
,
,

Zmluva o združenej dodávke ekktrJny č ... ~!~9.?(
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonn ika v znení neskorších
predpisov( ďalej len "Obchodný zákonn ik"), v súlade so zákonom č. 25 1/2012 Z. z. o energetike a o

zmene niektorých zákonov (ďalej len .Zákon o energetike"), zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach (ďalej len "zákon o regulácii v siet'ových odvetviach") a ďalšími všeobecne

záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky

(ďalej aj "ZoZDE" alebo .zmluva")

Zmluvné strany

1. Odberateľ

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ
IČDP\-l:
Bankové spojenie:
\BAN:
SWIFT:

Gymnázium
Turzovka - Stred 35. 023 54 Turzovka
Mgr. Eva Lejtrichová. riaditeľka
00160849

Štátna pokladnica
SK2981800000007000479471
SPSRSKBA

(ďalej len ..Odberateľ")

a .. '

2. Dodávateľ

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B. 010 47 Žilina
Mgr. Petr Sekanina- predseda
Ing. Tonáš Gažúr- podpredseda predstavenstva
Jiŕ! Feist- člen
Ing. Petr Tornášek- člen
Ing. Michal Uherčík- člen

Oprávnená osoba
za stranu uchádzača: Ing. Michal Jaloviar. riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom.

• konajúci na základe poverenia č.44/2021 zo dňa 25.11.2021..

IČO:
DlČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
\BAN. SWIFT:

Obchodný register Okresného súdu Žilina. oddiel Sa, vložka
Číslo: 10956/L
51865467
2120814575
SK 2120814575
VÚB Banka. a.s .. Mlynské nivy 1. 829 90 Bratislava 25

Zapísaná v:

(ďalej len ..Dodávateľ")
(ďalej v texte spoločne aj ako ..Zmluvné strany")
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Preambula

Túto zmluvu uzatvára Odberateľ ako verejný obstarávateľ- ktorý zadáva zákazku na základe
Rámcovej dohody Č. 1205/2022/0SMal zo dňa (ďalej v texte aj ako ,.RD"),
uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, s Dodávatel'om, ako úspešným uchádzačom
vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky ,.Dodávka elektrickej energie",
zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO. s
použitím elektronickej aukcie, vyhlásenom dňa 10,08.2022 v Úradnom vestníku EÚ pod
značkou 2022/S 153-436774 a dňa I 1.08.2022 vo Vestníku Č. 178/2022 pod značkou 36949-
MST.

\ Čl. l
Účastníci a účel zmluvy

l. Dodávateľ je na základe Povolenia Č. 2018E 0676 zo dňa 28.01.2019 vydaného Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví, oprávnený podnikať v predmete podnikania: elektroenergetika
a rozsah podnikania: dodávka elektriny.

Dodávateľ vyhlasuje, že má uzatvorenú platnú ,.Zmluvu/Dohodu o postúpení a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku: so zúčtovateľom odchýlok OK TE. a.s. č.20 19-12-000 I potvrdenie
zo dňa 16.12.2021, a že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného
zákona o energetike.
Dodávateľ vyhlasuje, že má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii s
prevádzkovatel'om distribučnej siete SSD, a.s. č.RDZO 12022 zo dňa 11.10.2021 a ZSDis., a.s.
č.I 0051 O zo dňa 07.12.2021.

2. Odberateľ je verejným obstarávateľorn, ktorý môže zadávať zákazky na základe rámcovej
dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 ods. 3 písm. cl) ZVO.

3. Základným účelom zmluvy je zabezpečenie prenosu, prevzatie zodpovednosti za odchýlku,
distribúcie, a dodávky elektriny na odberné miesta (ďalej aj "OM") Odberatel'a.

Čl. II
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je:

1.1 Záväzok Dodávatel'a dodávať elektrinu do odberných miest Odberatel'a špecifikovaných v Čl.
IV tejto zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách. Dodávateľ sa
tiež zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlky za odberné miesta Odberateľa
voči zúčtovateľovi odchýlok.

1.2 Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberatel'a do odberných miest Odberateľa
špecifikovaných v Čl. IV tejto zmluvy distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s použitím
siete (ďalej len "distribučné služby") od príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, ku
ktorej sú odberné miesta Odberatel'a pripojené (ďalej len "PDS") v rozsahu a podľa podmienok
tejto zmluvy a prevádzkového poriadku PDS.

1.3 Záväzok Odberateľa uhradiť cenu za realizované dodávky elektriny a služby Dodávateľa, v
zmysle podmienok stanovených v tejto Rámcovej dohode a v zmysle tejto zmluvy.

IA Záväzok Dodávateľa zabezpečiť individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky
odberné miesta Odberateľa špecifikované v Čl. IV tejto zmluvy, zahrňujúcu odbornú podporu.

2. Obsahom tejto zmluvy je aj dohoda Zmluvných strán o:

2.1 cene za dodanie elektriny vrátane služieb definovanej v Čl. V tejto zmluvy,
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2.2 podmienkach dodania elektriny a služieb, bližšie uvedených v ustanoveniach tejto zmluve

Čl. III
Trvanie zmluvy

1. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že zmluva je uzatvorená na dobu určitú: na obdobie od
účinnosti RD do 3 l. 12. 2024 s opciou na predlženie trvania RD zo strany Centrálnej
obstarávacej organizácie - Žilinského samosprávneho kraja o ďalších najviac 24 mesiacov
spolu t.j. s opciou dvakrát po 12 mesiacov (ďalej len "zmluvné obdobie podľa uplatnenia
opcie").

\
Čl. IV

Miesto plnenia a odberné miesta

l. Dodávka elektriny Dodávateľom Odberateľovi vrátane zabezpečenia distribučných služieb a
prevzatia zodpovednosti za odchýlky sa na základe tejto zmluvy uskutoční do odberných miest
Odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. l tejto zmluvy, vrátane zmien vykonaných podľa bodu
2 Čl. IV tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné si oznámiť každú zmenu (vzniku, pričlenenia, zániku)
odberného miesta uvedeného v Prílohe č. l tejto zmluvy ku dňu účinnosti tejto zmluvy, ako aj
počas trvania jej platnosti. Zmenu odberného miesta si Zmluvné strany oznámia bezodkladne
písomne, elektronickou formou na príslušný kontakt uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, bez
nutnosti zmeny zmluvy a/alebo jej príloh formou dodatkov.

Čl. V
Cena

l. Čiastková cena za l MWh elektriny v EUR bez DPH (CWR)je stanovená postupom. upraveným
a definovaným v Prílohe č. 4 RD č. 1205/2022/0SMaI, pričom položka výpočtového vzorca
označená písmenom "Sop" - násobiaci koeficient je čo do výšky položkou nernennou počas
celej doby trvania RD.

"Sop" - násobiaci koeficient: 1,25

2. Súčasťou čiastkovej ceny za l MWh elektriny v EUR bez DPH (CEUR) a Ceny za l MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny

nie sú poplatky regulované platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví,
nie je odvod do Národného)adrového fondu.

3. Súčasťou čiastkovej ceny za 1-MWh elektriny v EUR bez DPH (CEUR) a Ceny za l MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny nie je spotrebná daň z elektriny. Pokia\' sa na
dodávku elektriny podl'a tejto RO bude dal' z elektriny vzťahovať, tak ju Dodávatel' vyúčtuje a
Odberatel' zaplatí vo výške a termíne určenom všeobecne záväzným právnym predpisom. Má
sa tým na mysli spotrebná daň z elektriny pripočítaná podľa zákona č. 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 v sadzbách platných ku
dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4. Súčasťou čiastkovej ceny za 1 MWh elektriny v EUR bez DPH (CEUR) a Ceny za 1 MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny nie je daň z pridanej hodnoty, ktorú
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Dodávateľ vyúčtuje v každej faktúre aj v predpise záloh, a ktorú Odberateľ zaplatí vo výške
určenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným ku dňu uskutočnenia príslušného
zdaniteľného plnenia.

5. Súčasťou čiastkovej ceny za l MWh elektriny v EUR bez DPH (CEUR) a Ceny za l MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny nie je cena za distribúciu elektriny. ktorá sa
riadi platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a tarifnými
podmienkami príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a tvorí ju:

tarifa za rezervovanú kapacitu.
tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny a
tarifa za straty.

6. Cena pre príslušné odberné miesto zohľadňuje mesačný alebo iný dohodnutý odpočet a
príslušnú tarifu a pozostáva z:

Cena za dodávku elektriny
Poplatky regulované platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Odvod do Národného jadrového fondu
Spotrebná daň z elektriny
Daň z pridanej hodnoty
Cena za distribúciu elektriny

7. Predpokladané množstvo elektriny počas zmluvného obdobia vrátane opcie:

Rok 2023: 26,000 MWh

Rok 2024: 26,000 MWh

Rok 2025: 26,000 MWh

Rok 2026: 26,000 MWh

8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely stanovenia ceny za dodávku elektriny si budú dodávku
elektriny Odberatelia objednávať spoločne, pričom bude v ich mene konať subjekt uvedený v
Prílohe Č. 3 Rámcovej dohody. por. Č. l Zoznamu kontaktných osôb zmluvných strán a údaje o
subdodávateľoch.

9. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov. ktoré nie sú uvedené v Rámcovej dohode
alebo v zmluve a ich povinnosť platiť nevyplynie ako nová povinnosť zo všeobecne záväzného
právneho predpisu.

Čl. VI
Platobné podmienky a faktu rácia

L. Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty
považované za opakované dodanie tovaru a služby.

Faktúry sú vystavené jednotlivo pre každé fakturované OM Odberateľa v zmysle Prílohy Č. l
tejto zmluvy.
Jednotlivé faktúry Dodávateľ doručí Odberateľovi písomne v listinnej forme na adresu sídla
Odberateľa, alebo v elektronickej forme na určený e-mailový kontakt Odberateľa uvedený v
Prílohe Č. 2 tejto ZoZDE.
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2. Výška a režim zálohových platieb budú upravené v zmysle RD na základe spotreby
z predchádzajúceho obdobia a príslušnej jednotkovej ceny elektriny v sledovanom
kalendárnom roku.

3. V prípade ročného fakturačného obdobia (OM kategórie NN) budú na faktúre odpočítané
skutočne zaplatené zálohy. Prípadný preplatok vráti Dodávateľ Odberateľovi do 14-tich
kalendárnych dní na účet uvedený v záhlaví tej ktorej ZoZDE.

4. V prípade mesačného fakturačného obdobia (OM kategórie NN a VN) budú na faktúre
odpočítané skutočne zaplatené zálohy. Prípadný preplatok vráti Dodávateľ Odberateľovi do 14-
tich kalendárnych dní na účet uvedený v záhlaví príslušnej ZoZDE.

5. Dodávateľ fakturuje podľa predchádzajúcich bodov Odberateľovi dodávku elektriny a
distribučné služby na základe podkladov, ktoré obdrží z informačného systému príslušnej PDS.

6. Dodávateľ je oprávnený fakturovať Odberateľovi všetky doplatky, ktoré vzniknú v súvislosti so
zmenou alebo doplnením údajov týkajúcich sa Odberateľa v systéme PDS. Tieto doplatky je
oprávnený fakturovať najskôr v mesiaci, kedy boli Dodávateľom zistené a bude sa k nim
pristupovať ako k platbám za služby poskytnuté v tom mesiaci, v ktorom boli zistené.

7. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od konca zúčtovacieho obdobia.

8. Každá faktúra vystavená Dodávateľom bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

9. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto ZoZDE, Odberateľ ju bezodkladne
vráti Dodávateľovi na prepracovanie. Opravená faktúraje splatná do 30 kalendárnych dní odo
dňa jej opätovného doručenia Odberateľovi, s výnimkou úpravy splatnosti faktúry uvedenej
v druhej vete bodu 7 tohto článku.

10. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.

ll. Odberateľ uhradí do 15. kalendárneho dňa bežného kalendárneho mesiaca na účet Dodávateľa
zálohové platby v dohodnutej výške v doručen om Predpise záloh. V prípade zmeny ceny/cien
za spotrebovanú elektrinu alebo distribučných a regulovaných poplatkov v priebehu
sledovaného obdobia v súlade s ustanovením Čl. V tejto zmluvy, alebo pri zmene odberu
Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený upraviť Predpis záloh jednostranným oznámením
doručeným Odberateľovi. Z predpisu záloh musí preukázateľne vyplývať spôsob vyúčtovania
za sledované obdobie - pre zabezpečenie právnej istoty sa týmto rozumie režim zálohových
platieb v 1. až 11. mesiac sledovaného kalendárneho roka, pričom v platbe za 12.-ty mesiac
budú zohľadnené uhradené zálohy za l. až 1l. mesiac, alebo sú zálohy platené počas celých 12
mesiacov sledovaného kalendárneho roka a vyúčtovanie prebehne po l2.-tom mesiaci.

12. Dodávateľ je povinný vyúčtovať Odberateľovi skutočné množstvo odobratej elektriny do 15 dní
od ukončenia dohodnutého zúčtovacieho obdobia, ktorým je uplynutie kalendárneho mesiaca,
v ktorom bol elektrina odobratá, a doručiť vyúčtovaciu faktúru Odberateľovi. Vyúčtovacia
faktúra so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná do 30 kalendárnych dní od
doručenia vyúčtovacej faktúry,

13. Dodávateľ je povinný umožniť nastavenie preddavkových platieb aj za spotrebu elektriny na
odberných miestach s mesačnou fakturáciou a umožniť ročné vyúčtovanie.

14. V prípade pochybenia Dodávateľa pri vystavení faktúry s vplyvom na fakturovanú cenu - napr.
z dôvodu zavedenia nesprávnych hodnôt do výpočtu fakturovanej ceny. nie je Dodávateľ
oprávnený vystaviť dobropis na sumu predstavujúcu rozdiel medzi správne a nesprávne
vystaveno u faktúrou. Pre zabezpečenie právnej istoty sa rozumie: Pokiaľ Dodávateľ sám zistí,
že došlo k chybe pri výpočte fakturovanej ceny, alebo bol na to upozornený Odberateľom, je
povinný stornovať pôvodnú faktúru a vystaviť opravenú. Ak už Odberateľ previedol platbu na
účet Dodávateľa podľa nesprávne vypočítanej fakturovanej ceny, je Dodávateľ povinný
finančné prostriedky vrátiť na účet Odberateľa. Lehota splatnosti podľa tohto článku opravenej
faktúry začína plynúť doručením a zaevidovaním opravenej faktúry.
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Čl. VII
Práva a povinnosti

1. ZoZDE možno meniť, doplniť. či zrušiť len písomnou formou, a to tak, aby neodporovali
obsahu, účelu a rozsahu tejto Rámcovej dohody, resp. za rovnakých zmluvných podmienok
dohodnutých v Rámcovej dohode. V prípade vzniku pochybností. resp. rozporov medzi
Rámcovou dohodou a ZoZDE, sú rozhodujúce ustanovenia Rámcovej dohody.

2. Práva a záväzky z tejto ZoZDE možno previesť na iného len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Odberateľa a Dodávateľa.

3. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s jej ustanoveniami, v súlade s
príslušnými právnymi predpismi a podľa pokynov a v súlade so záujmami Odberateľa. ktoré sú
mu známe a ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mali
byť známe, resp. ktoré mal Dodávateľ poznať v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
najmä, avšak nielen. v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Č. 233/2016
Z. r.. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny. distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.

4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať svoje záväzky podľa tejto zmluvy nepretržite, okrem prípadu
prekážky charakteru .vyššej moci- vis rnaior". Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú
udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani
predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, živelné
pohromy, požiare, embargo, karantény, a podobne.

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrinu v požadovanej kvalite pri dodržaní príslušných
kvalitatívnych parametrov stanovených príslušnými technickými normami platnými v SR.

6. Dodávateľ je povinný doručiť Odberateľovi (na kontakt uvedený v Prílohe Č. 2 tejto zmluvy.
Zoznamu kontaktných osôb zmluvných strán) písomne v elektronickej forme vYP!I)enú Prílohu
č. 3 tejto zmluvy najneskôr k 15. kalendárnemu dňu v januári aktuálneho roku.

7. Odberateľ sa zaväzuje:

7.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Dodávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré
majú podstatný význam pri realizácii predmetu tejto zmluvy,

7.2 odovzdať Dodávateľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú potrebné
na splnenie všetkých povinností a záväzkov Dodávateľa v zmysle tejto zmluvy.

7.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k uskutočneniu
jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany sa spoločne zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich právnej
subjektivity, zmenu adresy ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu. zmenu osoby oprávnenej
rokovať vo veciach zmluvných, akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. zmenu bankového
spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek
Zmluvnej strany. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny
zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorá zmluvná strana nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete
tohto bodu zmluvy, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

Čl. VIII
Sankcie

l. Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v bode 1.1 a/alebo v bode 1.2 Čl. II tejto zmluvy s
výnimkou, ak k nesplneniu tejto povinnosti Dodávateľa došlo z dôvodov uvedených v § 24 ods.
I písm. e) zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov alebo dôvodov
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vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, je Odberateľ oprávnený
účtovať Oodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-- EUR (päťtisíc eur) za každé porušenie
zmluvy.

2. Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania za oneskorené zaplatenie
faktúry vo výške 0,0 l % z dlžnej fakturovanej sumy za každý deň omeškan ia.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty alalebo úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu
škody, ktoré vzniklo konaním jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou a to ani vo
výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu alalebo úrok z omeškania.

4. Oodávatel' sa zaväzuje zaplatiť Odberateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške
5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch
l až 6 Čl. X tejto zmluvy; tým nie je dotknuté právo Odberateľa domáhať sa náhrady škody v
plnej výške.

5. V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, za porušenie ktorého nie
je dohodnutá osobitná zmluvná pokuta, uplatní si Odberateľ zmluvnú pokutu vo výške 100,-
EUR za každé aj opakované porušenie, ak nie je dohodnuté inak.

6. Odstúpením Odberateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady
škody.

7. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Odberateľovi v dôsledku nesplnenia
zmluvných podmienok.

ČI. IX
Zánik zmluvy

1.1 Zmluva zanikne uplynutím základnej doby, na ktorú sa uzavrela podľa bodu Čl. III tejto
zmluvy, alebo v prípade uplatnenia opcie uplynutím doby uplatnenej opcie podľa bodu l Čl. III
tejto zmluvy, alebo vyčerpaním dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia podľa bodu 12) Čl.
V RO, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade, že sa dôjde uplatneniu práva opcie
na predlženie RD v zmysle bodu 2 Čl. III. RO, zmluvné strany sú povinné predlžiť trvanie tejto
ZoZOE o ďalších 12 mesiacov formou dodatku.

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť pred dobou stanovenou v bode l tohto
článku nasledovne:

2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán. a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o
ukončení zmluvy sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v
súvislosti so zmluvou,

2.2 písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v zmysle bodu 3 tohto
článku,

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení
od zmluvy, doručeným druhej zmluvnej strane, ak

3.1 druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu

3.2 podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane treťou osobou, pričom
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie
konkurzného konania, alebo

3.3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo

3.4 druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo sa na ňu zriadi nútená správa.

3.5 došlo k podstatnému porušeniu zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné
porušenie na účely RD sa považuje porušenie v zmysle bodu 3.4 Čl. IX tejto zmluvy.
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4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Ak Dodávateľ má vedomosť, že môže stratiť alebo stratil- spôsobilosť dodávať elektrinu, o
uvedenom bezodkladne písomne informuje Odberateľa.

Čl. X
Osobitné ustanovenia

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred
akýmkoľvek súdom. rozhodcovským súdom alebo rozhodcom. štátnym alebo iným orgánom
verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto
Zmluvy vo vzťahu k zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky
vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti zmluvných strán sa žiadne takéto úkony
nepripravujú.

2. V prípade. akje Dodávateľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa ZVO (ďalej aj len ako
"Skupina dodávateľov"). vzťahujú sa práva a povinnosti Dodávateľa podl'a tejto Zmluvy
spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Dodávateľa podľa tejto
Zmluvy, a teda Dodávateľ ako člen skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s
ostatnými členmi skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi
a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od
ktoréhokoľvek Dodávateľa ako člena Skupiny dodávateľov;

3. Konflikt záujmov

3.1 Dodávateľ sa vyvaruje akýchkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem
toho, Dodávateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto zmluvy. Konflikt záujmov
by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej
spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkol'vek iných vzťahov alebo spoločných
záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť
bezodkladne písomne oznámený Odberateľovi. V prípade konfliktu záujmov Dodávateľ
okamžite prij me všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

3.2 Odberatel' si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto
článku primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote,
ktorú sám určí. Dodávateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali do
situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 3.1 tohto
článku zmluvy, Dodávateľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Odberatel'a
nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa. ktorý je takejto situácii vystavený.

3.3 Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene,
ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez
zbytočného odkladu.

3.4 Akákol'vek nepravdivosť alebo porušenie akéhokol'vek vyhlásenia alebo záväzku Dodávateľa
uvedeného v tomto článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4. Subdodávatelia

4.1 Dodávateľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky
a podielom na celkovej dodávke predmetu RD v Prílohe Č. 2 Zoznam kontaktných osôb
zmluvných strán a údaje o subdodávatel'och (ďalej ako "Príloha Č. 2").

4.2 Dodávateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Odberateľa. Žiadosť o zmenu alebo doplnenie subdodávatel'a písomne predkladá
Dodávateľ Odberateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny
subdodávateľa. Dodávateľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich
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subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa
Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný preukázať splnenie podmienok účasti
zmeneného alebo doplneného subdodávateľa v takom rozsahu, ako to bolo voči
subdodávateľom požadované v rámci podmienok účasti v postupe verejného obstarávania, alebo
v takom rozsahu, v akom Dodávateľ (uchádzač) využil kapacity subdodávateľa, na preukázanie
podm ienok účasti.

4.3 Odberateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač (Dodávateľ) preukazoval
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy, ktoré sa
zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Dodávateľovi) v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia
veta ZVO.

4.4 Bez ohradu na vyššie uvedené. ak Dodávateľ použije na plnenie povinností Dodávateľa podľa
tejto zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Odberateľovi v celom rozsahu za plnenie
povinností podľa tejto zmluvy ako keby ich plnil sám.

5. Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

5.1 Dodávateľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o
nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie zmluvy
nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.

5.2 Dodávateľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto zmluvy bude po celý čas
jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade
s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo
jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktoráje nelegálne zamestnaná.

5.3 Dodávateľ je povinný na požiadanie Odberateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb. prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa
tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Odberateľ mohol skontrolovať či Dodávateľ
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o
nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady. je možné
doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Odberateľa.

5.4 Ak Dodávateľ povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Odberateľovi uložená
pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Dodávateľom
prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej. alebo pokuta uložená Dodávateľovi
bude od Odberateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa
Dodávateľ uhradiť Odberateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej
uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Dodávateľ je
povinný uhradiť Odberateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do 15
(pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody.
Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Odberateľovi bude aj kópia
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej
sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Dodávateľovi od Odberateľa.

6. Register partnerov verejného sektora

6.1 Dodávateľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto zmluvy sa zaväzuje riadne a
včas plniť. svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej
aj ako .Zákon o registri partnerov"), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a
pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa
zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Odberateľa o tom, že:

bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zákona o registri partnerov;
nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť kjeho výmazu z registra partnerov podľa
§ 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
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po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá Y registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o
registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

6.2 Touto zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka
registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov.

6.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí splňajú definíciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. I písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú
subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto zmluvy, zabezpečili svoju registráciu
ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto zmluvy
a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie
povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa
prvej vety tohto bodu článku tejto zmluvy je Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa
predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi: Dodávateľ je
povinný takejto požiadavke Odberatel'a vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Odberateľa; v
prípade, ak Dodávateľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto
bodu tohto článku tejto RD bola porušená.

Čl. XI
Riešenie sporov

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak vzájomná dohoda zmluvných strán nebude
možná, na vyriešenie takéhoto sporu bude oprávnený vecne a mieste príslušný súd.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade s právnymi predpismi len písomnými
a očíslovanýrni Dodatkami odsúhlasenými obidvoma Zmluvnými stranami, s výnimkou
ustanovení uvedených v bode 2 Čl. IV, v bode 8 Čl. VII tejto zmluvy.

2. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej
zmluvnej strane.

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré táto zmluva priamo neupravuje sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej republiky.

4. Ak niektoré z ustanovení tejto ZoZDE je alebo sa stane neplatným či neúčinnýrn, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a
účinným ustanovením. ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zarnýšľanérnu účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia.

5. V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy,
dokial' nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V
prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si
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odli. že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane. ktorá
zás ie lku doručuje.

Zmluvné strany sa dohodli. že Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek
svoju pohľadávku voči pohľadávkam Odberateľa. ,.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č.
4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. z ktorých každý' je
považovaný za originál. Jedno vyhotovenie zmluvy dostane Dodávateľ a tri vyhotovenia
dostane Odberateľ,

8.

9. Zmluva má nasledujúce prílohy. ktoré tvoria jej neoddelireľnú súčasť:

Príloha Č. l: Zoznam odberných miest
Príloha Č. 2: Zoznam kontaktných osôb zmluvných strán a údaje o subdodávateľoch
Príloha Č. 3: KryCÍ list - Stanovenie ceny za dodávku elektriny na základe čiastkových cien
Príloha Č. 4: Všeobecné obchodné podmienky

Za Odberateľa Za Dodávateľa

1\Jť LO 1/14::- v ~ 2. 12 . 1()LLV """""".""",,". dna ... "" ... "" .... "" V Žiline. dňa 21.12.2022

Mgr. Eva Lejtrichová

riaditeľka

.....;~.r. " __
Ing. Michal Jaloviar .. .

riaditel' sekcie Predaj 82C zákazníkom
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Priloha Č. 1 Zoznam odberných miest Odberatel'a:

Gymnázium, IČO: 00160849

Čislo
Napäťová

Distristribuč Objem
Istič

Typ
Hodnota RK

EIC odberného ná spolu Počet Fáz dojednania MRKlkWI
miesta

úroveň
sadzba v MWh

IAJ
RK

[kW]

24ZSS7213927000VV 7213927 NN CS 13,000 3 2S
24ZSS7213918000X 7213918 NN CS 13,000 3 389,4

..



,

Príloha Č. 2

Zoznam kontaktných osôb zmluvných strán a údaje: o subdodávatel'och

\

Splnomocnený zástupca
c-mailová adresa telefóndodávateľa

Ing. Michal Jaloviar,

riaditel' sekcie Predaj B2C michal.jaloviar@sse.sk 0415192203
zákazníkom

Manažér klúčových
odberatel'ov na strane e-rnai lová adresa telefón

dodávatel'a

Mgr. Andrea Sventeková,

obchodný zástupca B2C andrea.sventekova@sse.sk 0905665403

Splnomocnený zástupca
e-rnailová adresa telefónOdberatel'a - ŽSK

Ing. Tomáš Nemec,
..

samostatný odborný referent - tomas. nemec@zilinskazupa.sk 0918324723
špecialista energetik, odbor
správy majetku a investícií

Rozsah Sídlo
Subdodávateľ Štatutár a email telefón

subdodávky subdodávatcľa IČO

mailto:michal.jaloviar@sse.sk
mailto:andrea.sventekova@sse.sk
mailto:nemec@zilinskazupa.sk
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Prtloha č. 3:
Krycí list - Stanovenie konečnej ceny za dodávku elektriny na základe čiastkových cien. "

k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. _ /2022 pre kalendárny rok 2023

Dodávateľ Stredoslovenskú energetika, a.s.

S ídÚ~------------i)-t~i-I{~~Jči;-ňi~e-8S9-I-i4~1~~-()j-ä--4-7--liiillE,------------------------------------------------------------
--z;-p;;-~oR-sr~:----------·--ÚI~~~~~;;_6i~-~-~<;-6-d-~I-z' ilil~;-'-~;~ii~l-S;;:-~T~-~i~~~-6-í~T;;:·-I-Ú9·s-67C'--'-- ----.'.---'--"-' ... - -.-- ---
--iEo:·-------------------------------s-i--Š6S-46T----------------------I(S-DPH~------------------------· ----s-j<.--ii-2()S-j-457S----- ----------
--Dlt~------oo----------------------212-ä-š-j 4575--- ---_oo---------------------------------------------------------------- ..-

-B~-ňk~;é-~-p~i~~i~~--------------VľjÚB-~ľt~I~;:-~{~~-_. .__-----swiFT-(Bic)~---------------- .S-tJi3-Ä--Š-j<BX------ _

IBAN: 31<.91 02000000000000702432

Odberateľ Gymnázium

Sídlo: Turzovka - Stred 35, 023 54 Turzovka

--Tč()~----------- ---- ---------------()'()"i'60849-- .---------- -----------ič -ľ5PI~i~------------ -------- ------N-i-;-Je-pl~t~-~~~~-ľ51)j=i--------
---[)-IC:----------------·-----------------------------------------.----.--------------oo------------oo----------

mAN: SI(298 I 800000007000479471

Poradie konfirmácii
1 - Identifikačné čislo konfirmácie Referenčná cena SL PXE:

-j(''-\\i'~--J
..-.. -- --_ .. ~.._--

J I cena:

- -- ,-

19.000

390.-

Objednaná spotreba v MWh na obdobie O Ul 1.2023 ....j 1.12.2023:

26,000

Indikovaná priemerná cena €/MWh:
390,-

~Z~~1:~ňuavetr){~:~1 bez DPH a spotrebnej dane. v!Y.~.l!.l~i{(f..,dňa: .2.'k.:..1.l-.:..lfJ 1 L---
Dodávatel': Odberatel':

Podpis: _._
Meno: Ing. Michal Jaloviar
Funkcia: Riaditel' sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis:
Meno: Mgr. Eva Lejtrichová
Funkcia: riaditel'ka



OBCHODNÉ PODMIENKY
DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNíKOV S CELKOVOU
ROČNOU SPOTREBOU ELEKTRINY DO 500 MWH
Článok l.
Predmet úpravy •
1. Stredoslovenská en~rgetika, a. S" ICO: 51 865467, so sídlom Pri Rajčian-

ke ~591/4B, 01047 Zilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného sú-
du Zilina, oddiel Sa, vložka Č. 10956/L (ďalej len .Dodávatel'] je držiteľom
povolenia na dodávku elektriny.

2. Tieto obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov s celkovou
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh a pre ostatných odberateľov SSE
zaradených do tejto skupiny odberateľov (ďalej len ,OP') vydáva Dodáva-
teľ za účelom podrobnejšej úpravy zmluvného vzťahu pri dodavke elektri-
ny v zmysle Zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
'l1iektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len 'Zákon o ener-
getike').

3. Tieto OP upravujú vzťahy a podmíenky pre zabezpečenie dodávky elektri-
ny z napäťovej úrovne VN a NN pre odberateľov s celkovou ročnou spotre-
bou elektriny do 500 MWh a pre ostatných odberateľov SSE zaradených
do tejto skupiny odberateľov, s výnimkou odberatel'ov elektriny v domác-
nosti (ďalej len ,Odberaten, ktorých odberné miesto je pripojene do dis-
tribučnej sustavy príslušného prevádzkovateľa distríbučnej sustavy (ďalej
len ,PDS'), a ktori maju s Dodávaterom uzavretú platnú zmluvu o dodávke
alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny - Zmluva o dodávke a distri-
bucii elektriny (ďalej len 'Zmluva") podľa § 273 a nasl. zákona Č. 513/1991
Zb. O\lChodný zákonník v účinnom zneni (ďalej len ,Obchodný zákonnik')
a doplňajú vzťahy upravené Obchodným zákonníkom, Zákonom o ener-
getike a ostatnými platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi
alebo normativnymi aktmi. Tieto OP platia pre Odberateľov elektriny, kto-
ri sú malými podDikmi podra § 3 pism. a) bodu 10 Zákona o energetike len
v pripade, že (i) Urad pre reguláciu sieťových odvetvi neschváli obchodné
podmienky platiace pre malé podniky, alebo (ii) odberatel ktorý je malým
podnikom nesúhlasi so zaradenim medzi malé podniky.

4. Tieto OP platia aj pre odberateľov eleKtriny uvedených v čl. l. bod 2 tých-
to OP, ktori odoberajú elektrinu na základe zmlúv o dodávke alebo zmlúv
o združenej dodávke elektriny uzavretých s Dodavateľom pred platnosťou
a účimostou týchto OP.

Článok l!.
Pojmy
Na účely týchto OP sa rozumie
1. odberateľom koncový odberateľ elektriny ako je definovaný v čl. l. bodu

3. týchto OP.
2. dodávateľom elektriny osoba, ktorá ma povolenie na dodávku elektriny,
3. zmluvou zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená medzi dodá-

vateľom elektriny a odberateľom elektriny, na základe ktorej sa dodáva-
teľ elektriny zaväzuje dodávať odberateľovi elektriny elektrinu vymedzenú
množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektri-
ny do odberného miesta odberateľa elektriny vrátane súvisiacich služieb
a prevziať za odberateľa elektriny zodpovednosť za odchýlku a odberateľ
elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elek-
trinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby,

4. prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,

5. distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na čas-
ti vymedzeného územia na účel jej prepravy Odberateľom. podmienky
poskytovania distribúcie elektriny a pristupu do distritíučnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto Odberatera pripojené, upravuje platný a účinný
prevádzkový poriadok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy
schválený Uradom pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len ,úrad") a os-
tatné platné všeobecne záväzné právne predpisy alebo normativne akty.
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je
odberné miesto Odberateľa pripojené, je spravidla zverejnený na webo-
vom sidle prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

6. dodávkou elektriny predaj elektriny,

, Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v platnom znení.
§ 43a až 45 Občianskeho zákonníka.

