX.

Možnosti prerušenia dodávky

1. Tieto dodávky sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávatel'a len
z nasledujúcich dôvodov:

a) stav núdze vyhlásený v súlade so zákonom Slovenskej republiky č.271/2012 Z. z. o energetike v platnom
znení

b) vyššia moc. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis maior v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (napr.
vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atď.). Na základe požiadavky druhej
zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý
vydajú príslušné úrady alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu

c) ak Odberatel' odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) body 2 a 3 Zákona
o energetike. Za odber v rozpore s touto Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberatel' v omeškaní
s úhradou faktúry alebo jej časti podľa Zmluvy, a ak si Odberatel' nesplnil túto svoju povinnosť ani
v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávateľ v písomnej výzve Odberatel'ovi, najviac však 15 dní od
doručenia výzvy s upozornením, že Dodávka elektriny a Distribučné služby budú prerušené. Dodávatel'
v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk Odberatel'a. Dodávka elektriny a
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Distribučné služby budú opätovne obnovené, akonáhle Odberateľ preukázatel'ne zaplatí dlžnú čiastku,
s ktorou je v omeškaní a v ostatných prípadoch neoprávneného odberu po odstránení príčin neoprávneného
odberu a po zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávateľ môže Odberatel'ovi účtovať poplatok
za znovu pripojenie odberného miesta v zmysle platného cenníka Dodávateľa.

2. V prípade obmedzení alebo prerušení dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú zodpovední pracovníci
zmluvných strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení alebo prerušení dodávok, o príčinách vzniku a o
predpokladanej dobe obmedzení alebo prerušení.

3. Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia bude dodávka obnovená na začiatku ďalšej hodiny, ktorá
nasleduje po hodine, kedy vyššia moc prestala pôsobiť (alebo po dohode nasledujúci deň). Dôvody a čas
obmedzenia alebo prerušenia budú následne nahlásené zodpovedným pracovníkom druhej zmluvnej strany
formou e-mailu a následne aj listom.

4. Nedostatok elektriny zo strany Dodávateľa alebo prebytok elektriny na strane Odberateľa nie je dôvodom pre
obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny.

Čl. X.

Cena, vyúčtovanie za nedodržanie tolerančných pásiem

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodávku elektriny:

TARIFA DEN V TÝŽDNI OBCHODNÉ PRODUKT CENA
HODINY (EUR/MWH)

1 T Pondelok až Nedel'a 0-24 hod. VN Jednotarif
VT Pondelok až Nedeľa 0-24 hod. VN Dvojtarif 35,81
NT Pondelok až Nedeľa 0-24 hod. VN Dvojtarif 35,48

a) Hodnota odobratých množstiev elektriny Odberateľa bude vyhodnocovaná nasledovne:
• Vyhodnocovacím obdobím za prípadné nedodržanie dohodnutých objemov odberu je kvartáine obdobie
• Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom roku pod 85% plánovaného objemu, vyúčtuje

Dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,- EUR/MWh
• Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom roku nad 115% plánovaného objemu, vyúčtuje

Dodávatel' rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,- EUR/MWh

b) cena za distribučné služby bude vypočítaná na základe platného Cenníka distribúcie elektriny pre
oprávnených odberateľov na rok 2016 príslušného PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví.

c) cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na internetovej stránke príslušného PDS. Ak dôjde k zmene
regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávatel' je
oprávnený účtovať Odberatel'ovi ceny v súlade s novým cenovým rozhodnutím ÚRSO.

d) k vyššie uvedeným cenám bude pri fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platným Zákonom
SR Č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení ( ďalej len "DPH") v sadzbe platnej ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Zároveň sa vo faktúre vyúčtuje spotrebná daň v zmysle zákona 609/2007
Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona Č. 98/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaná elektrina nie je
oslobodená od predmetnej spotrebnej dane.

Čl. Xl.

Platobné podmienky

1. Fakturačným obdobím za dodávku združených služieb podľa tejto Zmluvy je jeden kalendárny mesiac.
Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude
skutočný odber elektriny.

2. Na úhradu dodávky združených služieb podl'a článkov VII. a X. sa Odberateľ zaväzuje platiť Dodávatel'ovi jednu
preddavkovú platbu (zálohu) k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci. Výška záloh je stanovená na základe
rezervovanej kapacity a predpokladanej spotreby na príslušné obdobie, a predstavuje 85 % plánovanej hodnoty
dodávky a distribúcie.

3. Dodávateľ odošle faktúru so započítaním uhradených záloh po skončení fakturačného obdobia. Faktúra bude
zaslaná e-mailom na mailovú adresu Odberatel'a, ktorá je uvedená v tejto zmluve, alebo odoslaná poštou na
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adresu Odberateľa, ktorá je uvedená v tejto Zmluve, pričom Odberateľ si musí určiť iba jeden spôsob zaslania
faktúry. Splatnosť faktúry je 30. kalendárny deň odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry.

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

5. Faktúra za združené služby podľa článku X. bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71, zák. Č.

222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty (DPH), v platnom znení.

6. Všetky platby sa uskutočňujú bezhotovostne, a to príkazom k úhrade v prospech Dodávateľa, na číslo účtu
uvedené na mesačnej faktúre, ak sa Dodávateľ nedohodne so Odberateľom inak. V prípade platby záloh je
Odberateľ povinný uskutočniť platbu na číslo účtu Dodávateľa uvedené v Zmluve.

7. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú
používané podľa platných bankových pravidiel.

8. Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti faktúry nasledujúci pracovný
deň.

