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ZSE Eneľgią a.s.' Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku
čís|o Zmluvy': Rl6/202l 2022l Lozorno
Cís|o obchodného partneľa: 5150221004

uzatvorenámedzi.'

(Dodávateľ a odberateľ ďalej spolu aj ako,,Zmluvné strany" akaždý jednotlivo aj ako ,,Zmluvná strana")
uzatváraju túto Zmluvu o đodávke elektľiny, zabezpečeni distribúcie elektriny aprevzatízodpovednosti za odchýlku (ďalej
len,,Zmluva") v nasledujúcom znení:

ZSE Eneľgia' a. s.
Čulenova 6,876 47 Bratislava l

Zapísaná v obchodnom ľegistri okĺesného súdu
Bľatislava I' oddiel: Sa, vloŽka číslo: 3978/8

Držiteľ povolenia na dodávku elektľiny č.:2007E00254

oprávnení konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať:

Ďalej len',Dodávatelx'

Dodávateľom:

Ing. Miroslav Kováčik
Account Manager

36 67"1 281
2022249295
sI<2022249295

Ing. Imľe Mészáros
Vedúci korpoľátneho predaja

IČo:
DIČ:
lČ opH:

Bankové spojenie / IBAN:
sK72 1100 0000 0026 4900
0047

Konajúca prostľedníctvom
Mgr. Juraj Kľajcáľ
pľedseda pľedstavenstva

MichalDubeň PhDľ.
člen predstavenstva

Zapísaná v obchodnom ľegistľi okresného súdu BA I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 59238/8

oprávnený(í) konať vo veciach Zmluvy aZmluvu
podpísať:
Lucia Hájniková
konateľ

Bankové spojenie / IBAN:
sKl8 5600 0000 0032 Tsss 6001

sK20228497',74

Ďalej len,,Odberatel*'

odbeľateľom

IC DPH:

Konaj úca prostľedníctvom :

Lucia Hájniková
konateľ

IČo:
DIČ:

44852142
2022849',774

LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná l, 8 16 20 Bratislava
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Clánok I. - Zái<ladné ustanovenia

I. Definĺcie pojmov

1 . 1 Na účely Zmluvy, jej príloh a dođatkov, majú nasledovné slová a ýrazy tento qýznam:

Distribučné služby - distľibúcia elektriny a ostatné s ňou spojené distribučné služby v ľozsahu a podľa
podmienok Prevádzkového poriadku, TechnicĘch podmienok a pľíslušných rozhodnutí Únso'

Dôverné ĺnformácie - infoľmácie uvedené v čl. V. bod VII. ods. 7.l tejto Zmluvy.

Faktuľačné obdobie - obdobie, za ktoré Dodávateľ vykonáva zúčtovanie skutočnej spotreby elektriny
odberateľa, ktoým je v prípade odbeľných miest s mesačným odpočtom každý kalendáľny mesiac Zmluvného
obdobia a v prípade odbemých miest s ročným odpočtom ročný cyklus určený PDS.

Informačný zákon _ zákon ě' 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o unene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších pľedpisov'

obchodný zákonník _ zákon č,' 513ll99l Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších pľedpisov.

odberné miesto - miesto odberu elektľiny vybavené uľčeným meradlom charakterizované kódom EIC,
v prospech ktorého sa zabezpečuje dodávka elektriny' distľibúcia elektľiny a prevzatie zodpovednosti za
odchýlku podľa tejto Zmluvy. Zozrĺam odbeľných miest je uvedený v Prílohe č. l tejto Zmluvy (ďalej spolu ako
,,Odbeľné miesta").

odbeľné elektľické zaľiadenĺe - zaľiadenie odbeľateľa uľčené na odber elektriny, ktoré je možné pripojiť do
prenosovej sústavy, do distľibučnej sústavy alebo na elektľickú prípojku.

Pravidlá tľhu _ vyhláška Únso č.24l20l3 Z. z.,ktorou sa ustanovujú pľavidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s elektľinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného tľhu s plynom.

Pľeddavkové faktúľy - majú ýmamuvedený v č1. V' bod I. ods. l.3 tejto Zm|uvy.

Preddavky - majú ýnlam uvedený v čl. V. bod I. ods. |.2 tejto Zmluvy .

Pľevádzkovatel' distľibučnej sústavy (ďalej aj ako ,,PDS") - osoba, ktorá má povolenie na distľibúciu
elektriny na časti vymedzeného územia distribučnou sústavou, ku ktorej sú odberné miesta pľipojené.

Pľevádzkový poľiadok - dokument vydaný PDS a schválený ÚRSo, upľavujúci podmienĘ prevádzĘ
distľibučnej sústavy a práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektľinou. Pľevádzkoý poriadok je
záväzný pre všeĘch účastníkov trhu s elektrinou' Platné menie Prevádzkového poľiadku je zveľejnené na
webovom sídle PDS.

Upomienka - Dodávateľom vykonané písomné upozomenie odberateľa na podstatné porušovanie tejto Zmluvy
spôsobené omeškaním odberatel'a s úhľadou finančných záväzkov podľa tejto Zmluvy obsahujúce určenie
dodatočnej lehoty na ich uhľadenie.

Únso - Úľad pľe reguláciu sieťových odvetvĺ'

Technické podmĺenky - dokument vypracovaný v súlade so Zákonom o energetike a vyhláškou Ministęrstva
hospodárstva Slovenskej ľepubliky č,.27llŻ0l2 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technicĘých

2/17 QoZD E/K AM/ÁM/2 0 1 8/v eľ0 1 )



ilzsE
ZSE Energia, a's., Čulenova 6' 816 47 Bľatislava.

podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete' Platné znenie
Technických podmienok je zverejnené na webovom sídle PDS'

Zákon o DPH _ ztlkonč,'22212004 Z. z. o dani z pľidanej hodnoty v Znení neskoľších predpisov.

Zákon oeneľgetike _zákoně.251/Ż012 Z. z. oenergetike aoZmene adoplnení niektoých zákonov vznęĺi
neskoľších predpisov.

Zákon o metľológii _ ztlkon ě. 14212000 Z. z. o metľológii o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov'

Zákon o ľegulácii _ zákon č,.25012012 Z' z' o ľegulácii v sieťov'ých odvetviach v Znení nęskoľších predpisov.

Zákon o spotľebnej dani - zákon č. 60912007 Z. z, o spotľebnej dani z elektriny' uhlia a zemného plynu a o
zmene a doplnení zákoĺa č,. 9812004 Z. z. o spotrebnej dani z mineľálneho oleja v zneni neskorších pľedpisov.

Zmluvaopripojení-Zmluvavzĺryslejejdefinícieuvedenejv$26ods.3Zźlkonaoenergetike.

1.2

Zmluvné množstvo - zĺlluvne dohodnuté množstvo elektriny (vyjadrené vjednotke MWh), ktoľé má byť
Dodávateľom podľa podmienok tejto Zmluvy dodané do odberných miest odbeľateľa a odbeľateľom
v odbeľných miestach odobľaté počas Zmluvného obdobia.

Zmluvné obdobie - doba, ktorej začiatok akoniec je uvedený včl. I. bod III. ods. 3.1 tejto Zmluvy, počas
ktoľej sa Dodávateľ zaväzuje plniť pľedmet tejto Zmluvy uvedený v jej čl. I. bod III. ods. 3.1.

Slová a výrazy uvedęné vpredchádzajúcom odseku tohto bodu Zmluvy platia ľovnako pľe jednotné aj množné
číslo a majű ýznam daný príslušnou definíciou aj pľi ich použití v akejkoľvek inej listine alebo dokumente
vyhotovenom v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ sa v ňom nęnachádzaodlišná definĺcia.
Pre ođboľné pojmy pouŽité v tejto Zmluve, ktoých deťlnícia nie je uvedená v odseku 1.1 tohto bodu Zmluvy'
platí ich definícia uvedená v Zźlkone o eneľgetike, Zákone o regulácii, Pľavidlách tľhu alebo iných súvisiacich
všęobecne záväných právnych predpisov vďahujricich sa na eneľgetiku.
Pokiaľ sú v tejto Zmlwe,jej dodatkoch ďalebo pľílohách, odkazy na ustanovenia pľávnych pľedpisov alalebo
pľávne predpisy, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo pľiamo či nepriamo nahradené inými
ustanoveniami právnych predpisov alalebo pľávnymi predpismi, povaŽujli sa tieto odkary za odkazy na
ustanovenia právnych predpisov ďalebo pľávne predpisy, ktoľé boli zmenené, opätovne pľijaté alebo priamo či
nepriamo nahrádzaju pôvodné ustanovenia právnych predpisov ďalebo pľávne pľedpisy, v ich platnom mení.

1.3

1.4

2.t

2.2
2.3

IIL

3.1

IL Všeobecné ustanovenia

Zmluva je po vzájomnej dohode Zmluvných strán uzatvorená v mlysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka,
v súlade so Zákonom o energetike, Zákonom o regulácii a ďalšími všeobecne závđmými právnymi predpismi
vďahujúcimi sa na oblasť energetiĘ.
Zmluva bola vypracovanánazáklade obchodnej ponuĘ Dodávateľa zo dňa 19.2.2O2O.
URSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zrnysle Zákonao regulácii.