J § 17a Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov

,

UéINf\lÉ.
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7. odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v urči-
tom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom
dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom
elektriny v reálnom čase,

8. odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného
alebo viacerých meracích bodov.

9. odberné elektrické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odber elek-
triny. a ktoré je možné pripojiť na distribučnú sústavu alebo na elektrickú
pripojku.

10. technickými podmienkami dokument vydany prevádzkovateľom distri-
bučnej sústavy, ktory zabezpečuje nediskriminačný, transparentný. bez-
pečný prístup. pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sustavy. určuje
technické podmienky pristupu a pripojenia, pravidla prevádzkovania distri-
bučnej sústavy a záväzné kritériá technickej bezpečnosti distribučnej sú-
stavy,

11. prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovateľom dis-
tribučnej sústavy a schválený uradom, upravujúci podmienky prevadz-
ky distribučnej sustavy, práva a povinnosti jednotlivých účastnikov trhu
s elektrinou a ktorý je záväzný pre všetkých účastnikov trhu,

12. určeným meradlom je prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty mera-
nej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací pristroj, jeho komponenty pri-
davné zariadenia a meracie zariadenie',

13. prerušenim dodávky a distribúcie elektriny odpojenie odberného
elektrického zariadenia bez ukončenia zmluvného vzťahu. Pn prerušeni
dodávky elektriny môže byť odobrate určené meradlo,

14. ukončenim dodávky a distribúcie elektriny ukončenie zmluvného
vzťahu s odobratim určeného meradla, ak nie je ukončenie Zmluvy do-
hodnuté inak,

15. zabezpečen im distribúcie elektriny a s ňou súvisiacich služieb uza-
tvorenie rámcovej distribučnej zmluvy zo strany dodávateľa elektriny s pri-
slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

16. elektronickou faktúrou faktura vystavená v elektronickej forme,
17. cennikom služieb dodávateľa je platny cenník odávateľa obsahujú-

ci ceny služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou elektriny zverejnený
na www.sse.sk (ďalej len .cennik služieb Dodávateľa") vydany v súlade
s vyhláškou úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidla pre fun-
govanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorne-
ho trhu s plynom,

18. cennikom služieb prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len
"cenník služieb PDS') je cennik obsahujúci ceny služieb PDS spojených s
distribúciou elektriny uverejnený na webovom sidle PDS vydaný v súlade
s vyhláškou úradu č. 24/2013 Z. z .. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fun-
govanie vnútomého trhu s elektrinou a pravidla pre fungovanie vnútorné-
ho trhu s plynom.

Článok III.
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena
1. Pred uzatvorenim Zmluvy a pri jej zmene sú zmluvné strany na vyžiada-

nie povinné za účelom identifikácie a overenia identifikácie preukázať svo-
ju totožnosť.

2. Zmluva sa uzatvára
2.1 v priestoroch zákaznickeho centra, alebo iného obchodného miesta

Dodiwatera za pritomnosti zásnecu Odberateľa a Dodávateľa, a to
na podnet Odberateľa alebo Dodávatera,

2.2 v mieste sídla Odberatera alebo v iných miestach za pritom nosti zá-
stupcu Odberateľa a Dodávateľa, ak si Odberateľ návštevu Dodáva-
teľa vyžiadal,

2.3 záväzným a včasným prijatím pisomného návrhu osobne alebo do-
ručovaním poštou alebo kuriérskou službou, ak nebude zástupca
Odberateľa a Dodávater súčasne pritomní,

2.4 predajom mimo prevádzkových priestorov Dodávatera2,

2.5 elektronicky za podmienok ustanovených Dodávateľom (na-
pr. prostrednictvom formulára na webovom sidle Dodávateľa
www.sse.sk. prostrednictvom mobilnej aplikácie Dodávateľa
alebo prostrednictvom web portálu) alebo inými prostried-
kami diaľkovej komunikácie podl'a osobitného predpisu'
bez súčasnej fyzickej pritomnosti zmluvných strán,
a to za podmienok stanovených Dodávateľom,

http://www.sse.sk
http://www.sse.sk.


2.6 telefonicky so súhlasom Dodavatera, prostrednictvom zaznamenávanej
telefonickej linky Dodávateľa s nasledovným zaslaním písomného potvr-
denia (akceptácie) Dodávateľa preukazujúceho uzatvorenie Zmluvy. Pi-
somným potvrdením sa rozumie aj potvrdenie doručené na e-mail určený
Odberateľom, ak o doručenie pisomneho potvrdenia e-mailom Odberateľ
požiada.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberate-
ľom sú tieto OP. Odberateľ obdrži tieto OP najneskôr pri uzatvorení Zmluvy a
ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom pripade môže Dodávateľ obozná-
miť Odberateľa s obchodnými podmienkami doručením obchodných podmie-
nok elektronicky.

4. Obchodné podmienky a každú ich zmenu Dodávateľ zverejňuje na svojom we-
bovom sidle www.sse.sk pred účinnosťou tejto zmeny.

5. Zmluva je platná dňom podpisania zmluvnými stranami podfa bodov 2.1, 2.2,
2.3, 2.4 tohto článku, resp. dňom, kedy došlo k prejavu súhlasu Odberateľa a
Dodávateľa s uzatvorenim Zmluvy podla bodu 2.5 alebo 2.6 tohto článku za sú-
časne splnene] podmienky, že Odberateľ splnil obchodné podmienky Dodáva-
teľa a Zmluva obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti rozhodné pre možnosť
začatia dodávky, a to najmä identifikačné údaje Odberateľa, identifikačné úda-
je odberného miesta vrátane údajov o odbernom mieste (predpokladaný ročný
odber, hodnota hlavného ističa, distribučná sadzba, výška rezervovanej kapaci-
ty a jej typ) a cenu. Zmluva je účinná dňom začatia dodávky elektriny.

6. Osoba odlišná od Odberateľa je oprávnená podpisať Zmluvu len na základe
predloženého plnomocenstva v origináli alebo v úradne overenej fotokópii.

7. Uzatvorením Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že Jevlastníkom nehnuteľnosti, ale-
bo že má užívacie právo k nehnuteľnosti, alebo že má suhlas vlastni ka nehnu-
teľnosti na dodávku a distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré sa v
nehnuternosti nachádza (ďalej len ,opravneny vztah k nehnuteľnosti'). Doda-
vateľ má právo požiadať a Odberateľ je povinný na základe požiadavky Dodá-
vatefa predložiť bez zbytočného odkladu doklad preukazujúci opravnený vzťah
k nehnuternosti. Ak Odberateľ na základe výzvy Dodávatera nepredloži doklad
preukazujúci oprávnený vzťah k nehnuternosti, Dodávateľ je oprávnený neuza-
tvoriť Zmluvu s Odberateľom až do času predloženia dokladu preukazujúceho
oprávnený vzťah k nehnuteľnosti a pre pripad, že Zmluva s Odberaterom už bo-
la uzatvorená je Dodávateľ oprávnený prerušiť dodávku a distribúciu elektriny
bez nároku na náhradu škody až do času predloženia dokladu preukazujúceho
oprávnený vzťah k nehnuteľnosfi.

8. Dodávateľ má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmietnutie uzatvorenia
Zmluvy Dodávater odôvodni. Dodávateľ má právo odmietnuť uzatvorenie Zmlu-
vy najmä v pripade. ak na dotknutom odbernom mieste eviduje Dodávateľ ne-
uhradené peňažné záväzky ako aj v pnpade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada
osoba, ktorá je voči pôvodnému Odberateľovi, voči ktorému Dodávater eviduje
neuhradené peňažné záväzky, prepojeným podnikom podľa § 3 pism. a) bod 2
Zákona o energetike, alebo ak Odberater za posledných 12 mesiacov podstat-
ným spôsobom porušil Zmluvu alebo neoprávnene odoberal elektrinu, alebo ak
má Odberatef voči Dodávaterovi neuhradené peňažné záväzky. Dodávateľ má
právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy elektronickou alebo telefonickou formou aj
v pnpade, ak má dôvodné pochybnosti o totožnosti Odberateľa.

9. Zmluva môže byť zmenená na základe požiadavky Odberateľa o zmenu:
a) sadzby, pričom sadzba sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok,
b) charakteru odberu (rozširenie, zlúčenie, zmena miesta pripojenia, zmena

prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom a pod.),
c) spôsobu merania,
d) korešpondenčnej adresy,
e) bankového spojenia,
f) vyšky, periodicity alebo spôsobu úhrady preddavkovej platby,
g) spôsobu úhrady vyučtovacej faktúly,
h) úd~ov Odberateľa resp. identifikačnych údajov Odberateľa zapisaných v

Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v inom registri, v ktorom je
zapisaný,

i) údajov odberného miesta,
il rezervovanej kapacity alebo zmeny typu rezervovanej kapacity, pričom pod-

mienkou takejto zmeny je predošlá akceptácia zo strany PDS.
Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedených pripadoch sa považuje za akcep-
tovanú v pripade, že Dodávateľ oznami Odberatefovi akceptovanie požiadav-
kyalebo si Odberateľ a Dodavater začnú plniť povinnosti v zmysle požiadav-
ky Odberateľa.

10. Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavatefa Odberateľovi pri zmene:
a) fakturačného cyklu,
b) vyšky preddavkových platieb,
c) bankového spojenia Dodávateľa,

4 Napríklad zákon Č. 431/2002 Z z. o učtovntctve v znení neskorších predpisov.
zákon Č. 222/2004 Z z. o dani z oridane] hodnoty v zneni neskorších predpisov.

•,

d) identifikačných udajov Dodávateľa zapsanrch v Obchodnom registri Slo-
venskej republiky,

e) korešpondenčnej adresy Dodávateľa,
f) periodicity a ôsobu úhrady preddavkových platieb a úhrady za vyučtova-

eiu faktúru,
g) sadzby.

11. Zmena Zmluvy formou oznámenia Dodávateľa Odberateľovi sa považuje za
uskutočnenú v pripade doručenia takéhoto oznámenia OdberateľovI alebo ak si
Odberateľ a Dodávateľ začnú plniť povinnosti v zmysle takéhoto oznámenia Do-
dávatefa Odberaterovi. Zmena Zmluvy formou oznámenia Dodávateľa Odbera-
teľovi pri určeni formy a spôsobu úhrady preddavkových platieb a úhrady za vy-
účtovaciu faktúru sa považuje za uskutočnenú aj ak si Odberateľ a Dodavateľ
začnú plniť povinnosti v zmysle takéhoto oznamenia Dodávateľa Odberateľovi.

12. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú formu
úhrady preddavkových platieb v prípade, ak je z predchádzajúcich uhrad platieb
Odberateľa zrejmé, že opakovane využiva inú formu úhrady platby, ako má do-
hodnutú v Zmluve. O zmene formy úhrady platieb bude Odberateľ informovany
vhodnou formou, napriklad pisomným oznamenim, vo vyúčtovacej faktúre ale-
bo vystavenim nového rozpisu preddavkových platieb. Ak Odberateľ nesuhlasi
so zmenou formy úhrady platieb, je povinný túto skutočnosť bezodkladne ozná-
miť vhodnou formou Dodávateľovi.

13. Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy vyvolané Odberateľom mimo úkonov,
ktoré sú zahrnuté v tarifach, účtuje Dodávateľ poplatky podľa platneho cennika
služieb Dodávateľa.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dodávku elektriny je stanovena dohodou zmluvných strán.
2. Cena za dodávku elektriny môže byť určená pre každé od berne miesto osobit-

ne.
3. Dodávateľ si vyhradzuje pravo spoplatniť vybrané služby čiastkou podľa plat-

ného cennika služieb stanoveného Dodávaterom. Odberateľ podpisom Zmluvy
potvrdzuje, že sa s platným cennikom Dodávateľa oboznámil.

4. Každá zmena ceny za dodávku elektriny dodávanej po dobu trvania Zmluvy bu-
de Odberateľovi oznámená pisomne.

5. Dodávateľ fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených prevádzkovaterom
distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla alebo podľa typoveho dia-
gramu odberu podľa Prevadzkoveho poriadku prevád ovateľa distribučnej sú-
stavy. Dodané a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo
energie vyjadrené v energetických jednotkách. Faktúra musi obsahovať všetky
náležitosti stanovené platnymi daňovymi a účtovnými predpismi4 vrátane ozna-
čenia banky a čísla účtu, na ktorý má byl platba pripisaná, vrátane informácie
podľa ustanovenia § 34 ods. 3 Zakona o energetike. Dodávateľ k cenám za do-
dávku elektriny pripočíta cenu za distribučné služby podľa platného cenníka za
distribúciu elektriny a prislušného cenového rozhodnutia úradu, odvod do Ná-
rodného jadrového fondu v súlade s osobitným predpisom a tarifu za systémo-
vé služby. tarifu za prevádzkovanie systému, podľa prislušného cenového roz-
hodnutia úradu.

6. Fakturačným obdobim je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu
elektriny. Dodávateľ vykonáva vyúčtovanie odberu elektriny formou vyúčtova-
cej faktúry za príslušné odberné miesto Odberatela, pre ktoré je Zmluva uza-
tvorená.

7. Fakturačné obdobie pri Zmluvách s odberom elektriny z napäťovej úrovne VN
je mesačné. Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje faktúrami za odberné
miesto vo fakturačnom období, ktoré je vymedzené pravidelnymi mesačnými
odpočtami. Faktúra je vystavená v zmysle zákona o DPH.

8. Dodávka elektriny. resp. dodávka a distribúcia elektriny sa Odberateľovi s od-
berom elektriny z napäťovej úrovne NN fakturuje faktúrami za odberné miesto
vo fakturačnom obdobi (mesačné, ročné), ktoré je vymedzené odpočtami podľa
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pokiaľ Dodáva-
teľ neurči s prihliadnutim na charakter a povahu odberu inak. Faktúra je vysta-
vená v zmysle zákona o DPH.

9. Na preddavkové platby za opakovane zdaniteľné plnenie vyhotoví Dodávateľ
za každé odberné miesto samostatnú faktúru nazvanú "Dohoda o platbách za
odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektricku energiu - faktúra" maximálne na
dvanást kalendárnych mesiacov. Dodávateľ na žiadosť Odberateľa s väčším
počtom odberných miest môže vystaviť ,Rekapituláciu faktúr' a ,Rekapituláciu
dohôd o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu' z
dôvodu platobného styku ako informativny doklad a slúži len pre platobný styk
zmluvných strán.

10. Celková výška preddavkov sa stanovi na základe skutočnej spotreby prepo-
čitanej algoritmom, ktorý zohľadňuje skutočné teplotné priemery a krivku od-
beru pre danú sadzbu podľa typového diagramu odberu alebo vo výške pred-
pokladanej spotreby elektriny, vynásobenej aktuálne platnou cenou alebo sa
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použije cena za celkové dodanie z ,Faktúry za dodávku a distribúciu elektriny'.
Pri uzatvárani novej Zmluvy sa výška preddavkovej platby urči na základe hod-
noty inštalovaných spotrebičov a/alebo predpokladaného odberu a dohodnutej
sadzby.
a) Celková výška preddavkových platieb pre Zmluvy s odberom elektriny z na-

päťovej úrovne VN je stanovená v rozsahu až 100 % spotreby. Preddavkové
platby sú pri Zmluvách s odberom elektriny z napäťovej úrovne VN rozlože-
né nasledovne:
- do jednej mesačnej splátky splatnej do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (ak
sa zmluvné strany nedohodli inak), alebo
- do troch dekádnych splátok splatných do 5., 15., a 25. dňa v mesiaci (ak sa
zmluvné strany nedohodli inak). Výška jednotlivých splátok je 33%/33%/34%
z celkovej dohodnutej výšky preddavkovej platby,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napäťovej úrovne
NN:
- v ripade mesačnej fakturácie sú určené do 15. kalendárneho dňa v me-
siaci (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), uvedenemu v doklade ,Dohoda
o platbách za odobratú ale zatiar nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktú-
ra". Výška preddavkov je stanovená na 100 % spotreby,
- v pripade ročnej fakturácie sú spravidla rozložené v jedenástich splátkach
po dohode s Dodávateľom, uvedené sú v doklade ,Dohoda o platbách za
odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra', ak sa Do-
dávater s Odberaterom nedohodnú inak. Výška preddavkov je stanovená na
100 % spotreby,

c) Dodávateľ môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene ceny za do-
dávku elektriny zaslaním dokladu "Dohoda o platbách za odobratu, ale za-
tiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra",

d) Dodávater môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene vyšky spot-
reby oproti predchádzajúcemu porovnaternému obdobiu zaslanim dokladu
"Dohoda o platbách za odobratú ale zatiar nevyfakturovanú elektrickú ener-
giu - faktúra',

e) Dodávateľ môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene regulovaných
cien za služby, ktoré sú predmetom fakturácie zaslaním nového dokladu
"Dohoda o platbách za odobratú ale zaíial nevyfakturovanú elektrickú ener-
giu - faktúra', pričom bude o takomto postupe informovať Odberateľa,

f) spôsob výpočtu pri zmene preddavkovej platby podľa bodov cl, d) a e) je sta-
novený algoritmom, v ktorom je zohľadnená zmena ceny a historia spotreby
pre príslušné odberné miesto, vztiahnutá na normálne klimatické podmien-
ky, podľa normalizovaného typového diagramu odberu (TOO).

11. Doručenim "Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektri-
nu - faktúra", ktorá prekrýva obdobie alebo časť obdobia skôr vystavenej .Do-
hody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra"· sa
končí platnosť pôvodnej ,Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaf nevyfaktu-
rovanú elektrinu - faktúra" v období prekrytia.

12. Dodávater si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú fonmu
úhrady preddavkových platieb v prípade, ak je z predchádzajúcich úhrad platieb
Odberateľa zrejmé, že opakovane využíva inú formu úhrady platby, ako má do-
hodnutú v Zmluve. O zmene fonmy úhrady platieb bude Odberater informovaný
vhodnou formou, napriklad písomným oznámením, vo vyúčtovacej faktúre ale-
bo vystavením noveho dokladu "Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ ne-
vyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra'. Ak Odberateľ nesúhlasí so zmenou
formy úhrady platieb, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť pisom-
nou formou Dodávaterovi.

13. Po zisteni skutočného odberu elektriny za prislušné fakturačné obdobie vypo-
číta Dodávateľ rozdiel medzí cenou stanovenou na základe skutočného odberu
elektriny a súčtom prijatych preddavkových platíeb za celé obdobie od začíatku
fakturačného obdobia do dňa odpočtu skutočneho odberu elektriny. Tento roz-
diel bude fakturovaný Odberateľovi vo vyúčtovacej faktúre vystavenej za prís-
lušné odberné miesto Odberatera v cenách platných na obdoôie dodávky elek-
triny.

14. Terminy splatnosti platieb za elektrinu:
a) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napäťovej úrovne

NN sú v zmysle ,Dohody o platbách za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanú
elektrickú energiu - faktúra' splatné od 1. do 15. kalendárneho dňa v mesia-
ci, za ktorý sa preddavok uhrádza,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napäťovej úrovne
VN sú v zmysle ,Dohody o platbách za odobratú ale zatial' nevyfakturovanú
elektrickú energiu - faktúra' splatné od 1.do 15. alebo od 1. do 5 .. 15., 25. ka-
lendárneho dňa v mesiaci (podľa počtu splátok), za ktorý sa preddavok uhrá-
dza,

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napälovej úrovne VN pri spláca ni do 5.,
15.,25. kalendárneho dňa v mesiaci, v pripade neuhradenia dvoch po sebe
nasledujúcich preddavkových platieb v termíne splatnosti, môže Dodávateľ
zmeniť termin splatnosti mesačných preddavkových platieb na 5. kalendárny

•,

deň mesiaca, za ktorý sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100% predpo-
kladanej ceny za spotrebu elektriny v danom mesiaci.

15. V prípade, že Odberateľ na základe upomienky uhradí preddavkovu platbu a tá-
to bude pripisaná-na účet Dodávateľa v nasledujúcom mesiaci. zaúčtuje sa ako
preddavková platba nasledujúceho mesiaca. Týmto Odberateľovi vznikne po-
vinnosť uhradiť faktúru za príslušné obdobie bez zohľadnenia tejto preddavko-
vej platby. V prípade, že preddavková platba bude na účet Dodávateľa pripisa-
ná pred skončením fakturačného obdobia, bude vo faktúre riadne zohfadnená.

16. Ak Odberateľ využivajuci Iný než inkasný spôsob platby poukáže platbu v ne-
správnej výške. alebo s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže
na iný bankový účet, ako je uvedené na faktúre. Dodávater ju bude považoval
za nezrealizovanú.

17. Preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí Dodávater Odberateľovi v lehote splat-
nosti vyúčtovacej faktúry. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 14 dni. V prí-
pade faktúr, ktoré sú predmetom ,Rekapitulácie faktúr', je lehota splatnosti sta-
novena individuálne na základe dohody medzi Odberaterom a Dodavaterom.

18. Dodávateľ vrátí preplatok z vyúčtovacej faktury Odberateľovi
18.1 bankovým prevodom na bankový účet Odberatera,
18.2 poštovým peňažným poukazom,
18.3 započitanim voči najbližšie splatným preddavkovým platbám alebo voči

ostatným pohl'adávkam podľa Zmluvy, o čom Odberatefa pisomne infor-
muje (napr. vo vyúčtovacej faktúre).