9. Spôsob zasielania preddavkových platieb a faktúr je iba jeden, nie je možné zvoliť obidva spôsoby. Označte
krížikom (x) spôsob, ktorý Vám viac vyhovuje.m Poštou:
D E-mailom:

10. V prípade omeškania pri platbe, strana, ktorá má obdržať túto platbu, má nárok účtovať poplatok za každý deň
omeškania vo výške, ktorá je stanovená na základe jednomesačnej úrokovej sadzby EURIBOR, zverejnenej
Európskou bankovou federáciou o 11. hod. SEČ prvého pracovného dňa, nasledujúceho po dni splatnosti
faktúry. Celková výška úroku z omeškania sa bude počítať na základe nasledujúceho vzorca:

dlžná čiastka x (jednomesačný EURIBOR x počet dní omeškania / 365)

Čl. XII.

Riešenie sporov

1. Táto Zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia slovenským právom.

2. V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú učiniť všetky dostupné opatrenia umožňujúce
ich vyriešenie. Spory vzniknuté v súvislosti s dodávkami, ktoré plynú z plnenia tejto Zmluvy, sa obe zmluvné
strany zaväzujú vyriešiť vzájomnou dohodou. Zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok, označí ho, vyčísli jeho výšku
a uvedie dôkazy, ktorými si túto výšku nárokuje.

3. Ak sa do 30 dní nepodarí spor vyriešiť zmierom, je každá zo zmluvných strán oprávnená predložiť spor
k prejednaniu a rozhodnutiu súdu podľa sídla žalovanej strany.

Čl. XIII.

Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej
zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné
a majú charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť
a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nebude
vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto Zmluvy súdnou cestou, alebo
na orgánoch verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho
predpisu.

2. Medzi tretie strany s výnimkou v neposkytovaní dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy patria jednotliví
poskytovatelia prenosových a distribučných služieb.

Čl. XIV.

Prevod práv a povinností

1. Všetky práva a povinností podľa tejto Zmluvy môžu byť prenesené na tretiu stranu za týchto podmienok:

• obe zmluvné strany sú povinné sa navzájom dopredu písomne informovať o tomto úmysle a vyjadriť pred
prevodom práva povinností na tretiu stranu písomne svoj súhlas
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• zmluvná strana, ktorá prevádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy

2. Zmluvná strana, ktorá prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočného
omeškania informovať o uskutočnení prevodu práva povinností druhu zmluvnú stranu písomne.

3. Pokiaľ budú práva a povinností prevedené v rozpore s článkom XIV. bod 1. a 2., bude to považované za
podstatné porušenie Zmluvy s právom zmluvnej strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinností súhlas,
k odstúpeniu od Zmluvy.

Čl. XV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.01.2016 do 31.12.2016.

2. Táto Zmluva môže byť zrušená pred jej splatnosťou písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí takisto
obsahovať spôsob vzájomného vyrovnania.

3. V prípade, ak sa akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkol'vek dôvodov, platnosť ostatných
častí Zmluvy týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým
alternatívnym ustanovením, ktoré bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia.

4. Ak sa v čase trvania Zmluvy zmenia predpoklady, ktoré boli rozhodujúce pre jej uzatvorenie takým spôsobom, že by sa
pre jednu alebo obe zmluvné strany, aj ak by jednali v dobrej viere, ukázali ako neúnosné, prispôsobia zmluvné strany
po vzájomnej dohode v písomnej forme ich obsah zmeneným okolnostiam.

5. Obe zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov
očíslovaných vzostupnou číselnou radou.

6. Obe zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb,
telefónnych a faxových číslach, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu zmluvné strany meniť na základe
písomného oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným doručením
zástupcom niektorej zo zmluvných strán. Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného
listu nebo dňom doručenia zástupcom niektorej zo zmluvných strán.

7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží jeden originál. Táto Zmluva
nadobudne platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

8. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1: Objednávka odberu elektriny na príslušné obdobie
Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi

Za Odberatel'a: Za Dodávatel'a:

Vo Zvolene dňa 22..~/2.'. 2015 V Bratislave dňa 18.12.2015

~j
(

Mgr. Dávid Vinka
ČlenP7a Energie2, a.s .

Mg~·.·6ngfej Kanka~
Riadite~Š

..,á\c.\adn6 Ik-olo
l-" "'13 lvo\enM Rózusa '67 l. I. .,.
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Príloha č.1 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATíM ZODPOVEDNOSTI ZA
ODCHÝLKU VEĽKOODBER Č. 1120438

Objednávka odberu elektriny na rok 2016 pre Základnú školu

Mesiac Rok Objednané množstvo odberu elektriny [MWh]

1T VT NT
Január 2016

Február 2016

Marec 2016

Apríl 2016

Máj 2016

Jún 2016

Júl 2016

August 2016

September 2016

Október 2016

November 2016

December 2016

Spolu 67,75 8,73

Za Odberatel'a: Za Dodávatel'a:

Vo Zvolene dňa t.2.:.1f: 2015 V Bratislave dňa 18.12.2015

·-=·······f·i·!·· ~.Mgr. Ondrej Kanka
Riaditel' ZŠ

Zclklaclnó Jkc,ia
M. ilázusa 1672/3, Zvol.,- /"
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šeObecné obchodné podmienky
pre dodávku elektrickej energie
koncovému odberateľovi (VOPDE)
účinné od 01.03.2014

l. Preambula
1) Všeobecné obchodné podmienky dodávky

elektriny [ďalej len ,VOPDE1 upravujú zmluvné
vzfahy pri dodávke elektriny držiteľom licencie na
obchod s elektrinou - obchodnou spoločnosťou
Energie2. a.s. so sidlom Lazaretská sa. 811 08
Bratislava, IČO: 46 113 177. DIČ: 2023235225,
zapisanej v obchodnom registri Okresného súdu
Nnra. v oddiele Sa číslo vložky 104361N (ďalej
len ,Dodávater). držRer licencie na dodávku
elektriny č. 2011E0444 zo dňa 10.05.2011
vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej len dodávate~ vydáva tieto obchodné
podmienky pre zmluvu o združenej dodávke
elektriny podla § 273 Obchodného zákonníka v
súlade s ustanoveniami zákona o energetike č.
251/2012 Z.z .. nariadením vlády Č. 317/2007
a súvisiacimi právnymi predpismi a tieto
VOP DE sú neoddelitelnou súčasťou zmluvy o
združenej dodávke elektriny a sú v platnom znení
uverejňované na intemetovej stránke Dodávatera
(www.energie2.sk):