Pľedmet Zmluvy

Pľedmetom Zmluvy je zźuäzok Dodávateľa vZmluvnom období od 00:00 hod. dňa 202l do 23:59 hod. dňa
31.12.2022:
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a) dodávať do odbeľných miest elektrinu v dohodnutom množStve' čase a v kvalitę gaľantovanej
Technickými podmienkami'

b) zabezpečovať pre ođbemé miesta prostredníctvom PDS Distribučné sluŽby a
c) prevziať zaoďberateľa zodpovednosť za odchýlku na odbeľných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok.

-t.-J

Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok odberateľa odobeľať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom množstve a
čase podľapodmienok tejto Zmluvy ariadne avěas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a Distľibučné
služby ceny dohodnuté v tejto Zmhlve a ďoďrżiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.
Dodávatel' zaberyečiplnenie predmetu tejto Zmluvy podľa ods. 3.l tohto bodu Zmluvy ýlučne vo vďahu k ým
odberným miestam, ktoré sú pľipojené k distribučnej stistave PDS na záklaďe platnej a účinnej Zm|uvy
o pľipojení uzatvorenej medzi odberateľom a PDS.

l.l

3.2

Iv. Mĺesto plnenia

4.1
4.Ż

Miestom plnenia sú odbemé miesta, ktoých zomam je uvedený v Prílohe č' 1 tejto Zmluvy.
odberatel' je povinný vopľed infoľmovať Dodávateľa o každej zmene techniclaých parametľov odbeľného
miesta, ktoľú si dohodne s PDS v ľámci Zm|uvy o pľipojení a posĘtnúť Dodávatęľovi všetku potrebnú
súčinnosť na zosúladenie tejto ZmIuvy s takto vykonanými zmenami najneskôľ ku dňu ich účinnosti. Povinnosti
odberateľa podl'a pľedchádzajűcej vety sa vďahujri aj na zmetly rezervovanej kapacity alebo zmeny sadzby
distribúcie elektľiny, o ktoré odbeľateľ poŽiada pred začiatkom Zmluvného obdobia pľostredníctvom iného
dodávateľa elektriny.

čHnok II. - Dodávka elektriny

I. Podmienky dodávky elektľiny a pľevzatia zodpovednosti za odchý|ku

1.2

Dodávka elektriny je splnená prechodom elekĺiny uľčeným meľadlom. Za dodané množstvo elektriny sa
povaŽujú hodnoty podľa ridajov uľčeného meľadla, ktoré poskytuje Dodávateľovi PDS podľa osobitných
predpisov, ktonými sa stanovia podľobnosti meľania elekĺiny a odovzdtlvania technických údajov a podľa
Prevádzkového poriadku.
Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej a účinnej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber
elektriny považuje za neoprármený odber elektľiny. Neoprávneným odberom elektľiny je odber elektriny podľa
definície uvedenej v $ 46 ods. l Zákona o eneľgetike. Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektľinu
odobeľal, povinný uhradiť vmiknutu škodu. Ak nemożlo vyčísliť skutočne vmiknutu škodu na zák|ađe
objektívnych a spoľahliých podkladov, použije sa spôsob rnýpočtu škody spôsobenej neopľávneným odberom
elektriny ustanovený všeobecne záv ämý m právnym predpisom.
Dodávateľ je pľi dodávke elektľiny povinný doďržiavať štandaľdy kvalĘ, evidovať, vyhodnocovať
a zverejňovať údaje o štandaľdoch kvaliý, a to v súlade s platnou vyhláškou ÚRso, ktorou sa ustanovujú
štandardy kvalĘ dodávĘ elektľiny. Ak Dodávateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne
nastalo' je povinný uhĺadiť odbeľateľovi kompenzačnú platbu. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatęľ
zveľejňuje na svojom webovom sídle.
Ak Dodávateľ stľatí spôsobilosť dodávať elektľinu do odberných miest z dôvodov podľa $ 18 ods. 6 Zákona
o energetike' nastanedodávka elektľiny dodávateľom poslednej inštancie. Dodávatel' poslednej inštancie je
uľčený ľozhodnutím Únso alebo zákonom. Dodávka póslednej inštancie tľvá najviac tri mesiace. o dôvodoch
dodávky poslednej inštancie infoľmuje odbeľatęľa príslušný PDS, a to v lehote podľa $ 36 ods. 7 Pľavidiel tľhu.
Dodávka poslednej inštancie môže byť ukončená aj počas jej trvania, a to (i) uzatvoľením zmluvy o dodávke
elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elekĺiny s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným
dodávateľom elektriny, (ii) ukončením odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo (iii) pri zmene
odberateľa elektľiny na danom odbernom mieste. Dodávka poslednej inštancie zanká uplynutím troch mesiacov
od jej začatia.

1.3

1.4
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II. Zmluvné množstvo dodávky elektľiny

Zmluvné stľany si dohodli Zmluvné množstvo dodávĘ elektriny pľe jednotlivé kalendáme ľoky doby trvania
Zmluvného obdobia nasledovne :

pre kalendárny rok202l 343 Mwh
pre kalendáľny rok2022 343 Mwh

2.1

2.2

2.3

2.4

ktoré sa Dodávateľ zaväalje odberateľovi dodať spoločne do všetkých odbeľných miest.

odbeľateľ sa zaväzuje od Dodávateľa odobľať v každom kalendáľnom roku doby trvania Zmluvného obdobia
minimálne 90 % zo ZmIuvného množstva dohodnutého pľe taklýto kalendáľny rok (minimálne množstvo
elektľiny) a maximálne ll0 % Zmluvného množstva dohodnutého pre takýto kalendáľny rok (maximálne
množstvo elektriny).
Zmluvné stľany sa uýslovne dohodli, že vprípade poľušenia povinnosti odbeľateľa podľa predchádzajúceho
odsęku 0 tohto bodu Zmluvy ým, že odbeľatel' v ktoromkoľvek kalendárnom roku Zmluvného obdobia
odoberie od Dodávateľa menšie ako minimálne množstvo elektriny, Dodávateľ má pľávo vyričtovať
odbeľateľovi zmluvnú pokutu vo qýške 35 EUR, ato za každú MWh elektriny zrozdie\u medzi hodnotou 90 oÁ

zo Zmlllvného množstva dohodnutého pľe príslušný kalendáľny rok a množstvom skutočne v danom
kalendárnom roku odbeľateľom od Dodávateľa na zźtkladę tejto Zmluvy odobľatej elektľiny, ktoru sa odbeľatel'
zaväzuje Dodávatel'ovi uhľadiť.
Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, Že v pripade porušenia povinnosti odberateľa podl'a odseku 0 tohto bodu
Zmluvy ťým, że odberateľ v ktoľomkol'vek kalendáľnom ľoku Zmluvného obdobia odobeľie od Dodávateľa
väčšie ako maximálne množstvo elektľiny, Dodávateľ má pľávo vyičtovať odbeľateľovi zmluvnú pokutu vo
ýške 35 EUR, a to zakaŽdtl MWh elekĺiny z rozdielu medzi množstvom skutočnę v danom kalendámom roku
odbeľateľom od Dodávate|'a na záklaďe tejto Zmluvy odobľatej elektľiny a hodnotou l10 % Zmluvného
množstva dohodnutého pre pľíslušný kalendámy rok, ktoru sa odberateľ zaväzuje Dodávateľovi uhĺadiť.

ČHnot III. _ Distľibučné služby

I. PodmienkyzabezpečeniaDistľibučnýchslužieb

l.1 Dodávateľ počas Zmluvného obdobia zabezpeč1pre odberné miesta pripojené kdistľibučnej sústave PDS
Distribučné služby v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a podl'a podmienok uvedených v Pľevádzkovom
poriađku' TechnicĘch podmienkach a iných pľíslušných právnych predpisov. Distribučné služby sú
zabezpečov ané prostľedníctvom PDS.

1.2 Dodávateľ sa zaväzlje zabezpeč,iť Distľibučné služby pľe každé odberné miesto do výšky maximálnej
ľezervovanej kapaciý uvedenej v Zmluve o pľipojení uzatvoľenej pre takéto odbemé mięsto medzi PDS a
odberateľom. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi,
Pľevádzkorným poriadkom a v kvalite podľa TechnicĘch podmienok.

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabeąeč,iť rezeľvovanri kapacitu pre každé odbeľné miesto vo uýške evidovanej pre
takéto odbemé miesto v systémoch PDS.

l.4 odbeľateľ môže požiadať PDS prostľedníctvom Dodávatel'a o zmenu ľęZeľvovanej kapacity evidovanej
v systémoch PDS, a to zaslaním písomnej žiadosti na adľesu Dodávatel'a alebo na kontaktnú e-mailovú adresu
uvedenú na fakture a doručenú najneskôr 5 pľacovných dní pľed stanovenou lehotou uvedenou v podmienkach
príslušného PDS. Požiadavka na znenu rezervovanej kapaciĘ musí byť v súlade s platným cenoqým
ľozhodnutím Únso a podmienkami PDS, inak je PDS opiávnôný tákĺto Žiadósť zamietnuť.