Vyplatenie preplatku poštovým peňažným poukazom sa nerealizuje do zahraničia.
Preplatky do výšky 3 eur uhrádza Dodávater Odberaterovi bankovým prevodom
na bankovy účet Odberateľa. V pripade, ak Dodávater neeviduje bankový účet
Odberateľa. preplatky do výšky 3 eur môžu byť zohľadnené v nasledujúcej vy-
účtovacej faktúre. pokiaľ Odberateľ nepožiada o vyplatenie takéhoto preplatku.
Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať vzájomné peňažné pohľadávky
voči Odberaterovi písomnym oznémenim o započitanl pohľadávok. Za pisom-
né oznamenie započítania sa považuje aj oznamenie o započitan vzájomných
peňažných pohladávok vo vyúčtovacej faktúre. Jednostranne započítané mô-
žu byť zo strany Dodávateľa akékoľvek pohľadávky Dodávatefa suvisiace s pl-
nením Zmluvy (najmä pohľadávky z titulu preddavkových platieb alebo vyúčto-
vania za dodávku elektriny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek pohradávkam
Odberateľa voči Dodávaíelovi V prípade, že je Odberateľ v omeškaní s úhradou
peňažných záväzkov pod ra Zmluvy, Dodávater má právo Odberaterom uhrade-
né platby započrat najprv na najskôr splatné úroky z omeškania, sankčne po-
platky, zmluvné pokuty, poplatky a potom na Jlajsker splatnú istinu alebo jej
časť, a to bez ohradu na to, že Odberateľ urči, ktorý z peňažných zaeäzkcv si pl-
ni. Za písomné oznámenie započitania sa považuje aj oznámenie o započitani
vzájomných peňažných pohľadávok vo vyúčtovacej faktúre.

19. V prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vyúčtovacej faktúry Dodávateíom
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou má Odberateľ právo započítať
sí vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou platbou, ak to oznámi
DOdávateľovi, najmenej však 5 dní pred splatnosťou preddavkovej platby.

20. Všetky platby pod ra Zmluvy sa vykonávajú spôsobom dohodnutým v Zmluve.
Náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové poplatky,
poštové poplatky) znáša každý účastmk Zmluvy sám, pokiar nie je v Zmluve ale-
bo v cenníku služieb Dodavateľa uvedené ínak. Pre vylučenie akýchkoľvek po-
chybnosti, pod nákladmi spojenymi s úhradou záväzkov Zmluvy sa nerozume-
jú náklady spojené s uplatnením pohľadávky vzniknutej zo Zmluvy. V Zmluve je
možné dohodnúť nasledujúce spôsoby úhrady platieb:
20.1 bankové inkaso z bankového účtu Odberateľa,
20.2 bankový prevod,
20.3 poštový peňažný poukaz.
V prípade zahraničnej korešpondenčnej adresy sa nerealizuje spôsob platby
prostredníctvom poštového peňažného poukazu.

21. V platobnom styku sa používajú variabiIné symboly uvedené na prislušných fak-
túrach resp. íných dokladoch (vrátane súhrnných a vyúčtovacich) vystavených
Dodávatel'om Odberateľovi na účely úhrady ceny spotrebovanej elektriny (na-
pr. ,Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny". ,Vyúčtovacia faktúra
za dodavku elektriny", ,Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturo-
vanú elektrickú energiu - faktúra". ,Upomienka"), alebo na účely realizácie iných
úhrad v zmysle Zmluvy.

22. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet Dodávateľa
alebo Odberatel'a. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna
alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližši nasledujúci pra-
covný deň.

23. Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí Odberater v lehote splatnosti vyúčto-
vacej faktúry. Preddavkovu platbu uhradi Odberateľ v lehote splatnosti preddav-
kovej platby.
V pripade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote splatnosti stanovenej v upo-
mienke, je Dodávateľ oprávnený na náklady Odberateľa po jeho predchádza-
júcom poučení o prerušení dodávky elektriny prostrednictvom prevádzkovateľa



distribučnej sústavy obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberného
miesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s preru-
šenim aobnovenim distribucie do odberného miesta alebo odstupiť od Zmluvy
podľa článku XIII. bodu 2.1. týchto OP.

24. V pripade omeškania Odberateľa s úhradou platieb zo Zmluvy v stanovených
terminoch je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberaíela úrok z omeškania
vo výške určenej v zmysle prislušných ustanovení Obchodného zákonnika.

25. Uplatnenie reklamácie v zmysle čl. X. týchto OP nemá odkladný učinok na
splatnosť faktur.

26. Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy (úpravou odbemého miesta) vyvola-
né Odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v sadzbách v zmysle ceno-
vých rozhodnuti úradu. účtuje Dodávateľ poplatky podľa platného cennika slu-
žieb Dodávateľa.

27. Dodávateľ informuje Odberaíela o vyúčtovacej faktúre a doručuje Odberateľo-
vi vyúčtovaciu faktúru v papierovej forme alebo elektronicky v zavislosti od to-
ho, aku formu si Odberateľ vybral. V prípade, pisomnej vyúčtovacej faktúry, Do-
davaterdoručuje vyúčtovaciu faktúru alebo o nej informuje na korešpondenčnu
adresu uvedenú Odberateľom a ak táto výslovne uvedená nie je. na adresu Od-
berateľa uvedenú v záhlavi Zmluvy. V prípade, že si Odberateľ vybral elektro-
nický spôsob doručenia vyúčtovacej faktúry alebo informovania o nej, Dodáva-
teľ doručuje vyúčtovaciu faktúru alebo informuje o vyúčtovacej faktúre na e-mail
uvedený Odberateľom, pripadne môžu zmluvné strany so vzájomným súhlasom
využiť Iný elektronický spôsob (napr. webový servis). Podmienky poskytovania
služby elektronická faktúra sú zverejnené na webovom sidle Dodávateľa www.
sse.sk.

Článok V.
Povinnosti Dodávateľa a povinnosti Odberatel'a
1. Dodávateľ je povinný

1.1 zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku elektriny Odberateľovi formou
opakovaných dodávok elektriny, za podmienok dohodnutých v Zmluve a
OP,

1.2 poskytoval' Odberateľovi informácie týkajúce sa cien za dodávku elektriny,
dodávky elektriny a štruktúry ceny za dodávku elektriny,

1.3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnú platbu spôsobom, vo výške a za pod-
mienok uvedených v štandardoch kvality5; ak bude Dodávatef uhrádzať
kompenzačnú platbu Odberateľovi podľa osobitných predpisov, kompen-
začná platba sa považuje za uhradenú dňom odpisania peňažnych pro-
striedkov z účtu Dodávateľa pri bezhotovostnom prevode z účtu alebo
dňom odoslania súboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti pro-
strednictvom poštového peňažného poukazu. Uhradenie kompenzačnej
platby nie je podmienené predchádzajúcim podaním žiadosti o jej vyplate-
nie. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávateľ zverejňuje na svojom
webovom sidle www.sse.sk.

2. Odberateľ je povinný
2.1 mať zriadené a pripojené odberné elektrické zariadenie v súlade s tech-

nickými a obchodnymi podmienkami pripojenia určenými prevádzkovate-
ľom distribučnej sústavy a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadeni,

2.2. mať uzatvorenú Zmluvu s jedinym Dodávaterom na dodávku elektriny do
odberného miesta uvedeného v Zmluve, a to z dôvodu prenesenia zodpo-
vednosti za odchýlku na Dodávatera po dobu trvania Zmluvy,

2.3 umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a demontáž urče-
ného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k
určenému meradlu,

2.4 poskytnút' potrebné údaje, ktoré je Dodávateľ povinný poskytovať o Odbe-
rateľoch elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

2.5 informovať Dodávateľa o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do 5
pracovných dni od ich zmeny; inak zodpovedá za dôsledký nesplnenia tej-
to oznamovacej povinnosti a za škodu, ktorá Dodávateľovi vznikla,

2.6 preukázať Dodávateľovi pri uzatvoreni Zmluvy na vyžiadanie doklad pre-
ukazujúci oprávnený vzťah k nehnuteľnosti, do ktorej sa bude uskutočňo-
vať dodávka elektriny (ďalej len .dotknutá nehnuteľnosť") a preukázať ke-
dykoľvek počas trvania Zmluvy na vyžiadanie Dodávatefa platnú a účinnú
zmluvu o pripojeni pre odberné miesto Odberateľa,

2.7 preukázať, počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávateľa do 20 dni od doru-
čenia výzvy, trvanie uživacieho práva na dotknuté nehnuteľnosti alebo tr-
vajúci súhlas vlastníka podľa bodu 2.6 najmä, ak vlastni k trvanie tohto prá-
va alebo súhlasu pred Dodávatefom spochybni,

2.8 udržiavať odbemé elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,

, Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Č. 236/2016 Z l. ktorou sa
ustanovuj u štandardy kvality prenosu elektriny. distribúcie elektriny a dodévky
elektriny.

,

2.9 prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevadzkovateľom
distribučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvni! kvalitu dodávanej
el~ktríny,

2.10 splňa! tech 'cké podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy
stanovené platným prevádzkovým poriadkom príslušného prevadzkovate-
la distribučnej sústavy a ostatnými platnymi všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi alebo normatívnymi aktmi,

2.11 predložiť na požiadanie Dodávateľa pred uzavretím Zmluvy pisomné po-
tvrdenie od pôvodneho Dodavateľa, že Odberateľ nemá voči pôvodnému
Dodávatefovi peňažné záväzky po lehote splatnosti,

2.12 nezasahovať do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza
nemeraná elektrina bez predchádzajúceho pisomného súhlasu prevádz-
kovateľa distribučnej sústavy,

2.13 uhradiť Dodávateľovi aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisiace s predme-
tom Zmluvy, ak svojim konanim resp. nekonaním vyvolal vznik skutočnos-
ti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb zo strany Dodavateľa) a
tieto sú spoplatnené podľa cennika služieb Dodávateľa alebo podľa cenni-
ka služieb PDS,

2.14 najmenej 5 dní pred plánovaným zrušením Odberateľa s právnym nástup-
com (zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti). oznámiť túto skutočnosť
Dodávateľovi, Odberateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnenim tejto po-
vinnosti Dodávateľovi vznikla. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá
vznikla Odberateľovi, neoznámenim skutočnosti podľa prvej vety Odbe-
rateľom,

2.15 uhradiť Dodávateľovi cenu za dodávku elektriny v zmysle Zmluvy, vrátane
všetkých poplatkov.

Článok VI.
Dodávka a meranie elektríny
1. Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej

sústavy určeným meradlom v mieste dodavky. Prevádzkovateľ distribučnej sú-
stavy je povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbernom mies-
te, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom každoroč-
ne k 31. decembru, najneskôr do 30 dni po skončeni roka. Fyzickým odpočtom
určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeneho me-
radla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla
medzí prevádzkovateľom distribučnej sústavy a Odberaterom.

2. MontM alebo výmenu určeného meradla zabezpeč je prevádzkovateľ dístri-
bučnej sústavy po splneni stanovených technických podmienok na meranie
elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacich
zariadení určuje prevádzkovater distribučnej sústavy.

3. Odberateľ je povinný umožniť prevéidzkovateľovi distribučnej sústavy alebo po-
verenej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému
meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly, údržby, odpočtu alebo demontaže a
zároveň je povinný umožnil' prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kontrolu od-
berného elektrického zariadenia odberné ho miesta Odberateľa.

4. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo
odobratej alebo dodanej elektriny. alebo z iného dôvodu nemožno určit množ-
stvo odobratej elektriny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa urči
podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnatelnom obdobi (napnklad v
rovnakých mesiacoch predchádzajúceho kalendárneho roka z dôvodu porovna-
teľných poveternostných a teplotných podmienok), v ktorom bola spotreba me-
raná správne.