II. Všeobecné ustanovenia
1) Tieto VOPDE dopiňajú zmluvný vzťah založený

medzi dodávatelorn a ocberatetom na základe
zmluvy a sú jej neoddešternou súčasťou. Tieto
VOPDE upravujú vzťahy a podmienky pre
zaistenie dodávky elektriny z napäťovej úrovne
VN a NN, s výnimkou odberateľov elektriny v
domácnosti (ďalej len ,Odberateľ), ktorých
odberné miesto je pripojené do distribučnej
sústavy prislušného prevádzkovatera distribučnej
sústavy (ďalej len ,PDS'). a ktori majú s
Dodávaterom uzavretú platnú Zmluvu o združenej
dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku (ďalej len 'Zmluva') podľa §273 a nasl.
zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
účinnom znení (ďalej len ,Obchodný zákonník')
a dopiňajú vzťahy upravené Obchodným
zákonnikom. Zákonom o energetike a ostatnými
platnými všeobecnými záväznými právnymi
predpismi alebo normatívnymi aktmi. Dodávater
prehlasuje, že podniká na základe licencie
na dodávku elektriny č. 2011E0444 vydanej
Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi.

2) Tieto VOPDE platia aj pre odberaterov, ktorí
odoberajú elektrinu na základe zmlúv uzavretých
pred platnosťou a účinnosťou týchto VOPDE.

3) V prípade, že tieto VOPDE sú súčasťou Zmluvy
o združenej dodávke elektriny s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku, platí pre poskytovanie
distribúcie elektriny a prístupu do distribučnej
sústavy platný a účinný prevádzkový poriadok
príslušného prevádzkovatera distribučnej sústavy
(ďalej len ,PP PDS') schválený Úradom pre
reguláciu siefových odvetví (ďalej len ,ÚRSO'),
ku ktorej je odberné miesto Odberatera pripojené,
a ostatné platné všeobecne záväzné právne
predpisy alebo normatívne akty. Prevádzkový
poriadok PDS. ku ktorej je odberné miesto
Odberatera pripojené. je spravidla zverejnený na
internetovej stránke PDS. PP PDS a všeobecne
záväzné právne predpisy a normatívne akty musí
Odberater rešpektovaf a riadit' sa nimi..

4) Dodávateľ je oprávnený ponúkať svoje služby
prostredníctvom osobitných ponukových
akcii. nových produklov, popr. balíkov služieb.
ktore budú definované v samostatných prílohách
- osobäné obchodné podmienky. Podmienky
produktov neupravené jednotlivými
ustanoveniami osobitných obchodných
podmienok sa riadia VOPDE.

5) Zmluvu môže v mene Dodávatera uzavieraf
tiež zástupca. ktorý bol na uzavretie Zmluvy
Dodávateľom písomne splnomocnený. Na
požiadanie Odberatera sa osoba podpisujúca
Zmluvu v mene Dodávateľa preukáže písomným
plnomocenstvom.

6) Odberater je povínný nemať po dobu platnosti
tejto Zmluvy platnú ďalšiu zmluvu. ktorej
predmetom je dodávka elektriny s iným
obchodníkom s elektrinou alebo dodávaterom
elektriny a v predmetnom odbernom mieste
od neho odoberať elektrinu Odberater berie
na vedomie. že porušenie tejto povinnosti je
podstatným porušením Zmluvy. ktoré oprávňuje

Dodávatera k odstúpeniu od Zmluvy. odstúpením
od Zmluvy nezaniká právo Dodávatera na
náhradu škody prípadne dohodnutú zmluvnú
pokutu. Takliež je Odberater povinný uhradiť
Dodávateľovi náklady spojené zo zasielaním
výziev. upomienok a iných písomností k splneniu
povínností Odberatera zo Zmluvy. náklady
spojené so začatím prerušenia, obnovením alebo
ukončením dodávky eleklriny v prípadoch podla
ustanovení čl. IIIVOPDE.

7) Odberateľ je povinný oznámiť Dodávaterovi
zmenu údajov uvedených v Zmluve a to najneskôr
do 5 dní odo dňa ich zmeny, nesplnenie
tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za
podstatne porušenie Zmluvy Odberaterom. ktoré
oprávňuje Dodávatera na odstúpenie od Zmluvy,
odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok
Dodávateľa na náhradu škody.

8) Odberater. v pripade - malí podnikatelia
(maloodber) požaduje dodávku elek1riny
oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny
a/alebo osvedčenia o registrácii daňového
dlžníka. na základe ktorého je oprávnený
k nadobudnutiu elektriny oslobodenej od
spotrebnej dane z elektriny tak ako ustanovuje
príslušný právny predpis musí túto skutočnosť
doložiť vierohodným spôsobom Dodávateľovi,
t.j. je povinný Dodávateľovi predložiť originál
alebo osvedčenú kópiu povolenia na osloboden ú
elektrinu a!alebo o registrácii daňového dlžníka
a je zároveň povinný pisomne bezodkladne
oznamovať Dodávateľovi akékoľvek zmeny
týkajúce sa povolenia na osloboden ú elektrinu al
alebo osvedčenia o registrácií daňového dlžnika.
Porušenie tohto ustanovenia je podstatným
porušením Zmluvy a má za následok oprávnenie
Dodávatera odstúpiť od Zmluvy. odstúpenim
od Zmluvy nie je dotknutý nárok Dodávatera na
náhradu škody.