1'5 odbęrateľ je povinný na všetkých odbernýcb miestach dodržiavať predpísané hodnoĘ účinníka adodrżiavať
(majúc tlým na mysli neprekľačovať) zmluvnú maximálnu rezeľvovanú kapacitu, evidovanú rezeľvovanú
kapacitu a dodávkujalovej elektriny. V pľípade nedodľžania povinnosti odbeľatel'a podľa pľedchádzajűcej veý,
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1.6

je odberateľ povinný uhľadiť Dodávateľovi všetky Zo stľany PDS v súladę s pľíslušnými právnymi pľedpismi
a platnými podmienkami PDS uplatnené poplatky alebo prirážky súvisiace s takýmto porušením povinnosti
odberateľa.
Ďalšie povinnosti odbeľatel'a spojené so zabezpečovaním Distribučných služieb sú uvedené v Ztkonę o
eneľgetike, Pľavidlách tľhu' Pľevádzkovom poriadku, Technických podmienkach a ostatných súvisiacich
právnych predpisoch, ktoré sa odberateľ zaväzuje spolu s podmienkami pripojenia odberných miest k
distľibučnej sústave dodrŽiav ať .

II. Preľušenie alebo obmedzenie dodávky elektľiny a Distľibučných s|užieb

2.1 odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť Distribučné služby v nevyhnutnom
ľozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených v príslušných právnych pľedpisoch (najmä $ 3 l ods. l
písm. e) Zákona o energetike) a v príslušných ustanovęniach Prevádzkového poriadku' Počas takéhoto
obmedzenia alebo pľerušenia nie je Dodávateľ povinný dodávať elektľinu a zabezpečovať Distľibučné služby do
odberných miest. V uvedených prípadoch nejde o porušenie podmienok tejto Zmluvy Zo Stľany Dodávatel'a a
odberatel'nemá nárok na náhľadu škody.

2.2 PDS informuje odbeľateľa o plánovanom obmedzení alebo pľerušení Distľibučných služięb v súladę so
Zákonom o energetike aPrevádzkoým poriadkom. V pľípade obmedzęnia alebo prerušenia Distribučných
služięb z dôvodu poruchy na odbernom mieste, je odbeľatel' povinný informovať PDS pľostredníctvom
poruchovej linky, ktoľej telefónne číslo je zverejnené na webovom sídle PDS.

2.3 Dodávateľ je opľávnený obmedziť alebo preľušiť dodávku elektľiny a poskytovanie Distľibučných sluŽieb do
odberných miest a zaým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie distribúcie
elektriny do odbemých miest, ak je odberatel'v omeškaní s úhľadou faktúry alebo akejkolVek platby podl'a tejto
Zmluvy aj po uplynutí lehoty na jej dodatočné uhľadenie uvedenej v písomnej výzve Dodávateľa - Upomienke.
Zmluvné strany sa v.ýslovne dohodli, že lehota na dodatočné uhradenię uvedená v Upomienke bude minimálne 5
kalendárnych dní odo dňa doručenia Upomienky odberatel'ovi. Pľe vylúčenie pochybností, omeškanie
odbeľatęľa s uhľadením Pľeddavku(ov) resp. Preddavkovej faktúry aptźlvo Dodávatęľa postupovať podľa tohto
odseku Zm\uvy naďalej trvajú aj po vystavení vyrrčtovacej faktury za ukončęné Fakturačné obdobie, ato aŽ do
úplného uhradęnia Pľeddavku(ov) resp. Preddavkovej faktúry, s úhľadou ktoľého(ých) je odberateľ v omeškaní
alebo do uhradenia vyúčtovacej faktury za ukončené Fakturačné obdobie.

2.4 V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny podľa predchádzajűceho odseku 2'3 tohto bodu
Zmluvy nie je Dodávateľ povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať Distribučné služby do odbeľných mięst a
nezodpovedá za vmiknuté škody ani ušlý zisk odbeľateľa spôsobené takýmto obmedzením alebo prerušením
distribúcie eletkľiny. Dodávateľ požiada PDS o obnovenie distľibúcie elektriny do odbemých miest v lehote
podľa platných právnych predpisov po tom, čo Dodávatel' zaregistroval uhĺadenie dlžnej sumy za dodávku
elektriny a Distribučné služby vľátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elekhiny na
svoj účet. Náklady spojené s prerušením a obnovením dishibúcie elekĺiny do odbemých miest sa odberateľ
zaväzłlje uhradiť Dodávatęľovi vo ýške uľčenej v súlade s platným cenníkom PDS zverejneným na jeho
webovom sídle. Uhradenie dlfuej sumy na účet Dodávateľa sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet
Dodávateľa s uvędením správneho variabilného symbolu.

IIL Meľanie elektľiny a odpočty

3.1 Meranie elektľiny, vykonávanie odpočtov uľčeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania ýsledkov
męrania a ostatných informácií potľebných na vyrĺčtovanie dodávky elektľiny a Distľibučných sluŽieb vykonáva
PDS a ľiadi sa Zákonom o energetike, Pľevádzkovym poriadkom a inými pľíslušnými právnymi predpismi'
Elektľina sa meľia určeným meľadlom v zmysle Zákona o metľológii. V pľípade poľuchy určeného meľadla,
HDo (hľomadné diaľkové ovládanie) alebo faktuľácie s nesprávnou konštantou, majú Zmluvné stľany pľávo na
vzájomné vyrovnanie bez sankcií. Dodávateľ upraví fakturačné hodnoty podl'a údajov, ktoľé Dodávateľ dostane
od PDS. VšeĘ poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii,
ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne nahlásiť Dodávateľovi'

3.2
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3.4

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti meľania údajov určeným meradlom alebo zistí chybu na určenom
meľadle, môže prostredníctvom Dodávateľa písomne pożiadať PDS o zabezpečeĺiejeho pľeskúšania. Ak sa zistí
chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa Zákona o metrológii, naklady spojené
s preskúšanĺm a výmenou určeného meradla hradí PDS. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby' ktoľé
presahujú chybu povolenú podľa Zźtkona o metrológii, náklady spojené s preskúšaním a výmenou uľčeného
meľadla hľadí odbęrateľ. Podanie žiadosti o pľeskúšanie uľčeného meľadla nezbavuje odbeľateľa povinnosti
zaplatiť Dodávateľovi platby podľa tejto Zm|uvy v lehote ich splatnosti.
odpočet určeného meľadla sa vykonáva v súlade s Pľevádzkoým poľiadkom, pričom odberateľ je povinný
poskytnúť PDS k vykonaniu odpočtu uľčeného meľadla všetku nevyhnutnú súčinnosť. Dodávateľ fakturuje
dodávku elektriny a Distribučné služby ýlučne na zźk|aďe údajov o spotrebe elektriny na odberných miestach,
ktoľé Dodávateľovi oznámi PDS'
odberateľ je povinný umožniť PDS alebo nĺm poverenej osobe montáž určeného meľadla, montáž. zariadenia na
prenos informácií o nameľaných údajoch, prístup k odbemému elektrickému zariadeniu, zariadęniu na prenos
informácií o nameľaných údajoch a k určenému meradlu na účel vykonania kontľoly, qýmeny, odobratia
určeného meradla alebo zistenia spotľebovaného množstva elektľiny v súlade s Prevádzkov'ým poriadkom a
príslušnými právnymi pľedpismi.
Dôvody qýmeny určeného meradla môfu bý najmä:
a) ýmena určeného meľadla pred uplynutím času platnosti oveľenia,
b) ýmena uľčeného meradla pri požiadavke na pľeskúšanie uľčęného meradla,
c) ýmena uľčeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle alebo
d) ýmena určeného meľadla z dôvodu zrfleny zmluvných podmienok.
otermíne vĺýmeny určęného meradla infoľmuje odbeľateľa PDS, ato aspoň 15 dní vopred pri plánovanej
ýmene uľčeného meľadla (to neplatí, ak odberatęľ súhlasí s neskorším omámením tęrmínu plánovanej
ýmeny) a bezodkladne pri neplánovanej vĺýmene uľčeného meradla.
Náhľadný spôsob určenia množstva dodanej elektľiny v prípade poruchy určeného meľadla alebo mimo určeného
termínu odpočtu sa riadi ustanoveniami platného Pľevádzkového poľiadku.

3.5

3.6

5.t

3.8

J.J

Clánok IV. _ Cena

I. Cena za dodávku elektľiny

1.l Jednotková cena za dodávku elektľiny dodanú na zźtk|ade tejto Zmluvy do všetkých odbeľných miest bola
Zmluvnými stľanami pľe jednotlivé kalendárne ľoky Zmluvného obdobia dohodnutá nasledovne:

ó2'57 EUR zakaždu MWh elekĺiny dodanú do odbeľných miest v ľoku 202l (v období od 1'l.2021 do
31.12.202t)
ó5'94 EUR za kaŽdű MWh elektriny dodanú do odbeľných miest V roku 2022 (v období od l .1 .2022 do
31,12.2022)

L2 V jednotkovej cene za dodávku elektľiny podľa pľedchádzajűceho ods. l.1 tohto bodu Zm|uvy je załlrnutá aj
cena za prevzatie zodpovednosti odberateľa za odchýlku za odberné miesta voči zučtovateľovi odchýlok
Dodávatel'om

il. Dane a poplatky k cene za dodávku elektriny

2.l Jędnotková cena za dodávku elektľiny podľa tejto Zm|uvy neobsahuje dane a iné poplatĘ, ktoré budú
Dodávateľom odberateľovi fakturované .'uiledovne:
a) spotľebná daň z elektľiny podľa Zákona o spotrebnej dani v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia

zdaniteľného plnenia,
b) daň z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH") podľa Zrĺkona o DPH v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia

zdanitelhého plnenia a
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2.2

c) platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému podľa aktuálne platného cenového
rozhodnutia ÚRSo, ktoým bola určená alebo schválená tarifa za $tevádzkovanie systému a tarifa za
systémové služby, ktoľé sa odbeľateľ zaväzuje Dodávateľovi uhradiť.