5. Prevádzkovateľ dístribučnej sústavy je povinný pisomne informovať Odberatefa
o termíne plánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dní vopred; to ne-
platí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej vymeny
určeného meradla. Pri neplánovanej výmene určeneho meradla bezodkladne
oznámi Odberatefovi termin výmeny určeného meradla. Prevádzkovateľ distri-
bučnej sústavy prí výmene určeného meradla je povinný informovať Odberate-
ľa o stave odobratého množstva elektriny, a zároveň je povinný oznámiť stav ur-
čeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene.
Ak sa Odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ dis-
tríbučnej sústavy povinný písomne informovať Odberateľa o výmene, stave ur-
čeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene
auskladniť demontované určené meradlo minimálne najmenej 60 dni z dôvodu
umožnenia kontroly stavu určeného meradla Odberateľom.

6. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä
6.1 výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
6.2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšaníe určeného me-

radla,
6.3 výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle.

7. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie
upravené prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, resp.
technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
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8. Dodávateľ nie je povinný plniť si svoje povinnosti podla Zmluvy a OP v prípade,

že Odberateľ nemá uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o pripojení zariadenia Od-
berateľa do distribučnej sústavy alebo sa odbeme miesto Odberateľa nepova-
žuje za pripojené podľa platného prevádzkového poriadku príslušného prevadz-
kovateľa distribučnej sústavy.

9. Odberatel' má právo pisomne požiadať o úradné preskúšanie meradla podľa
osobitého predpisu', Ak sa pri preskúša ni zisti, že meradlo vykazuje väčšiu od-
chylku ako je pripustná, vykoná PDS korekciu chybne meranej spotreby. Ak na
meradle nebola zistená neprípustná odchýlka, Odberateľ uhrádza náklady spo-
jené s preskúšanim meradla.

10. Vyhodnocovanie predpisanej hodnoty účinnika a jalovej elektriny vykonava pri-
slušný PDS. V pripade nedodržania predpisanej hodnoty účinnika a jalovej
elektriny, PDS môže požadovať zvyšenú tarifu (poplatok) v zmysle cenového
rozhodnutia prislušného PDS vydaneho úradom. Tento poplatok je súčasťou
faktúry Dodávateľa za združenú dodávku elektriny a Odberateľ je povinný tento
poplatok Dodávateľovi uhradiť v zmysle článku V. bod 2.15.

Článok VII.
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky a distribúcie elektriny
1. Distribúcia elektriny do odberného miesta Odberateľa môže byť prerušená ale-

bo obmedzená za podmienok ustanovených v Zákone o energetike a v súvisia-
cich právnych predpisoch, všeobecne záväzných právnych predpisoch a/alebo
v prevádzkovom poriadku .. Ak Odberateľ neumožni PDS prerušenie distribÚCie
elektriny, bude jeho ďalší odber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou.
Dodávateľ nie je povinny dodávať elektrinu a zabezpečovať jej distribúciu, ak
dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu distribúcie elektriny z dôvodov ustanove-
ných v § 31 ods. 1 pism. e) Zákona o energetike alebo z dôvodov, keď prevádz-
kovateľ distribučnej sústavy alebo tretia strana zavinili prerušenie alebo obme-
dzenie distribucie elektriny.

2. Dodávatel má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preruše-
nie alebo obmedzenie distribúcie elektriny Odberateľovi, ak Odberateľ podstat-
ne porušuje Zmluvu aj po doručeni predchádzajúceho pisomného upozornenia.
Týmto ustanovenim nie je dotknutý článok IV. bod 23. týchto OP.

3. Odberateľ je povinný pri ukončeni dodávky umožnil' prevádzkovateľovi distri-
bučnej sústavy vykonanie konečného odpočtu odbe mého miesta, odobratie
meracich zariadení. pripadne realizáciu ďalšieh opatreni súvisiacich s ukonče-
mm odberu a súčasné odpojenie odbe mého elektrického zariadenia od zaria-
deni prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak Odberateľ neumožni vykonanie
konečného odpočtu a odobratie meracich zariadeni na odbernom mieste, Od-
berateľ uhradi DodávateľovI cenu za odobranú elektrinu až do ukončenia do-
davky na odbernom mieste, alebo do prihlasenia nového Odberateľa.

4. Dodávateľ nemá povinnost' dodávat' elektrinu v pripade ukončenia distribúcie
elektriny do dotknutého odberného miesta zo strany PDS vykonaného v súla-
de s prevádzkovym poriadkom PDS, ako aj počas obmedzenia alebo preruše-
nia distribúcie elektriny zo strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo
prerušenie distribúcie vzt'ahuje. Dodávateľ tiež nemá povinnosť dodáva!' elek-
trinu po dobu trvania prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny do od-
berného miesta, alebo v pripade jej ukončenia z dôvodov, ktoré nezavinil ani
nespôsobil a nezodpovedá ani za pripadnú škodu spôsobenú takýmto preruše-
nim, obmedzenim alebo ukončením distribúcie elektriny do odberného miesta.
Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny Dodá-
vateľ bezodkladne umožni Odberateľovi odoberat' elektrinu v prislušnom od-
bernom mieste. V pripade ukončenia distribúcie elektriny do odberného miesta
Odberateľa zo strany PDS, Dodávateľ ukonči zmluvu s Odberateľom len na zá-
klade žiadosti podanej Odberateľom.

5. Pre účely Zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)
také udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, kJoré sú mimo kon-
trolu ktorejkorvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabránia, alebo bez-
prostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvných poviňnosti vyplývajú-
cich zo Zmluvy. Týmito udalost'ami môžu byt' najmä živelné pohromy, vojna,
sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk. epidémia a pod. Rovnaké
právne následky, ako sú uvedené prípady vyššej moci, môže ma!" zmena zá-
konov Slovenskej republiky alebo iných právnych predpisov, pokiaľ zásadným
spôsobom ovplyvnia kontraktačný systém Dodávateľa s dôsledkom nemožnos-
ti jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej a~ernatívy.

6. Ak sa Zmluva uzatvára pre odbemé miesto, na ktorom je prerušená distribúcia
elektriny alebo je demontované určené meradlo a prevádzkovateľ distribučnej
sústavy obnovenie distribúcie spoplatňuje podľa cennika služieb PDS. Odbera-
teľ je povinný uhradit' náklady spojené s obnovením distribúcie elektriny spopIat-
nené podľa cennika služieb PDS a cenníka služieb Dodávateľa.

6 Zákon Č. 157/2018 Z z. o metrológii.
, Vyhiáška Ministerstva hospodárstva Č. 292/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje

spôsob výpočtu škody spôsobenej neoorávneným odberom elektriny.

,

Článok VIII.
Neoprávnený odber a náhrada škody
1. Na účely obchodných podmienok je neoprávneným odberorn elektriny odber

1.1 bez uzaívorene] Zmluvy
1.1.1 o pripojeni do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto Zmluvou,
1.1.2 o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,
1.1.3 o prístupe do distribučnej sustavy a distribúcii elektriny,

1.2 bez určeného meradla alebo s určenym meradlom, ktore v dôsledku neo-
právneného zásahu Odberateľa nezaznamenáva alebo nespravne zazna-
menáva odber elektriny,

1.3 meraný určeným meradlom. na ktorom bolo porušené zabezpečenie pro-
ti neoprávnenej manipulácii a ktore nezaznamenáva alebo nesprávne za-
znamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo na-
montované prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

1.4 ak Odberateľ zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po pred-
chádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil preru-
šenie distribucie elektriny vykonané na základe žiadosti Dodávateľa. s kto-
rým má uzatvorenú Zmluvu o združenej dodávke elektriny: takýto odber
sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď Odberateľ zabránil pre-
rušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie dodávky elektri-
ny.

1.5 ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určené Dodávateľom, prevadzkova-
telom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

2. Odberateľ je povinný nahradil škodu spôsobenú neoprávnenym odberom elek-
triny a náklady s tým súvisiace osobe. ktorej škoda vznikla. Pri neopravnenom
odbere sa výška škody spôsobená neopravneným odberom elektriny urči pod-
ľa osobitného predpisu/o

3. V prípade, ak v dôsledku neoprávneného odberu vznikla škoda Dodávateľovi,
má právo vymáhať od Odberatera jej náhradu do výšky spôsobených nákladov
(napr. náklady na odchýlku) a ušlého zisku.

Článok IX.
Dodávateľ poslednej inštancie
1. Dodávka poslednej inštancie sa začina dňom nasledujúcim po dni, keď dodáva-

teľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu a bola dodávateľovi poslednej inštancie
oznámená táto skutočnosť.

2. Dodávka poslednej inštancie trva najviac tri mesiace. Odberateľ uhradí dodá-
vateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku elektri podľa cenového rozhod-
nutia vydaného úradom pre dodavateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej
inštancie sa môže ukonČIl' skôr v pripade. že odberateľ uzatvorí zmluvu s novým
dodávateľom, ktorým môže byt aj dodávateľ poslednej inštancie, a to postupom
podľa platnej a účinnej legislativy.

3. Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, zmluva zaniká
dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutim výpoved-
nej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo
bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodávateľ stratil spôsobilost' dodáva!"
elektrinu oznámi odberateľovi
4.1 deň, od ktorého sa začína dodávka elektriny dodávateľom poslednej in-

štancie,
4.2 dôvod začatia dodavky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
4.3 zánik zmluvy, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky elektriny,
4.4 dobu trvania dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
4.5 poučenie o povinnosti uhradil' cenu za dodávku elektriny dodávateľovi po-

slednej inštancie.

Článok X.
Reklamácia a alternativne riešenie sporov
1. Reklamácia je pisomné podanie Odberateľa adresované Dodávateľovi, ktorým

sa Odberateľ domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitne poskyt-
nuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Od-
berateľ požaduje od Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpe-
čenie dodávky il distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa (ďalej len
ako ,služby"). Učelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstrá-
nené zistené nedostatky.

2. Odberateľ má právo reklamovať najmä
2.1 kvalitu poskytnutej služby,
2.2 odpočet určeného meradla.
2.3 fakturáciu poskytnutej služby,
2.4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s

poskytovanim služby Dodávateľa (ďalej len ,predmet reklamácie').
3. Odberateľ môže reklamáciu uplatni!"

3.1 pisomne u Dodávateľa na korešpondenčnej adrese uvedenej na webovom
sidle Dodávateľa www.sse.sk.
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3.2 elektronicky na e-mailovej adrese uvedenej na webovom sídle Dodávate-
ľa www.sse.sk.