9) V pripade, ak Odberateľ - mali podnikatelia
(maloodber) strati resp. je mu odňaté povolenie
na osloboden ú elektrinu a!alebo osvedčenie o
registrácii daňového dlžníka, pripadne dôjde k
akejkoľvek jeho zmene. musí túto skutočnost'
bezodkladne písomne oznámiť Dodávateľovi.
porušenie tejto povinnosti je podstatným
porušením Zmluvy. ktoré oprávňuje Dodávatera
k odstúpeniu od Zmluvy, odstúpením od Zmluvy
nie je dotknutý nárok Dodávatera na náhradu
škody.

III. Dodacie podmienky
1) Predpokladom pre poskytnutie distribúcie

eleklriny do odberných miest špecifikovaných
v zmluve je uzatvorenie samostatných zmlúv
o pripojeni odberného miesta do distribučnej
sústavy pre odberné miesta uvedené v zmluve.

2) Dodávater sa zaväzuje dodať Odberateľovi
dojednané množstvo elektriny a Odberater sa
zaväzuje toto dcjednané množstvo elektriny
odoberať a za odobraté množstvo elektriny
zaplatiť dodávateľovi cenu vo výške a spôsobom
určeným podra Zmluvy. Pre potreby zmluvy sa
upravuje spojenie dojednané množstvo elektriny,
pod týmto pojmom sa rozumie spotreba
elektriny za 12 mesiacov podra poslednéhol
ých vyúčtovania! -i, pripadne pccta historickej
spotreby na príslušnom OM pocta prislušnej
PDS.

3) Dodávka elektriny sa uskutoční po uzatvoreni
Zmluvy medzi Dodávateľom a Odberaterom
odo dňa účinnosti Zmluvy. Ak v Zmluve nie je
dohodnuté inak.

4) Dodávku elektriny plní dodávater jej predaním
do zariadení odberatera v odberných miestach
odberatera podra technickej špecifikácie
uvedenej v Zmluve. Dodávka elektriny je splnená
prechodom elektriny z distribučnej sústavy
prislušného prevádzkovatera distribučnej sústavy
do odberného miesta Odberatera, t.j. prechodom
elektriny cez odovzdávacie miesto. v ktorom sa
zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv
k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.
Odovzdávacie miesto je uvedené v Zmluve.

5) Odberným miestom je odberné elektrické
zariadenie odberatera, vrátane meracích
transformátorov, na súvíslom pozemku, do
ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a
ktorého odber je meraný jedným meracím
zariadením. Súvislým pozemkom sa rozumie
aj pozemok. klorý je prerušený verejnou
komunikáciou. ak je splnená podmienka

technologickej nadväznosti. Odberater
prehlasuje. že nemá a po dobu účinnosti Zmluvy
nebude mať iných zmluvných dodávaterov
elektriny do odberného miesta špecifikovaných v
zmluve. Porušenie tohto záväzku je považované
za podstatné porušenie povinnosti.

IV. Dodávka elekbiny - špecifikácia
1) Dodávka elektriny bude vykonávaná podľa

Zákona a všeobecne záväzných právnych
predpisov.

V. cena a platobné podmienky
1) za dodanú elektrinu je cena stanovená platným

Cennikom pre oprávnených odberateľov
príslušného PDS, schváleného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetvi. V prípade ak v
Zmluve o združenej dodávke elek1riny s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku nie je dohodnuté
inak, bude cena za dodávku elek1riny lakturovaná
spolu so všetkými regulovanými cenami a
poplatkarri za distribúciu elektriny.

2) Pri Zmluvách s odberom elektriny z napäfovej
úrovne VN je fakluračné obdobie mesačné.
Dodávka elektriny sa Odberaterovi fakturuje
faklúrami za odberné miesto vo fakluračnom
období. ktoré je vymedzené pravidelnými
mesačnými odpočtami. Faktúra je vystavená v
zmysle zákona o DPH.

3) Pri Zmluvách s odberom elektriny z napät'ovej
úrovne NN fakturačné obdobie (mesačné. ročné)
určí Dodávater Odberaterovi s prihliadnutím na
charakter a povahu odberu. Dodávka elektriny
sa Odberaterovi fakturuje faklúrami za odberné
miesto vo fakturačnom období. ktoré je
vymedzené pravidelnými odpočtami. Faktúra je
vystavená v zmysle zákona o DPH.

4) Termíny splatnosti platieb za elektrinu:
a) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom

elektriny z napäťovej úrovne NN sú v zmysle
,Dohody o platbách za odcbratú, ale zatiaľ
nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra"
splatné do 15. kalendárneho dňa v mesiaci.

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom
elektriny z napäťovej úrovne VN sú v zmysle
,Dohody o platbách za ccobraíú, ale zatiar
nevyfaklurovanú elektrickú energiu - faktúra'
splatné do 15. alebo 5.. 15.. 25. kalendárneho
dňa v mesiaci,

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napäfovej
úrovne VN pri splácani do 5.. 15.. 25.
kalendárneho dňa v mesiaci. v pripade
neuhradenia dvoch po sebe nasledujúcich
preddavkových platieb v termíne splatnosti.
môže Dodávateľ zmeniť termín splatnosti
mesačných preddavkových platieb na
5. kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa
poskytuje preddavok, a to vo výške 100%
predpokladanej ceny za spotrebu eleklriny v
danom mesiaci,

dl pri nedoplatku a preplatku faklúry je splatnosť
do 14 dni od jej odoslania.

e) rozhodujúcim dátumom pre posúdenie
dodržania splatnosti je dátum pripisania
dlžnej čiastky na účet Dcdávateta v prípade
nedoplatku a na účet Odberatera v pripade
preplatku, bude vo faktúre riadne zohradnená.

f) ak pripadne deň splatnosti platby na deň
pracovného voľna alebo na deň pracovného
pokoja. je dňom splatnosti prvý pracovný
deň po dni pracovného voľna alebo po dni
pracovného pokoja.