Ak dodávka elektriny bude zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými obdobnými peňažnými platbami
zavedenými legislatívou Slovenskej republiky' ktoľé nie sú uplatňované v čase uzatvárania Zm\uvy, cęna za
dodávku elektriny sa upraví o príslušnú čiastku.
odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za dodávku elektriny aj ďalšie platby, resp. poplatĘ
súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, ľesp. nekonaním vyvolal vmik skutočností a potrebu
uskutočnenia ďalších úkonov alebo posĘtnutia služieb Zo Stľany Dodávateľa a tieto sú spoplatňované podľa
platného cenníka služieb Dodávateľa zveľejneného na wębovom sídle Dodávatel'a.

2.3

III. Cena za Distľibučné služby

3.l Dodávateľ účtuje odberateľovi ceny ľęSp. tarify za Distľibučné sluŽby poskytnuté vprospech odbeľných miest
podľa sadzby dohodnutej pre každé odbeľné miesto v Pľílohe č. 1 tejto Zmluvy a ostatné regulované poplatky
faktuľované PDS v súlade s príslušnými cenoými ľozhodnutiami ÚRso platnými v čase poskytnutia
Distribučných sluŽieb, ktoré sa odberateľ zaväzltje Dodávatel'ovi uhľadiť.

3.2 Dodávatel'účtuje odbeľateľovi ostatné služby aúkony v pľospech odberných miest faktuľované PDS podľa
platného cenníka sluŽieb PDS zverejneného na webovom sídle PDS, ktoré sa odbeľateľ zaväzuje Dodávateľovi
uhradiť.

3.3 Ak dôjde k zmene ľegulovaných cien ľesp. taľíf na zźil<ladę zmęny cenového ľozhodnutia Únso alebo k ztrÍLęne
neregulovaných cien na zźklade aneny cenníka služieb PDS' odo dňa účinnosti takejto Zrneny je Dodávateľ
opľávnený azároveň povinný účtovať odbeľatel'ovi ceny ľesp. tariĄi v súlade s podmienkami nového cenového
rozhodnutia Únso alebo v súlade s noqým cenníkom služieb PDS.

3.4 odbeľateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za Distribučné sluŽby aj ďalšie platby' resp. poplatĘ
súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, ak svojím konaním, ľesp. nekonaním vyvolal vmik skutočností
a potľebu uskutočnęnia ďalších úkonov alebo posĘtnutia služieb zo stľany PDS a tieto sú spoplatňované podľa
platného cenníka služieb PDS zveľejneného na webovom sídle PDS'

3'5 K cenám podľa tohto bodu Zmluvy sa pri fakturácii pľipočítava DPH v súlade so Zákonom o DPH.

čbnot V. - Spoločné ustanovenia

I. Platobné podmienky a faktuľácia

1.1 Dodávka elektriny aDistľibučné služby sú v zmysle Zákona o DPH považované za opakované dodanie tovaru
a služieb v mesačne sa opakujúcich lehotách. Faktury sa vystavujú spoločne za dodávku elektľiny a Distribučné
služby.
odberatęľ sa zaväzuje pľe odberné miesta s mesačným odpočtom pľavidelne uhrádzať Dodávateľovi PľeddavĘ
na cenu plnenia pľedmetu tejto Zmluvy. Výška, počet, teľmíny a spôsob úhľady Pľeddavkov sú Zmluvnými
stľanami dohodnuté vPrĺlohe ě.2 tejto Zmluvy' odbeľateľ vykoná úhľady Pľeddavkov bezhotovostným
platobným stykom na niektoý z bankoqých účtov Dodávateľa uvedený v záh|avítejto Zmluvy.
odbeľateľ sa zavdzuje pre odberné miesta s ročným odpočtom pravidelne uhrádzať Dodávatel'ovi mesačné
Preddavkové faktury za opakované dodanie tovaru a služieb vystavené Dodávateľom vo ýške pľedpokladanej
mesačnej ceny plnenia predmetu tejto Zmluvy uľčenej Dodávateľom' a to podľa skutočného odberu elektriny za
predchádzajúce Fakturačné obdobie alebo podl'a plánovaného odbeľu elektľiny na rĺadchádzajúce Faktuľačné
obdobie alebo na záklađe szického odpočtu v pľiebehu ľoka.
Dodávateľ vystaví vyričtovaciu fakturu za plnenie predmetu tejto Zmluvy pre odbeľné miesta s mesačným
odpočtom (ods. 1.2) vždy k poslednému dňu každého Fakturačného obdobia, ktoqým je kalendámy mesiac.
Dodávateľ vo vyúčtovacej fakture vypočíta ľozdiel medzi cenou Stanovenou na zttklade skutočnej Spotľeby
elektľiny ođberateľa (celková suma za plnenie pľedmetu Zmluvy vypočítana na zák|ade množstva spotrebovanej

1.2

1.3

1.4
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1.5

elektriny oznámeného Dodávatęľovi zo strany PDS) a uýškou odbeľateľom uhradených Preddavkov za príslušné
Fakturačné obdobie.
Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu fakturu za plnenie pľedmetu tejto Zm|uvy pľe ođbeľné miesta s ročným
odpočtom (ods. 1'3) k poslednému dňu Faktuľačného obdobia' ktoým je ľočný cyklus uľčený PDS. Dodávateľ
vo vyúčtovacej fakture vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na zák|aďe skutočnej spotreby elektľiny
odberatel'a (celková Suma Za p|nenie pľedmetu Zmluvy vypočítana na ztů<|ade množstva spotľebovanej elektriny
oznámeného Dodávateľovi zo strany PDS) a súčtom výšĘ odberateľom uhľadených Preddavkoých faktur za
celé Fakturačné obdobie, za ktoré sa spotľeba elektriny prostredníctvom vyúčtovacej faktury vyúčtováva.
Vyúčtovacia faktuľa budę obsahovať aj rozdiel medzi skutočnou spotľebou elektriny a súčtom všetkých
Preddavkouých faktur požadovaných v danom Fakturačnom období.
Vyúčtovaciu fakturu je Dodávateľ opľávnený odbeľateľovi vystaviť aj v priebehu Fakturačného obdobia, a to
najmä v prĺpade mimoriadného odpočtu, pri qýmene určeného meľadla alebo ukončení odberu.
odbeľateľ uhľadí Dodávatel'ovi nedoplatok z vyúčtovacej faktury a Dodávateľ uhľadí odberateľovi pľeplatok
z vyúčtovacej faktury v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry.
odbęrateľ sa zaväzuje vykonávať všetĘ platby podľa tejto Zmluvy bezhotovostným platobným sýkom pod
správnym vaľiabilným symbolom ana bankoý účet Dodávateľa uvedený na fakture alebo na bankoý účet
Dodávateľa uvedený v tęjto Zmluve' ak faktura bankový účet Dodávateľa nębude obsahovať alebo pôjde
o úhľadu Pľeddavku. Dodávateľ uhradí odbeľatel'ovi plaĘ podľa tejto Zmluvy na bankoý účet odberatel'a
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný neskôr odberateľom v súlade s ods. l.15 tohto bodu Zm|uvy
Dodávateľovi oznámený bankouý účet odbeľateľa.
Splatnosť každej faktury je 14 kalendárnych dnĺ od dátumu jej vystavenia' Ak pripadne deň splatnosti fakúry na
deň, ktoý nieje pracovným dňom, dňom splatnosti fakturyje najbližší nasledujrici pracovný deň.
Uhradou sa ľozumie pripísanie dlfuej sumy na správny bankouý účet Dodávateľa s uvedením správneho
variabilného symbolu. Ak odbeľateľ poukáže úhľadu s nesprávnym variabilným symbolom alebo ju poukáže na
nesprávny bankoý účet Dodávateľa, Dodávateľ je opľávnený vrátiť odbeľateľovi úhľadu ako nepriľadenú
k záviizku odberateľa a účtovať mu úrok z omeškania podľa ods. 1.12 tohto bodu Zmluvy.
Dođávatel'má právo pľiradiť platbu odbeľate|'ana najstaršiu neuhradenú pohľadávku odberateľa zo Zmluvy,
pokiaľ nebude odbeľateľom platba rnýslovne priradená ku konkľétnej pohľadávke.
Ak odbeľatęľ neuhĺadĺ akúkol'vek platbu na zák|ađe tejto ZmluYy v lehote splatnosti, Dodávateľ má právo
vyzvať odberateľa na jej uhradenie napľ. formou písomnej Upomienky a účtovať odbeľateľovi úrok z
omeškania vo qýške 0,05 yo z dlžnej sumy Za každý aj začaý deřl omeškania až, do jej úhľady.
Faktury vyhotovené prostriedkami hľomadného spracovania (r"ýpočtovou technikou) nemusia bý Dodávateľom
podpísané. odbeľatel' berie na vedomie, že v prípade dohody medzi Dodávatel'om a odberatel'om o
elektľonickom vyhotovení faktury nieje Dodávateľ povinný zasielať odberateľovi fakturu aj v tlačenej písomnej
foľmę.
odberateľ požaduje zaslať faktúry na adľesu:
Ktoľákoľvek Zm|uvná strana je opľávnená vykonať unenu identifikácie jej bankového spojenia spolu so Zmęnou
čísla bankového účtu, ktoru možno vykonať aj bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, a to písomným
oznámením jednej Zmluvnej strany preukázatelhe doručeným druhej Zmluvnej stľane najneskôľ spolu s
prĺslušnou faktuľou'

1.9

1.10

l.r3

l.t1

t.t2

1.14
1.15

II.