5) Na preddavkové platby za opakované zdaniteľné
plnenie vyhotoví Dodávater združenú faktúru
nazvanú ,Dohoda o platbách za odobratú ale
zatiar nevyfakturovanú elektrickú energiu -
faktúra" s rozpisom za každé odberné miesto
podra prílohy č.ž, maximálne na dvanásť
kalendárnych mesiacov

6) Celková výška preddavkov sa stanovi vo výške
predpokladanej spotreby elektriny alebo sa
použije cena za celkové dodanie z ,Faktúry za
dodávku a distribúciu elektriny'.
a) Celková výška preddavkov pre Zmluvy s

odberom elektriny z napäťovej úrovne VN
je spravidla v rozpätí od 70% do 90%.
Preddavkové platby sú pri Zmluvách s
odberom elektriny z napäťovej úrovne VN
rozložené nasledovne:

• do jednej splátky splatnej do 15.
kalendárneho dňa v mesiaci. alebo

• do troch dekádnych splátok splatných do

5.. 15.. a 25. dňa v mesiaci.
- Výška jednotlivých splátok je

33%/33%/34% z celkovej dohodnutej výšky
preddavkovej platby.

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom
elek1riny z napäfovej úrovne NN:

• v pri pa de mesačnej fakturácie sú určené
do 15. kalendámeho dňa v mesiaci.
uvedenému v doklade ,Dohoda o platbách za
odobratú ale zatiar nevyfakturovanú
elektrickú energiu - faktúra".

- v prípade ročnej fakturácie sú spravidla
rozložené v dvanástich splátkach po dohode
s Dodávateľom uvedených v doklade ,Dohoda
o platbách za odobraté, ale zatiaľ
nevyfakturovanú elek1ridkú energiu - faktúra'.
ak sa Dodávateľ s Odberaterom nedohodnú
inak

c) Zmeniť výšku preddavkovej platby môže
dodávater pri zmene výšky spotreby oproti
predchádzajúcemu porovnaternému obdobiu
zaslanim dokladu ,Dohoda o platbách
za odobratú, ale zatiar nevyfakturovanú
elektrickú energiu - faktúra".

d) Zmeniť výšku preddavkovej platby môže
dodávateľ pri zmene regulovaných cien
za služby, ktoré sú predmetom fakturácie
zaslaním nového dokladu ,Dohoda o platbách
za cdobratú, ale zatiar nevyfakturovanú
elektrickú energiu - faktúra". pričom bude o
takomto postupe informovať Odberatera.

7) Zaplatené a predpisané preddavkové platby budú
zchracnené vo faktúre vystavenej v súlade s
platným zákonom o DPH. Faklúra bude obsahovaf
hodnotu spotreby (kWh'). predpísanú hodnotu
preddavkov a celkové finančné vysporiadanie.
Rozdiel vzniknutý medzi skutočne zaplatenými
preddavkovými platbami a cenou za skutočnú
spotrebu kW,. bude vyrovnaný nasledovne:
a) Odberater je povinný uhradiť vzniknutý

nedoplatok v termíne splatnosti faklúry,
b) vzniknutý preplatok je Dodávater povinný

zaplafit v termine splatnosti faklúry.
8) Všetky platby za dodávku elektriny sa vykonávajú

bezhotovostne v peňažných ústavoch, pokiar
sa Odberater s Dodávaterom nedohodli inak.
Spôsob úhrady je dohodnutý v Zmluve.

9) Pokiar Zmluva neustanovuje inak, je Odberater
povinný zaplat~ cenu podla platného Cenníka
Energie2. a.s. zverejneného na webovom portály
www.energie2.sk

10) V bankovom styku sú zmluvné strany povinné
použivať variabilný symbol uvedený na
prislušnom doklade ,Faktúra za spotrebu
elektrickej energie".

11) Ak Odberateľ využívajúci iný než inkasný spôsob
platby poukáže platbu s nesprávnym variabilným
symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový
účet. ako je uvedené na faktúre. Dodávater ju
bude považovaf za nezrealizovanú.

12) Pri zmene fakluračného cyklu. výšky
preddavkových platieb. bankového spojenia
Dodávatera. bude zmluva zmenená formou
oznámenia dodávatera odberaterovi

13) .Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy
(úpravou odberného miesta) vyvolané
Odberateľom. mimo úkonov. kloré sú zahrnuté v
sadzbách, účtuje Dodávater alebo PDS poplatky
podra platného cennika služieb PDS.

14) Ak nebude v Zmluve uvedené inak, má sa za
to. že Odberateľ uderuje súhlas Dodávateľovi so
zasielanim správ. informácií. potvrdení o doručení
správ, výziev. upomienok ako aj iných oznámeni
vo veci Zmluvy a jeho plnenia prostredníctvom
SMS správ alebo elektronickým prostriedkom
(najmä e-mailom). ak Dodávater má takýto
kontakt na Odberateľa k dispozicii. Tento súhlas
sa taktiež vzťahuje na zasielanie obchodných
informácií v elektronickej aj v písomnej forme
vo veci dodávok elektriny a súvisiacich služieb.
Odberateľ má právo odmietnuť obchodné
podmienky zasielané elektronickou formou podla
platných právnych predpisov.