2.1

Vyhod nocov anie a zabezpečenie kľed itného ľizika Odbeľatel'a

Zmluvĺé strany sa dohodli na práve Dodávateľa vyhodnocovať schopnosť ľiadneho plnenia zmluvných
závdzkov odberatel'a a požadovať od odberateľa primeľané zabezpečenie plnenia zttväzkov odbeľateľa
vyplývajúcich z tejto Zmluvy podľa ods. 2'3 tohto bodu Zmluvy v prípade, ak Dodávateľ zisti existenciu
ktorejkoľvek z nasledujúcich skutočností:
a) hodnota vlastného imania odberatęľa je podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo

mimoľiadnej účtovnej závierĘ odberateľa menšia ako 0 (nula),
b) založenie majetku odberateľa v prospech tľetích osôb presahuje hodnotu 7O % silč'tuhodnoty dlhodobého

hmotného majetku apohľadávok odbeľateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej
závierĘ alebo mimoriadnej účtovnej závieľĘ odberateľa,
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c) odbeľateľ je evidovaný naktoľomkoľvek zo zoznamoY dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou,
jednotliými zdravoürými poisťovňami alebo Finančným ľiaditeľstvom Slovenskej republiky, v
centrálnom ľegistri exekúcií vedenom Slovenskou komorou exekútoľov alebo v akomkoľvek inom
verejne dostupnom zozname alebo registľi dlžníkov' ak takáto evidencia dlhu odberateľa v jednom alebo
kumulatívne vo viaceých tahýchto ľegistroch ďalebo zoznamoch presahuje sumu 100.000,- EUR alebo
l% hođnoty celkoqých aktív odberateľa zistených podľa poslednej zveľejnenej riadnej účtovnej závierky
alebo mimoriadnej účtovn ej zźxieľĘ odbeľateľa,

d) odbeľateľovi bo|a za obdobie od uzatvoľenia tejto Zm|uvy samostatne jedným rożrodnutím alebo
kumulatívne viaceými rozhodnutiami súdu pľávoplatne uložená povinnosť zaplatiť sumu prevyšujúcu
100.000,- EUR alebo sumu prevyšujúcu 1% hodnoty celkových aktív odbeľateľa zistených podľa
poslednej zverejnenej ľiadnej ličtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej zélvieĘ odberateľa,

e) odberatęľ porušil platobné podmienĘ dohodnuté v tejto Zmluve alebo akejkoľvek inej zmluve
uzatvorenej medzi Dodávateľom a odberateľom tym spôsobom, že odberatel' sa opakovane (majúc Ęým
na mysli viac ako ľaz) dostal do omeškania s úhradou faktúry alebo akejkol'vek platby o viac ako 7 dní,

Đ na majetok odbeľateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkuľzu, bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnud pre nedostatok majetku' zač,ala sa likvidácia odberateľa, zač,alo sa proti odberateľovi
exekučné konanie aleboje v predĺžení,

c) odberateľ má ľozhodujúcu majetkovú účasť v právnickej osobę' ktorá je dlžníkom Dodávateľa s dlhom
pľesahujúcim sumu 100.000,- EUR a|ebo 70Á hodnoty celkoých aktíV dlžníka Dodávateľa zistených
podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závíerky alebo mimoriadnej účtovnej závierĘ dlžĺika
Dodávateľa (pod rozhodujúcou majetkovou účasťou Sa rozumie majetkoý podiel vyšší ako 50%
základného imania dlžníka Dodávateľa),

h) odberateľ je v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vďahu k dlŽníkovi Dodávateľa v zmysle
$ 66a obchodného zákonníka, u ktorého dlh voči Dodávatel'ovi pľesahuje sumu 100.000,_ EUR alebo l%o
celkoých aktív dlžníka Dodávateľa zistených podľa poslednej zverejnenej ľiadnej účtovnej zźtvierĘ
alębo mimoľiadnej účtovnej zívierĘ dlžníka Dodávateľa,

Đ odbeľateľje personálne prepojený s dlžníkom Dodávateľa, a to takým spôsobom, že v orgánoch dlžníka
Dodávateľa a orgiínoch odbeľateľa sanachádza aspoňjedna spoločná fyzická osoba alebo sa v oľgánoch
odberatęl'a nacbádza aspoň jedna osoba v postavení blízkych osôb ku ktoľémukolVęk z členov orgánov
dlŽníka Dodávateľa, pľičom dlh takéhoto ďlžnlka voči Dodávateľovi je vyšší ako 100.000,- EUR alebo
1% celkoqých aktív zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závięrlqy alebo mimoľiadnej
účtovnej zźuierĘ dlžníka Dodávatel'a,

j) odberateľ bol podľa poslednej zostavenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej zźlvierlq
spoločnosťou v kłize v zmysle jej definície uvedenej v obchodnom zákonníku a odbeľateľ na ýuu
Dodávateľa dostatočne nepreukázal, že dôvody nal<rizu odbeľateľa už pominuli alebo

k) na ýzvu Dodávatel'a odberateľ nepľedloží Dodávateľovi ktoýkoľvek z dokumentov uvedených v ods.
2.2tohto bodu Zmluvy.

2.2 odbeľateľ sazaväzujenazák|ade ýzvy Dodávateľa, predložiť Dodávateľovi nasledujúce dokumenty:
a) ýkaz ziskov a strźlt za požadované účtovné obdobie,
b) súvahu zapožadované účtovné obdobie a
c) poznámĘkúčtovnej závierkezapoŽađovanéúčtovné obdobie.

2'3 Zaprimerané zabezpečenie ztlväzkov odbeľateľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje:
a) z|oŽenie finančnej zábezpeĘv vpľospech bankového účtu Dodávateľa: 2652816098/1100 vo ýške X-

násobku predpokladanej maximálnej mesačnej ceny plnenia Zmluvy do všetlcých odbeľných miest
odbeľateľa, pľičom X sa ľovná: (počet dní uvedených v bode I., odseku 1.9 tohto článku Zm|uvy + 60)/30
alebo

b) zabezpečenie foľmou bankovej záľuky aiadenej v prospech Dodávateľa vo frnančnej inštitucii s bankovou
licenciou v Slovenskej republike vo v'ýške X-násobku priemernej/predpokladanej mesačnej ceny plnenia
Zmluvy do všethých odbeľných miest odberateľa, pričom X sa rovná: (počet dní uvedených v bode I.,
odsęku 1.9 tohto článku Zmluvy + 90y30

(ďalej spolu len,,Pľimeľané zabezpečenie,,).
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odbeľateľ je povinný vykonať Pľimerané zabezpeč,enie najneskôľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej qýzvy
Dodávateľa na vykonanie Pľimeraného zabezpečenia. odbeľateľ sa zavđzuje zabezpečiť, aby Pľimeľané
zabezpeč,enie bolo počas doby, po ktoru sa podl'a tohto bodu Zmluvy Primęľané zabezpeč,enie vyžaduje,
minimálne vo ýške určenej podľa ods. 2.3 tohto bodu Zmluvy.
Dodávateľ je opľávnený Pľimerané zabezpeč,enie použiť na uspokojenie všetkých svojich splatných pohľadávok,
ktoľé má voči odberateľovi, s čím odberateľ vyjadruje svoj súhlas. o prípadnom pouŽití Pľimeraného
zabezpeč,enía Dodávateľ informuje odbeľatel'a. Zmluvĺé Strany sa dohodli, že odbeľatęľ postupuje právo
k úrokom zo zlożenej finančnej zábezpeĘ podľa písm. a) ods. 2'3 tohto bodu Zmluvy v prospech Dodávateľa'
ked' ich banka pripíše v prospech bankového účtu Dodávateľa. ođbeľateľ je povinný Pľimerané zabezpeč,enie
doplniť do pôvodnej výšĘ určenej podl'a ods. 2.3 tohto bodu Zmluvy pri kaŽdom jeho použití Dodáváteľom,
a to v lehote do 14 dní od doručenia ýzvy Dodávateľa na doplnenie ýšky Pľimeraĺého zabezpęčenia.
odbęrateľ berie na vedomię a súhlasí, Že aj napľiek vykonaniu Primeľaného zabezpečenia podľa tohto bodu
Zmluvy zo Stľany odbeľateľa sa Odberatel' dostane do omeškania s úhľadu svojich zźłv'dzkov vyplývajúcich
ztejto Zmluvy, ktoľé neuhradí v lehote ich splatnosti, ato až,do času ich riadneho uhradenia zo stľany
odberateľa alebo ich uhľadenia použitím Pľimeraného zabezpečenia zo strany Dodávateľa. Vykonaním
Primeraného zabezpeč,enia nie je dotknuté právo Dodávatel'a na prerušenie alebo obmedzenie distribúcie a
dodávĘ elektľiny podľa tejto Zm|uvy alebo pľávo Dodávateľa od Zmluvy odstupiť. Dodávateľ nie je povinný
pľed tak'ýmto prerušením alebo obmedzením distribúcie a dodávky elektriny alebo odstúpením od Zmluvy
pouŽiť Pľimerané zabezpeč,enie na úhĺadu zttväzkov odberateľa.
Poľušenię ktoľejkol'vek z povinností odbeľatel'a podľa ods. 2.4 a2.5 tohto bodu Zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má v takomto prípade právo od Zmluvy odstupiť.
Povinnosť odberateľa na Primeľané zabezpeěenie tľvá dovtedy, Ęm existuje aspoň jedna zo skutočností
uvedených v ods. 2.1 tohto bodu Zmluvy odôvodňujúca Dodávateľa požadovať Pľimerané zabezpečenie, atobez
ohľadu na to, či takáto skutočnosť v čase vykonania Primeraného zabezpečęnia už existovala. odberateľ má
právo podať Žiadosť o zľušenie povinnosti vykonania Pľimeľaného zabezpečenia, pričom musí zároveň uviesť
apreukázať skutočnosti, ktoréjeho žiadosť odôvodňujú. V pľípade, ak Dodávateľ žiadosti odbeľatęľa o zrušenie
povinnosti vykonania Primeľaného zabezpečenia vyhovie' pľípadná finančná zthezpeka zložená odbeľateľom
podľa ods.2'3 písm. a) tohto bodu Zmluvy bude Dođávatęľom vjej zostatkovej výške (v prípade jej použitia
podľa ods. 2.5 tohto bodu Zmluvy) vrátená na bankoqý účet odberateľa uvedený v záhlavi tejto Zmluvy alebo
na iný odberateľom na tento účel oznámený bankoý účet.

Reklamácie

5.2

Zmluvné stľany sa dohodli, že akékol'vek chyby pri faktuľácii, ktoré vzniknú najmä, ale nielęn nespľávnou
činnosťou určeného meradla, nesprávnym odpočtom uľčeného meradla, použitím nespľávnej konštanĘ uičęného
meradla, použitím nesprávnej ceny dodávĘ elektľiny a/alebo Distribučných služieb, tlačovou chybou, chybou v
počítaní alebo nezohľadnením zaplatenýchpľeddavkov, majú Zmluvné strany náľok na vzájomĺé vyspoľiadanie.
Ak odbeľateľ zist1 chybu alebo omyl vo faktuľe, bez zbytočného odkladu doručí Dodávateľovi písomnú
ľeklamáciu, ktorá musí obsahovať najmä: ozračenie odbeľatel'a (obchodné meno, číslo obchodného paľtnera),
identifikačné ridaje ľeklamovanej faktury vľátane vaľiabilného symbolu, presný opis reklamovanej sliutočnosti
vrátane odôvodnenia ľeklamácie a predloženia podkladov (dokumentácie) potrebných na prešetľenie ľeklamácie,
pľípadne ďalšie dôleŽité skutočnosti rozhodné pre posúdenie ľeklamácie, podpis odbeľatel'a alebo jeho
oprávneného zástupcu, đátum reklamácie, EIC odbeľného miesta a adľesu, na ktorú bude odpovęď na
ľeklamáciu zaslaná (v pľípade, ak nie je zhodná s adľesou uvedenou na Zmluve).
Dodávateľ oveľí správnosť vyúčtovania platby za dodanú elektľinu a Distribučné služby a v pľípade
opodstatnenosti reklamácie, odstráni zistené nedostatĘ vo vytičtovaní vystavenĺm opravnej faktúry v lehotę 30
dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa (ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu). Ak chybu zistí
Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru.
odberateľ má právo písomne ľeklamovať aj iné vady, ku ktoým došlo pľi plnení pľedmetu Zmluvy.
Dodávatel' ľeklamáciu pľešetrĺ a uýsledok prešetľenia písomne omámi odbeľatel'ovi v lehote 30 dní od
doručenia reklamácie pokial' z iného všeobecne závaznéio právneho predpisu nevyplýva iná lehota' Pokiaľ si

J.J
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2.5

2.6
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2.8
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3.6

pľešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávateľ pređÍziť lehotu na vybavenie
reklamácie o ďalších najviac 30 dní. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na splatnosť faktury.
odberateľ môže podať reklamáciu písomne na doručovacej adrese Dodávateľa ZSE Eneľgia, a. s., P.o.Box325,
810 00 Bratislava l, osobne vkontaktných miestach Dodávateľa na pľedpísanom tlačive Dodávateľa alebo
elektľonicky na ę-mailovú adresu reklamacie@zse.sk. Písomná ľeklamácia odberateľa môže byť Dodávateľovi
doručená aj prostľedníctvom pľideleného account alebo keyaccount manažéľa na e-mailovú adľesu.
Pri vybavovaní ľeklamácie sa postupuje podl'a ľeklamačného poľiadku Dodávateľa zveľejneného na webovom
sídle Dodávatel'a.
V pľípade, ak odbęrateľ nesúhlasí s qýsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, je oprávnený
najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie predloŽiť na ÚRSo spor s Dodávateľom alebo PDS na
mimosúdne ľiešenie.

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

v.

5.1

5.2
5.3

Iv. Náhľada škody

Ak poľuší niektorá zo Zm|uvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zm|uvy, má poškoden á, Zmluvná, strana
právo na náhradu pľeukázatelhe vzriknutej škody, a to okľem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením
alebo prerušením dodávĘ elektľiny a Distľibučných služieb v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
pľedpismi (napr. Ztlkonom o energetike) a s touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť
podľa $ 374 obchodného zákonníka.
Dodávatel' nezodpovedá za vzrlkľnÍé škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektľiny zabezpečená cez cudzie
zariadenie a nedodanie elektľiny bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadęni.
Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody spôsobené nedodanĺm elekhiny' ktoľé vmikli pri zabezpeč'ovani
povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zrnysle ustanovení $ 24 Zźkoĺa o energetike.
odbeľateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neopľávneným odbeľom v súlade so Zákonom eneľgetike a
s prĺslušnými všeobecnę záv ämý mi právnymi predpismi.
Zmluvné stľany Sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pľi ktor'ých sú si vedomé, že by mohli
viesť k škodám a usilovať sa hľoziace škody odvrátiť.

Trvanie ZmIuvy a ukončenie zmluvného vzt'ahu

5.4

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo Zmluvných
strán. Ak je táto Zm\uva povinne zverejňovanou zmluvou podľa Informačného zákona, účinnosť tejto Zmluvy
nastanę najskôr dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia spôsobom podľa $ 5a Informačného zákona'
Zmluva sauzatvćrana dobu určitu, a to do 3l.12.2022.
Zmluvu możto pľedčasne ukončiť dohodou Zmluvných stľán, k platnosti ktorej sa vyŽaduje písomná forma
alebo odstupením od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy.
Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstupiť prostľedníctvom písomného odstupenia v pľípade:
a) akje ođberateľ v omeškaní s úhľadou faktury alebo akejkoľvek platby a túto neuhradil ani do 10 dní od

doručenia UpomienĘ,
b) neopľávneného odberu elektľiny v zĺnysle Ztlkonao eneľgetike,
c) ak odberateľ svojím odbeľom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu dodávĘ elektľiny,
d) ak odbeľatel'opakovane (majúc ým na mysli viac ako raz) nespľístupní odberné miesto pre vykonanie

montáže uľčeného meradla,
e) ak odberateľ opakovane (majúc ým na mysli viac ako raz) ani po písomnej uýzve, neumoŽní pľístup

PDS alebo Dodávatelbvi k uľčenému meradlu, pľístup k odbemému elektrickému zariadeniu alebo
opakovane (majúc ým na mysli viac ako raz) neumoärí montáž. určeného meradla alebo zariadenia na
prenos infoľmácií o nameľaných údajov,

Đ neplnenia povinností vyplývajúcich odberateľovi ztejto Zmluvy, zo Zákoĺa o energetike alebo iných
súvisiacich pľávnych pľedpisov, ak odbeľateľ nevykoná nápravu ani v lehote uvedenej v písomnej ýzve
Dodávateľa alebo

c) poľušenia ktorejkoľvek povinnosti odbeľateľa uvedenej v ods. 2.4 a 2.5 bodu II. tohto článku Zmluvy (tj.
povinnosti odbeľateľa vykonať alebo doplniť Primeľané zabezpečenie).
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5'5 odberateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstupiť prostredníctvom písomného odstupenia, ak Dodávateľ poľuší
povinnosť dodať odberateľovi elęktrinu v dojednanom mnoŽStve okľem prípadov vylučujúcich zodpovednosť
apľípadov, ked'táto Zm\uva alębo všeobecĺe zźtvämé pľávne predpisy oprávňujú Dodávateľa elektrinu
nedodať, a ak si tuto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej odbęrateľom, ktorá nesmie bý katšia
ako 10 dní od doručeniaýzvy odberateľa Dodávateľovi.

5'6 Zmluvná stľana je oprávnená od tejto Zmluvy odstupiť, ak:
a) druhá Zmluvná stľana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol návľh na vyhlásenie konkuľzu voči druhej Zmluvnej strane podaný treťou osobou' pľičom dotknutá

Zmhlvná stranaje platobne neschopná aleboje v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c) bol na majetok druhej Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu

zamietnuý pre nedostatok majetku alebo
d) dľuhá Zmluvná stľana vstupila do likvidácie.