15) Na webovej adrese Dodávateľa (www.energie2.
sk) bude zverejnená a aktualizovaná informácia
o pôvode a podiele jednotlivých druhov
primárnych energetických zdrojov na dodanej
elektrine v predchádzajúcom roku a informácia
o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné
prostredie.



.ceklamácle
l) V pripade ak vzniknú chyby pri fakturácii

elektriny nesprávnym odpočtom, použitim
nesprávnej konštanty, početnou chybou a pod.,
majú Odberatef a Dodávatef nárok na vyrovnanie
nesprávne fakturovaných čiastok. V takomto
prípade plati, že reklamácia nemá vplyv na
úhradu prislušnej faktúlY a teda, Odberatel takúto
faktúru je povinný uhradiť v lehote splatnosti,
pokiaf sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2) Reklamáciu dodávatef prešetri a výsledok
šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 kalendárnych
dni, odo dňa kedy reklamáciu obdŕžal. Ak si
náročnost reklamácie vyžaduje dlhšiu lehotu
ako 30 dni môže dodávateT,túto lehotu predÍžiť
o ďalšich 30 dni . Pokiaf reklamácia si vyžaduje
postúpenie reklamácie na príslušnú PDS, posúva
sa lehote 30 dni na vyjadrenie o lehotu potrebnú
na vyjadrenie od príslušnej PDS. V pripade, že
výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu
dane - dobropis a OdberateT pôvodnú faktúru
uhradil, Dodávatef vráti Odberatefovi čiastku
dobropisu v lehote splatnosti od jeho odoslania
(pokiaT sa nedohodne inak). V prípade, že
výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu
dane - ťarchopis, Odberateľ uhradi čiastku
ťarchopisu na účet Dodávatef v lehote splatnosti
(pokiaT sa nedohodne inak).

3) OdberateT je povinný v uplatnenej reklamácii
uviesť adresu a čislo odbemého miesta.
Reklamácia neoprávňuje OdberateTa k
nezaplateniu faktúlY, pokiaT sa nedohodne inak.
OdberateTje povinný reklamáciu doručil' pisomne
na adresu Dodávatefa.

VII. Meranie dodávok elektriny a odpočty
1) Podmienky merania dodávok elektriny, spôsobu

merania, druhu meracieho zariadenia a jeho
umiestnenia, frekvencie odpočtov, odovzdávania
výsledkov merania budú vykonávané podfa
platného a účinného PP PDS, podfa Zákona
a ostatných platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

VJJJ. Obmedzenie, prerušenie dodávky
elektriny

1) PDS je oprávnená obmedzil' alebo prerušil'
dodávku a distribúciu elektriny bez nároku
OdberateTana náhradu škody, alebo ušlého zisku
v ktoromkoTvek odbernom mieste príslušnej
zmuvy v prípadoch stanovených Zákonom
o energetike v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutnú dobu, s výnímkou prípadov, keď
škoda vzníkla zavinením PDS, a to najmä:
a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcíí,

opráv, údržbyarevízií energetických zariadení,
b) pri stavoch núdze alebo pri činnostiach

zamedzujúcich ich vzniku,
c) pri bezprostrednom ohrozeni života a zdravia

osôb a majetku alebo pri likvidácii týchto
príčin,

d) pri poruchách na zariadeni sústavy a počas
ich odstraňovania,

e) v prípade zásahu vyššej moci,
f) pri neoprávnenom odbere elektriny,
g) pri dodávke elektriny zariadeniami, ktoré

ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb,
h) ak OdberateT používa pri odbere elektriny

zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu energie
v neprospech ostatných odberateľov a
nevykona, v čase stanovenom PDS, opatrenia
na obmedzenie tohto vplyvu,

i) ak OdberateT svojím odberom prekračuje
hranice pripustného negatívneho spätného
pôsobenia odberného zariadenia na
distribučnú sústavu stanoveného všeobecne
záväzným právnym predpisom,

j) ak PDS nie je umožnený pristup k určenému
meradlu ani pri nasledujúcom odpočte a to aj
napriek predchádzajúcej pisomnej výzve PDS
Odberatefovi na umožnenie takéhoto prístupu.

2) Pri obmedzení alebo prerušeni dodávky a
distribúcie elektriny z dôvodov uvedených
v odseku 8.1 pismeno a) tohto článku PDS
oznámi v zmysle Zákona Odberatefovi začiatok
a skončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia
najmenej 30 dni vopred. Spôsob oznámenia
o prerušeni alebo obmedzení dodávky a
distribúcie elektriny je stanovený prislušným
prevádzkovateTom distribučnej sústavy, ku ktorej
je odbemé miesto OdberateTapripojené.

3) Dodávatef zodpovedá za spôsobenú škodu

Odberatelovi len v pripade závažného a
úmyselného porušenia zmluvných povinností.

tX. Ukončenie zmluvy
1) KtorákoTvek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu

vypovedal v lehote a spôsobom uvedeným v
Zmluve a VOPOE.

2) Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy
odstúpiť v prípadoch určených Obchodným
zákonníkom. Za podstatné porušenie povinnosti
podfa Zmluvy zo strany OdberateTa sa považuje
najmä:
a) opakované omeškanie so zaplatenim

vyúčtovacich faktúr alebo preddavkových
platieb za plnenie poskytované podfa Zmluvy,

b) omeškanie so zaplatením platieb pccra bodu
5.13 VOPDE ako aj ostatných poplatkov
podfa cenníka služieb PDS v stanovených
terminoch, a to po písomnej výzve DodávateTa,

c) omeškania so zaplatením zmluvných pokút
úrokov z omeškania a náhrad v stanovených
terminoch, a to po pisomnej výzve DodávateTa,

d) neumožnenie pristupu k meraciemu
zariadeniu za účelom vykonania kontroly
odpočtu, údržby alebo výmeny, a to ani po
výzve DodávateTa,

e) poškodenie meracieho zariadenia zo
strany Odberateľa alebo poškodenie alebo
odcudzenie meracieho zariadenia treťou
osobou a neoznámenie tejto skutočnosti
OdberateTom bez zbytočného odkladu
DodávateTa,

f) mať uzavretú zmluvu s iným dodávateTom
elektriny pre predmetné odberné miesto a
odoberať od neho elektrinu,

g) neoznámenie zmeny údajov uvedených v
Zmluve do 5 dní odo dňa ich zmeny.

h) ak je OdberateT v omeškaní so splnením
záväzku voči Dodávatefovi trvajúcom dlhšie
ako 14 dní, predovšetkým ak je v omeškani
so zaplatením zálohy, vyúčtovacej faktúlY za
dodávku elektriny a za distribučné služby,
zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo
škody alebo ďalších nákladov alebo ak je
OdberateT v omeškani so zaplatením iného
peňažného záväzku voči Dodávatefovi, než
záväzku zo zmuvy dlhšie ako 14 dni po výzve
(uporrienke) na zaplatenie.

i) porušenie ustanovení v ods. 11.8.a 11.9

3) Za podstatné porušenie zmluvy zo strany
Dodávatefa sa považuje:
a) bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie

dodávok elektriny,
b) bezdôvodné neposkytovanie distribúcie

elektriny,
c) začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho

konania na majetok Dodávatefa.
4) Odstúpenie od Zmluvy musi by!' odôvodnené a

vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej
strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné
okamihom ukončenia distribúcie elektriny do
odberných miest Odberatefa.

5) V prípade porušenia zmluvných podmienok
zo strany Odberatefa, odstúpenia od zmluvy
OdberateTom okrem bodov popísaných v čl. 9
ods. 3 tejto zmluvy, prípadnú zmenu Dodávatefa
napriek riadnej uzavretej zmluve, pri takomto
ukončeni, odstúpení od zmluvy Odberatefom má
nárok DodávateT vyfakturoval zmluvnú pokutu vo
výške 80% predpokladanej spotreby Odberatefa,
týmto ustanovenim nezaniká nárok Dodávatefa na
náhradu škody.

6) Odberateľ je povinný ku dňu ukončenia platnosti
Zmluvy urobil' mimoriadny odpočet meracieho
zariadenia a jeho stav bude koncovým stavom
pre túto Zmluvu.

7) V prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou, tak
výpoveď musí obsahovať presnú identifikáciu
odberné ho miesta uvedeného v Zmluve a to v
rozsahu EIC kód a adresa miesta spotreby.

8) Ak je Zmluva medzi Účastníkmi uzavretá na dobu
určitú, po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej
platnosť a účinnosť automaticky opätovne predíži
na rovnaký čas na aký bola pôvodne uzavretá a za
aktuálnych platných ďalších podmienok, pokiaT
ktorýkoľvek z Účastníkov neoznámi druhej strane
najmenej 3 kalendárny mesiac pred uplynutim
doby trvania Zmluvy, že na jej predÍžení netrvá.

X. Úrok z omeškania
1) DodávateT je oprávnený pre prípad omeškania

odberateTa s úhradou peňažného plnenia
požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úrok z
omeškania bude vyúčtovaný po uplynutí dátumu
splatnosti prislušného peňažného záväzku
OdberateTa. Odberatef uhradí úrok z omeškania
do dátumu splatnosti uvedeného na vyúčtovaní.

2) Ak trvá omeškanie Odberatefa podfa
predchádzajúceho odseku viac ako štmásť (14)
dni, Dodávateľ ho písomne upomenie o zaplateni
dlžnej sumy. Ak bude Odberatef naďalej
v omeškani s platbou, je DodávateT oprávnený
kedykoTvek prerušiť dodávku elektriny, a to po
uplynutí desiatich (10) dni po doručení pisornnej
upomienky. Odberateľ je povinný uhradiť
DodávateTovi náklady spojené s prerušenim,
obnovením alebo ukončením dodávky a to do 14
- tich dni po obdržani prislušnej faktúlY.
Odberatef je povinný zaplatil' DodávateTovi
zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v cenníku
doplnkových služieb Dodávatefa za každú
písomnú upomienku vystavenú podTa tohto
odseku.

Xl. Neoprávnený odber
1) Neoprávnený odber je odber elektriny

a) bez uzavretej Zmluvy alebo v rozpore s
uzavretou Zmluvou,

b) bez určeného meradla alebo s určeným
meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného
zásahu nezaznamenáva, alebo nesprávne
zaznamenáva odber elektriny,

c) meraný meracim zariadením, ktoré nebolo
namontované PDS alebo ním určenou
osobou, alebo na ktorom bolo porušené
zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.

2) Pri neoprávnenom odbere je OdberateT
povinný uhradiť skutočnú vzniknutú škodu.
Ak nie je možné určiť skutočnú vzniknutú
škodu, postupuje sa pri stanovení škody pocta
všeobecne záväzného právneho predpisu.

3) V pripade,že zákaznik neumožni ani po výzve
prístup k meradlu z dôvodu prerušenia,
obmedzenia dodávky považuje sa takýto odber
za neoprávnený odber a Dodávatef má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 95 EUR bez DPH za
každú odobratú MWh od posledného známeho
stavu meradla, až do vyriešenia situácie.

XII. Riešenie sporov
1) V prípade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvné

strany zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory
vzniknuté zo Zmluvy sa zaväzujú zmluvné strany
vysporiadať prednostne vzájomnou dohodu a
v prípade, že k dohode alebo zmieru nedôjde,
bude takýto spor predložený na rozhodnutie
príslušnému súdu.