5.7 Účinnosť odstupenia od Zmluvy nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej
Zmluvnej stranę alebo neskorším dňom uvedeným v takomto písomnom onltĺmeni. Ak si odbeľateľ
tezabezpeči Zmenu dodávateľa elektriny do odbemých miest ku dňu účinnosti odstupenia od Zmluvy, účinnosť
odstupenia od Zmluvy doručeného odberateľom Dodávateľovi nenastane skôľ, ako vyradením odbeľných
miest odbeľateľa zbilančnej skupiny Dodávatel'a v súlade s Pľevádzkouým poriadkom, o čo je Dodávatel'
povinný požiadať PDS bezpľostľedne po đni, kedy mu bolo písomné omámenie odberatęl'a o odstupení
od Zmluvy doľučené.

5.8 VšeĘ práva a povinnosti Zmluvných stľán, ktoré vzlikli počas trvania Zm|uvy, zostávajú aj po jej zániku
zachované až do ich úplného vysporiadania. Zánk Zm\uvy sa nedotlýka práva na uplatnenie náľokov
Zmluvných stľán vyplývajúcich zporušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody azaplatenie
zmluvnej pokuý' ustanovęní Zm|uvy ýkajúcich sa voľby práva, riešenia spoľov mędzi Zm|uvnými stľanami
a ostatných ustanovení, ktoľé podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy.

5.9 odbeľateľ je povinný odobeľať elektľinu spotrebúvanú v odberných miestach ýlučne od Dodávateľa, ato
počas celej doby, na ktoru bola táto Zmluva uzatvoľená a plniť si svoje zmluvné povinnosti voči Dodávateľovi
tak, aby pľe ich nesplnenie nebola Zm|uva pľedčasne ukončená. V pľípade predčasného ukončenia Zmluvy pľed
uplynutím doby' na ktoru bola Zm|uva uzatllorená z dôvodu na stľane odbeľateľa, najmä odstupením od
Zmluvy Dodávateľom z ktoréhokol'vek dôvodu uvedeného v ods' 5.4 tohto bodu Zmluvy, má Dodávateľ pľávo
požadovať od odberateľa zap|atenie zrrrluvnej pokuty vo ýške 35,- EUR, ato zkaŽdtl MWh elektriny rozdielu
medzi Zmluvným množstvom dohodnuým pľe celé Zmluvné obdobie a množstvom skutočne odberateľom od
Dodávateľa ĺa ztlklade tejto Zm\uvy odobratej elektľiny, určeným ku dňu zániku tejto Zmluvy' Zmluvnú
pokutu podl'a predchádzajűcej Vety sa odberateľ zavänýe Dodávateľovi uhĺadiť.

5.l0 Pokial' je za odberateľa ako splnomocniteľa ľobený ahýkoľvek právny úkon pri ukončovaní tejto Zmluvy na
zźtklade plnej moci, musí byť takáto plná moc opatrená úradne overeným podpisom odberatel'a.

VI. Vis maioľ (vyššia moc)

6.l Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich ztejto
Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je ýsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior v zmysle
príslušných ustanovení obchodného zákonníka (napr. vojna, celoštátny štľajk, zemetrasenie, zźlplrava, požiare,
teľoristický útok, atď.). Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana pľedloží
doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť.

6.2 Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu tľvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maioľ. Ak
doba ich tľvania pľesahuje 30 kalendáľnych dní, ktorákol'vek zo Zmluvných strán je oprávnená písomne odstupiť
od tejto Zm|uvy bez akýchkoľvek negatívnych právnych dôslędkov pre odstupujúcu Zmluvnú Stranu.

6.3 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vmiku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení
svojich záväzkov podľa Zmluvy, pokial' je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedĘ na
plnenie Zmluvy, ktoým nebriáĺlia okolnosti vy lučujúce zodpovednosť.

6.4 Zmluvná strana, ktoľá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá sprihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, Že
poruší svoju povinnosť zo zrnluvného vďahu, je povinná oznámiť písomne druhej Zmluvnej strane povahu
pľekáŽky, ktoľá bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, ojej dôsledkoch a predpokladanom trvaní. Správa
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Sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom' ako sa povinná Zm\uvná stľana o pľekážke dozvedela alebo pľi
ná|ežitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého oznámenia o hľozbe alebo vmiku vis
maior bude niesť Zmluvnástrana zodpovedná zatakéto neskoré omámenie.

vII. Záväzokmlčanlivosti

Zmluvné stľany súhlasia, že Dôveľné infoľmácie, ktoými sú najmä všeĘ informácie a skutočnosti, ktoré získali
alebo o ktoĘŕch sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom pľi uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou
sa povaŽujú za dôverné amají charakter obchodného tajomstva. Zm|uvné strany sa zaväzujil zachovtlvať
mlčanlivosť o Dôveľných infoľmáciách, Dôverné infoľmácie poużívať ýlučne na ričely plnenia Zmluvy,
neposĘtnúť a nesprístupniť Dôverné infoľmácie tľetím osobám a prijať všetky potľebné opatrenia na ochľanu
a zabezpečenie Dôveľných infoľmácií pred ich zveľejnením alebo poskytnutím tľetej osobę. Toto ustanovenię sa
nebude vďahovať na posĘtnutie Dôverných infoľmácií v pľípade:
a) ak Dodávateľ poveľí trętiu stľanu vymáhaním pohľadávok zo Zm|uvy voči odberatęľovi za predpokladu,

že táto osoba budę viazaná povinĺosťou ochraňovať Dôveľné informácie za podmienok najmenej rovnako
prísnych ako sú podmienĘ stanovené v Zmluve,

b) postupenia práv apovinností zoZmluvy za pľedpoklaďu, že osoba, na ktorú budú postupené práva
a povinnosti bude viazaná povinnosťou ochraňovať Dôveľné informácie za podmienok najmenej rovnako
prísnych ako sú podmienky stanovené v Zmluve'

c) ak sa budú uplatňovať pľáva z tejto Zmluvy súdnou cestou alebo na oľgánoch verejnej moci,
d) ak povinnosť posĘtnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho pľedpisu alebo
e) ak Dodávatel' potľebuje spľístupniť údaje zo Zmluvy na preukázanie technickej alebo odbornej

spôsobilosti podľa zákona č,. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Znene a doplnení niektoých
zákonov v męni neskorších predpisov ako uchádzač vo veľejnom obstarávaní.

Ukončęnie tejto Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Zmluvných stľán zachovávať mlčanlivosť podľa ods. 7.1
tohto bodu Zmluvy' Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže druhú Zmluvnú stľanu zbaviť jedine srid alebo
štatutáľny orgán druhej Zmluvnej stľany.

Záverečné ustanovenia

7.1

7.2

vIII.

8.l Dňom začiatku Zmluvného obdobia uvedeného včl. I' bode III. ods. 3.1 tejto Zmluvy stľácajú platnosť
a účinnosť pľedchádzajúce zmluvy o združenej dodávke elektriny, resp. zmluvy o dodávke elektľiny uzatvorené
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om pre rovnaké odbeľné miesta odbeľateľa ako sú uvedené v tejto Zmluve'

8.2 Pľávny vďah založený touto Zmluvou sa ľiadi obchodným zákonníkom, platnými všeobecne záväzĺlými
právnymi predpismi v oblasti energetiĘ a ostatnými pľíslušnými všęobecne ztwäznými pľávnymi pľedpismi
v platnom mení.

8.3 Spory Zmluvných stľán, ktoré vzniknú na základe Zmluvy budú prednostne riešené dohodou Zmluvných strán.
Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená pľedložiť spoľ na vyriešenie miestne a vecne
pľíslušnému súdu Slovenskej ľepubliĘ alebo ÚRSo na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom
stanoveným osobitným predpisom.

8.4 Pľe vylúčenie pochybností, Zmluvné stľany vylučujú aplikáciu ahýchkoľvek všeobecných obchodných
podmienok Zmluvných strán na mlluvný vďah za|oäený touto Zmluvou.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené qýslovne inak, všeĘ omtlmenia, výzw a
akékol'vek iné podania, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za účinné voči
druhej Zmluvnej strane, ak budú doručené druhej Zmluvnej strane osobne' kuriérskou sluŽbou alebo poštou na
adręsu sídla Zmluvnej sftany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr v súlade s ods. 8'8 tohto bodu
Zmluvy oznámenú adľesu (ďalej len ,,Zásielka"). KaŽdá Zásie|ka sa bude povażovať za doručenú dňom jej
prevzaÍia adresátom a v pľípade jej neprevzatia adľesátom, nasledujúci pracovný deň po uložení ZásielĘ na
pošte' aj keď sa jej adľesát o uložení nedozvedel alebo v deň odmietnutia pľevzatia Zĺsielky adresátom. Za
doručené sa budú považovať aj všetĘ ZásielĘ, ktoré sa vrátia odosielateľovi ako nedoručené, ato dňom, ku
ktorému je na Zásielke zamestnancom pošĘ alebo kuriérskej spoločnosti vyznačená pomámka, že ,,adresát sa
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8.6

odsťahoval", ,'adresát je nemámy" alebo iná pomámka podobného ýznamu, ak ztohto dôvodu nepľišlo
k uloženiu Zásie|ky na pošte.
Zmluvu moŽno zrušiť iba písomne. Zmluvu možno meniť alebo dopĺĺať ýlučne písomnými dodatkami
podpísanými opľávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
Zmluvné Strany Sa ýslovne dohodli,.že ak nie je vtejto Zm|uve alebo jej prílohách uvedené inak, všetky
prílohy Zmluvy možno meniť a dopíĺať foľmou písomných dodatkov podpísaných za Zmhlvné strany áj
prostľedníctvom nasledujúcich oprávnených osôb, ktoré Zmluvné stľany podpisom Zm|uvy na tieto úkony
splnomocňujú:

8.',r

zaDodtwateľal

b zaOdberateľa:

8.8 Zmeny obchodného mena, adresy sídla, adľesy na zasielanie faktúr abankového spojenia Zmluvných strán sa
nebudú povaŽovať ZaZmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmhlve'Zmluvná stľana dotknutá zrnenouje
povinná takúto znenu bez zbytoěného odkladu písomne oznámíť druhej Zmluvnej stľane. Takto oznámené
Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom doručenia omámenia o znenę druhej Zmluvnej stľane.

8.9 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postupiť alebo previesť svoje práva a póvinnosti vyplývajúce z tejto
Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany' s
qýnimkou postúpenia pohl'adávok Dodávateľa voči odbęľateľovi vyplývajúcich ztohto znluvného vďahu.

8.10 Informácia o podiele jednotliých druhov primáľnych energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo
vyľobenej Dodávateľom za účelomjej dodávky odberateľovi v predchádzajúcom ľoku budę uvedená na fakture
za dodávku elektľiny. Informácia o vplyve ýľoby elektľiny nakúpenej alebo vyľobenej Dodávateľom za
účelom jej dodávky odberatel'ovi v pľedchádzajircom roku na životné pľostľedie, vrátane údajov o emisiách
CoZ arádioaktĺvnom odpade vzriknutom pľi v'ýrobe tejto elektľiny sú uvedené na webovom sídle
www.seas.sk.

8'll Informácie fýkajúce sa efektívnosti pľi používaní energie a o dostupných opatľeniach na zýšenie efęktívnosti
pri používaní eneľgie je možné získať ĺa webovej stľánke Dodávateľa www.setri.sk Doručovacia adresa
Dodávateľa ję: ZSF, Energia, a' s., P. o. BoX 325, 810 00 Bľatislava 1.

8.l2 odbeľatel'podpisom Zm\uvy potvrdzuje, že je obonĺámený so skutočnosťou, že Dodávatel'sa pľi ľiadení
svojich obchodných činností avďahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe ZSE' ktorého znenie je
zveľejnené na internetovej stľánke http://www.skupinazse.sk/sk/o-spolocnosti/Etika-a-transparentnost.
odbeľateľ sazaväzuje dodržiavať rovnaké zásady pri riadení svojich obchodných činností apľi riadení svojich
vzťahov s tretími osobami.

8.13 Ustanovenia Zmluvy sú oddelitelhé. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútitelhé v dôsledku zmerly platných právnych predpisov, nebude
t'ým dotknutá platnosť ani vynútitelhosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a Zmlruvné strany sa zavtinljil
ľokovať s cieľom úpravy zmluvného vďahu v mlysle novej pľávnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia
noými, určenými právnou úpravou ľesp. znenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluly azámery nnluvných
stľán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.

8.l4 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Prĺloha č,. 1,: Zoznam odberných miest
Príloha č. 2: Dohoda o úhľade Preddavkov

meno Funkcĺr telefón/fax e-mail

Ing. Imľe Mészáľos Vędúci korpoľáüreho
pľedaia 0907 7182s2 imre.meszaľos@zse-

energia.sk

Ing. Miľoslav Kováčik Account Manageľ 0905 718 t09 miroslav.kovacik@zse-
energia.sk

tneno ľ'unhcla tglofóďfax e-mail

Lucia Hájniková konatel' 0948 522 s06 hajnikova@lozoľno.sk
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8.16

Dodávateľ spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane pľedzrnluvný ch vďahov, na
splnenie povinností vyplývajúcich mu z pľávnych pľedpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe
platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov' Ochľana a spľacúvanie osobných údajov sa !ýka len
infoľmácií o Ąlziclcých osobách. Dodávateľ zodpovedá za ochľanu a spracúvanie osobných údajov. odberateľje
povinný poskytnúť Dodávateľovi údaje potrebné na uzaworenie tejto Zmluvy, inak má Dodávateľ právo
Zmluvu s odbeľateľom neuzatvoriť. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vnĺLtane
pľáv odberateľa ako dotknutej osoby a możrosti ich uplatnenia sú uvedené v infoľmáciách o ochľane osobných
údajov priložených ktejto Zmluve adostupných vžďy vaktuálnom menÍ na www.zse.sk/gdpr (ďalej len
onlnformácĺe o ochľane údajov,,).
odbeľateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto Zmluve, ktoľé sa ho ýkajú'b) že mu boli poskytnuté Informácie o ochľane údajov,
c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi pľedpismi informoval o podmienkach

spracúvania osobných údajov iné osoby, ktoých osobné údaje posĘtol Dodávateľovi v súvislosti
s uzatvoľením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby).

Zm|uva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, kaźdý s plaürosťou originálu. Každá zo Zmluvných stľán
obdrżi po jednom rovnopise.
V pľĺpade vyhotovenia tejto Zmluvy aj v iných jazykoých zneniach (mutáciách), pre výklad jednotliých
ustanovení Zmluvy bude vždy rozhodujrice slovenské znenie Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tuto Zmluvu pľečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej aslobodnej
vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení zásfupcovia zmluvných strán pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy'

8. l5

8.17

8. l8

8.19

ZaDodávateľa:
ZSE Eneľgia, a.s.

v Bľatislave

Ing. Imľe Mészáľos
Vedúci korpoľátneho predaj a

Ing. Miľoslav Kováčik
Account Manager

//

ZaOdberateľa:
Lozornoo s.ľ.o.

v Lozorne 2-3^?"rZ,t

Lucia Hájniková
konateľ)
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Pľíloha č. 1 - Zoznam odbeľných miest

kZmluve o dodávke elektľiny, zabezpeěeni distľibúcie elektľiny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku č. P.l6l202t 2022lLozoľno

Por.č Elc odberného miesta
Adresa odberného miesta prípadne jeho ĺná

identifikácla číslo miesta spotreby
Preddavkové

platby
k 15'dňu

T 242254000029886C zÁHRłnrÁRsrł lł. 31l00Ż8464
2 2422552385640002 KRATKA I, 3 l052385ó4
3 2422552385720002 rRÁrrR l, 310523857Ż

4 242255238576000J ĺ-orł HÁlsľrłgs' 3105238576
5 242255267662000J rRÁľre t' 3105267662
6 242255s02865000H rnÁrrł t, 3 105502865

7 2422560t1610000D ĺplŠovÁ rt' 3 10601 I 6t 0

8 242256071302000D zoHonsrÁ l. 31060',71302

9 2422560848000007 HlsorÁ oą' 3 106084800

10 242251105530000t vINoHRADsKÁ toot' 3 107 105530

TL 242254000156339V LoZoRNo' zononsrÁ 5150,208 vE 3110ĺ30997

ZaDodávateľa:
ZSE Eneľgiao a.s.

v Bratislave

Ing. Imľe Mészáľos
Vedúci koľporátneho pređaja

Ing. Miľoslav Kováčik
Account Manager

24.2

Zaodberateľa:
Lozorno, s.ľ.o.

v Lozorne z-s-Ąlzo

Lucia Hájniková
konateľ

1t tu
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Pľíloha č. 2 _ Dohoda o rihľade Preddavkov

k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečęní distribúcie elektriny a prevzati
zodpovednosti za odchýlku č. PtI6l202Í 2022Lozorno

Por.č ElC odberného miesta
Adresa odberného miesta prĺpadne jeho iná

identiÍlkácla číslo miesta spotreby
Preddavkové

platby
k 15'dňu

L
Ż4ZZs4000029886C ZAHRADKARSKA 14. 3l100Ż8464

Podľa
nrednisu

2
2422552385640002 rRÁrrł t' 3105238s64

Podľa
oredoisu

3 24ZZs523857Ż000Ż KRATKA 1. 3105238572 50€

4 2422552385'76000r I-orł HłrľNre sa. 3 I 0s238s76 50€

5
24225s267662000r KRATKA I. 310s267662

Podľa
oredoisu

6
242255502865000H KRATKA I. 3 105502865

Podl'a
oredoisu

7 24ZZ560|t6t0000D ĺplŠovÁ:t' 3 10601 l6l0 50€

8
24ZZ560'11302000D zoHoRsrÁ t_ 3l0607l10Ż

Podlä
predoisu

9
2422560848000007 HLBoKA ó4' 3 106084800

Podl'a
orednisu

10 242257105s300001 vINoHRADsKÁ loog. 3 107t0s530 50€

LL 242254000t56339y LoZoRNo, ZoHoRsKÁ 5l50,208 VE 31r0t30997 100 €

ZaDodźpateľa:
ZSE Energia, a.s.

v Bľatislave

Ing. Imľe Mészáros
Vedúci korporáüreho predaja

Ing. Miroslav Kováčik
Account Manager

ZaOdbeľateľa:
Lozoľno, s.ľ.o.

v Lozoľne /-'3"%u

Lucia Hájniková
konateľ

\,
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