XJJJ. Vyššia moc
1) Pre účely Zmluvy znamenajú okolnosti

vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc) také
mimoriadne a neodvrátäelné udalosti alebo
okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré
sú mimo kontrolu ktorejkoľVek zmluvnej
strany a ktoré zmiuvnej strane zabránia, alebo
bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie
zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
Tým~o udalosťami môžu byt najmä živelné
pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie,
blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké
právne následky, ako sú uvedene pripady vyššej
moci, môže mat' zmena zákonov SR alebo iných
právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom
ovplyvnia kontraktačný systém Dodávatefa s
dôsledkom nemožnosti jeho kontinuovania a
súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej
aftematívy.

XIV. Záverečné ustanovenia
1) Podmienky odchyfujúce sa od týchto VOPDE

dojednajú zmluvné strany vo zvláštnom dojednani
Zmluvy. Odchýl~ sa od týchto VOPDE je možné
iba na základe Zmluvy a iba v tých
ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať
obsahu a účelu týchto VOPDE.

2) V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto
VOPDE alebo Zmluvy dostanú do rozporu so
Zákonom, s iným právnym predpisom alebo
rozhodnutím príslušných štátnych orgán
Slovenskej republiky, nebude to mat' vply na
platnos! ostatných ustanovení VOPDE a Z uvy.

3) V prípade vzniku rozporov medzi ustanovenim

Zmluvy a tým~o VOPDE ako neoddeiiteľnou
súčasťou Zmluvy má prednosť znenie Zmluvy
pred znením VOPDE.

4) Právny vzťah založený Zmluvou sa riadi a
spravuje Obchodným zákonnikom, príslušnými
Vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR,
Výnosmi a Rozhodnutiami ÚRSO a ostatnými
všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.

5) Údaje a informácie obchodného charakteru,
ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy alebo pri
činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy,
budú považovať zmluvné strany za dôverné.
Dodávatef a Odberateľ sa zaväzujú, že tieto
dôverné informácie budú chránil' a utajovať
pred tretími osobami, s výnimkou poskytovania
údajov na základe platných právnych predpisov.

6) Účastnici sa zaväzujú, že neposkytnú Zmluvu ako
celok alebo aj jej časť (ktorá nie je verejne známa)
a neverejné informácie plynúce zo zmluvného
vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho
pisomného súhlasu druhého účastníka okrem
prípadu, kedy im uverejnenie alebo poskytnutie
informácie tretej osobe prikazute príslušný
právny predpis a pripady stanovené v Zmluve
alebo v VOPDE.

7) Odberatef podpisom Zmluvy súhlasí, aby
Dodávatef pre účely plnenia Zmluvy a svojich
informačných kampaní, popr. za obchodnej
spolupráce osôb podiefajúcich sa na ptnení
Zmluvy, v rámci jeho podnikatefskej skupiny
zhromažďoval, spracovával a uchovával osobné
údaje Odberatefa - fyzickej osoby a to najmä
meno, priezvisko, trvatý pobyt, dátum narodenia
a popr. čislo bankového účtu a ostatné kontaktné
údaje. Ochrana osobných údajOV Odberatefa
bude technicky a organizačne zabezpečená v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z - o ochrane
osobných údajov v platnom znení.

8) Dodávatef má právo VOPDE men~ a novelizovať.
O zmene a I alebo novelizácii musí Odberatefa
vhodným spôsobom informovať a najneskôr 1
mesiac predo dňom účinnosti nových VOPDE..
Ak Odberateľ neprejaví aspoň 15 dní pred dňom
účinnosti nových VOPDE písomne vôfu k
odstúpeniu od Zmluvy, stávajú sa nové VOPDE
záväznépre ďalší zmluvný vzt'ahodo dňa účinnosti
zmen VOPDE. Ak odstúpi Odberatef do uvedenej
lehoty od Zmluvy, účinnosť Zmluvy sa končí
posledným dňom pred účinnosťou zmien VOPDE.

9) V Pripade uzatvárania zmeny a ukončovania
Zmluvy je možné vlastnoručný pcdprs zástupcu
Dodávatefa nahrad~ faksimllliou tohto podpisu,
obdobne je možné tak postupovať aj v prípadoch
následného pisomného styku v rámc plnenia
Zmluvy, ak nie je v Zmluve alebo v VOPDE
ustanovené inak. Pokiaf za Odberateľa koná
zmocnitef pn uzatvárani, zmene alebo ukončovaní
Zmluvy na základe plnej moci, môže Dodávatef
požadovať úradne overený podpis zmocnitefa.

10) Všetky písomnosti (požiadavky, oznámenia,
správy a pod.) ktoré sa týkajú plnenia Zmluvy
budú vykonané pisomne, pričom za písomnú
formu sa okrem odovzdania písomnosti pošte
na prepravu, považuje aj vykonanie úkonu
elektromckou formou (e-mail, fax). Písomnosti
odovzdané pošte na prepravu na poslednú známu
adresu Odberatefa, sa považuJú za doručené
tretím pracovným dňom odo dňa odovzdania
písomnosti pošte na prepravu Zmluva a jej
dodatky musia byť vyhotovené výlučne písomnou
formou a ich platnosť nadobúda účinnosť najskôr
podpisom druhej podpisujúcej strany.

ll) Za platný prejav vôle Dodávatefa sa považuje
aj taký prejav, ktorý je uskutočnený na listine
vyhotovenej Dodávatefom so skenovaným
podpisom oprávnených osôb, zastupujúcich
DodávateTa.

12) VOPDE sú neoddejtelnou súčasťou zmluvy. TIeto
VOPDE nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
01.03.2014,00.00 hod.

)
Dušan Vinka

Predseda predstavenstva Energie2, a.s.