3.3 osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, pričom o podaní reklamácie
musí byť vyhotovený záznam,

3.4 telefonicky na zákazníckej linke Dodávateľa.
4. Podanie, ktorým Odberateľ uplatni svoje právo na reklamáciu, musí čítateľne

obsahovať
4.1 identifikáciu Odberateľa

4.1.1 meno a priezvisko alebo obchodne meno, •
4.1.2 trvalé bydlisko, vrátane PSC alebo sidlo a ICO,
4.1.3 zákaznícke číslo resp, číslo Zmluvy,
4,1.4 EIC kód odberného miesta alebo číslo odberného míesta,

4.2 presný popís s odôvodnením reklamacie, spolu s prípadnou dokumentá-
ciou a ďalšimi podstatnými skutočnosťami dôležitymi pre posúdenie rekla-
mácie,

4.3 identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
4.4 id~ntifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom,

ktorej sa reklamácia týka,
4,5 podpis Odberateľa alebo osoby oprávnenej konať za Odberateľa, ak nejde

o reklamáciu prostrednictvom elektronickej komunikácie,
5, Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Dodávateľ nevie iden-

tifikovať Odberateľa, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné
údaje s určenim lehoty, ktora nesmie byť kratšia ako 10 dni od doručenia vyzvy,
Ak Odberateľ reklamáciu nedoplni, bude sa považovať za neopodstatnenú, Ak
Odberateľ reklamaciu doplni. predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o do-
bu, kým Odberateľ poskytne potrebné informácie, Ak na základe údajov uvede-
ných v reklamácii nie je možne Odberateľa Identifikovať tak, aby mu mohla byť
doručená výzva podla prvej vety, Dodávateľ na takuto reklamáciu neprihliada,

6. Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie Dodávaterom oznámi Dodavaterovi no-
vé skutočnosti, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú rekla-
macu

7, Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca Dodávateľa sa považuje za re-
klamáciu podanú Dodávateľovi.

8, Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zisteni nedostatkov,
g, Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

a) pri osobnom podaní - dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,
b) pri poštových zásielkach - dátum doručenia reklamácie Dodávateľovi podľa

pečiatky došlej pošty,
c) pri doručení elektronickou poštou - deň uvedený na e-mailovej správe ako

deň prijatia elektronickej pošty,
10, Dodávater pri uplatneni reklamácie vyda Odberateľovi potvrdenie. Ak je rekla-

mácia uplatnená prostrednictvom e-mailu, faxom alebo telefonicky, Dodávaleľ
doruči potvrdenie o uplatnení reklamácie Odberatel'ovi ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musi sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však spolu s dokladom o vybaveni reklamácie; potvrdenie o uplatneni reklamá-
cie sa nemusí doručovať, ak Odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie re-
klamácie iným spôsobom,

11, Dodávateľ vybavi reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie rekla-
mácie je najviac 30 dni od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis' ne-
ustanovuje inak, Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia pisomnej re-
klamácie Dodávateľom,

12. Dodávater vydá/zašle preukázateľným spôsobom Odberaterovi pisomný doklad
o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dni od dátumu uplatnenia reklamácie,
V pripade potreby súčinnosti tretích osôb, môže byť doba riešenia reklamácie
predlžená o 5 dni v zmysle osobitného precpsu'. Výsledok šetrenia možno za-
siať elektronickou poštou vždy, pokial Odberateľ v uplatnenej reklamácii výslov-
ne neuvedie, že žiada výsledok prešetrenia reklamácie zaslať využitím pošto-
vých služieb, •

13. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok ra-splaírost pred-
davkových platieb alebo vyúčtovacej faktúry.

14, Reklamáciou nie je pisomná žiadosť Odberatera o opravu formálnych náležitos-
ti faktúry (napr, nesprávnej poštovej adresy, ktorú Odberater spôsobil nedosta-
točnou súčinnosťou) a žiadosť o preskúšanie meradla,

15, Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, odhadom, po-
užitim nesprávnej konštanty, použitim nesprávnej sadzby, početnou chybou a
pod" majú Odberateľ a Dodávateľ rarok na vyrovnanie nesprávne fakturova-
ných čiastok,

a Vyhláška Úradu pre reguláCIUsieťových odvetví č, 236/2016 Z, Z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.

9 Zákon č, 391/2015 Z, z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zrne-
ne a doplnení niektorých zákonov

,

16, Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnqcovať a
zverejňovať údaje o štandardoch kvality a to v súlade s vyhláškou Uradu č.
236/2016 Z, z" ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distri-
búcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len "štandardy kvality"). Ak Dodavater
nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázaíeíne nastalo, je povinný
uhradiť Odberatefovi kompenzačnú platbu, Pri spôsobe a výške kompenzácie
za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodavkou súvisiacich
služieb bude Dodávateľ postupovať v súlade so štandardmi kvality, Vyhodnoco-
vanie štandardov kvality Dodávater zverejňuje na svojom webovom sídle www,
sse.sk.

Článok Xl.
Alternatívne riešenie sporov
1. Spory, ktoré vzniknu medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny na

základe zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných stran, Odbera-
teľ elektriny je podľa § 37 zákona o regulácii oprávnený predložiť úradu na al-
ternativne riešenie spor s dodavateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu spo-
ru uskutočnilo reklamačné konanie a odberater elektriny nesúhlasi s výsledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým
nie je dotknutá.

2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doruči na adresu úradu: BaJ-
kalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@
urso.qov.s];

3. Návrh na začatie atternativneho riešenia sporu obsahuje
3.1 meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu odberateľa elektri-

ny, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo a elektronickú adresu, ak ide
o právnickú osobu,

3.2 názovasidio dodávateľa elektriny,
3.3 predmet sporu,
3,4 odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vyba-

venia reklamácie,
3,5 označenie čoho sa odberateľ elektriny domáha,

4, Návrh na začatie alternativneho riešenia sporu predlož: odberater elektriny bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie,

5. Dodávateľ elektriny a odberater elektriny ako účastníci riešenia sporu sú povin-
ní a oprávnení navrhovať dô~azy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné
na vecné posúdené sporu. Urad predložený spor rieŠI nestranne s cieľom Jeho
urovnania. Lehota na ukončenie alternativneho rieše ia sporu je 60 dni od po-
dania úplného návrhu, v zlOŽitých pripadoch 90 dni od podania úplného návrhu,

6. Altematívne riešenie sporu sa skonči uzatvorením pisomnej dohody, ktorá je
záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynulim lehoty podľa predchá-
dzajúceho bodu, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie altemalivneho
riešenia sporu z dôvodu marneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastnikom
sporového konania. Na alternativne riešenie sporov podľa tohto článku obchod-
ných podmienok sa nepoužije osobitný predpis".

Článok XII.
Záník Zmluvy všeobecne
1. Zmluva zanikne pisomnou dohodou zmluvných strán, a to najmä, ak Odberateľ

preukáže, že ukončuje odber elektriny z odberného miesta z dôvodu prevodu
vlastníckeho prava k nehnuteľnosti, a to k určitému dátumu, Vzájomným súhla-
som zmluvných stran možno z dôvodov uvedenych v tomto bode ukončiť Zmlu-
vu aj prostredníctvom zaznamenávaného telefonického hovoru alebo elektro-
nicky, v pripade, že bola takýmto spôsobom Zmluva aj uzatvorená.

2. Zmena Odberatefa na odbernom mieste je možna len vtedy, ak nový Odbera-
teľ uvedie v Zmluve všetky nevyhnutné náležitosti rozhodné pre možnos! zača-
tia dodávky, a to najmä identifikačné údaje Odberatera, identifikačné údaje od-
berného miesta vrátane údajov o odbernom mieste a všetky technické atribúty
odberného míesta (predpokladaný ročný odber, hodnota hlavného ističa, distri-
bučná sadzba, výška rezervovanej kapacity a jej typ) a je medzi Dodávateľom a
novým Odberateľom dohodnutá cena, V prípade zmeny Odberateľa na odber-
nom mieste Zmluva s pôvodným Odberaterom zaniká až dňom bezprostredne
predchádzajúcim dňu účinnosti novej Zmluvy uzatvorenej s novým Odberate-
ľom,

3. Ak počas platnosti Zmluvy Dodávateľ a Odberateľ uzavrú novú Zmluvu týkajú-
cu sa toho isteho odberného miesta, dňom nadobudnutia účinnosti novej Zmlu-
vy pôvodná Zmluva zanikne,

4, Skutočnosť, že Dodávateľ neoznámi Odberateľovi alebo splnomocnenému zá-
stupcovi Odberateľa, či výpoveď Zmluvy alebo odstúpenie od Zmluvy akcepto-
val, nemá vplyv na právo Dodávateľa podať námietku proti zmene Dodávateľa
podľa § 17 ods. 11 Zákona o energetike,

5, Zmluva zanikne aj z nasledovných dôvodov:
a) zánikom Dodávatel'a,
b) zánikom povolenia Dodávatera podľa Zákona o energetike,
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c) smrťou Odberatera alebo právoplatným vyhlásením Odberatera za mŕtveho,
ktory je fyzickou osobou podnikateľom,

d) zánikom Odberateľa, ktorý je právnickou osobou bez právneho nástupcu.
6. V pripade, že je Zmluva uzatvorená pre viac odberných miest, môže dôjsť k

ukončeniu zmluvného plnenia pre každé odberné miesto samostatne, ak sú spl-
nené podmienky v Zmluve alebo tieto OP.

Článok XIII.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Odberateľ má právo bezodplatne odstúpiť od Zmluvy, ak

1.1 Dodávateľ v priebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie
alebo prerušenie distribucie elektriny Odberateľovi,

1.2 Dodávateľ je v omeškaní so zaplatením peňažnej pohradavky vyplývajú-
cej zo Zmluvy najmenej 14 dní od doručenia písomnej výzvy Odberateľa,

1.3 dôjde k odňatíu súhlasu vlastníka nehnuteľností s dodávkou elektriny.
Odberater je povinný spolu s odstúpením od Zmluvy doručil aj odňatie sú-
"hlasu vlastni ka nehnuteľnosti s dodávkou elektriny.

2. Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak
2.1 je Odberatel' voči Dodávateľovi v omeškaní s úhradou ceny za dodávku

elektriny alebo iné služby alebo preddavkovej platby na túto cenu a neu-
hradí ich ani do 14 dní od doručenia písomnej výzvy,

2.2 Odberateľ má v čase trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktorej predme-
tom je dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným Dodáva-
teľom, pričom dodávka trvá alebo má trvať v rovnakom čase podľa týchto
zmlúv. Uvedené neplati ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpi-
su,

2.3 došlo k prerušeniu distribúcie do odberného miesta Odberatera zo strany
PDS z dôvodu, že:
a) Odberateľ odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdra-

vie alebo majetok osôb,
b) Odberateľ odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a

spoľahlivosť dodilVky elektriny, a ak Odberateľ nezabezpečil obme-
dzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

a toto prerušenie distribúcie trvá dlhšie ako jeden mesiac,
2.4 ak Odberateľ podstatne poruši Zmluvu alebo OP. Za podstatné porušenie

Zmluvy alebo týchto OP zo strany Odberateľa sa považuje najmä:
a) úmyselné poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberaíela,
b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zaríadenia treťou osobou a

neoznámenie te~o skutočnosti Odberateľom Dodávateľaví bez zbytoč-
ného odkladu ihneď ako sa o tom Odberater dozvedel.

c) neoprávnený odber elektriny zistený na odbernom mieste Odberatera,
d) porušeníe povínnosti Odberatera ustanovenej v čl. V. v bode 2.1 až

2.15 týchto OP,
e) iné opakované porušenie Zmluvy alebo týchto OP alebo povinnosti vy-

plývajúcej z platných a účinných právnych predpisov,
f) omeškanie so zaplatením zmluvných pokút, úrokov z omeškania a

iných platieb podľa Zmluvy alebo OP,
g) začatie konkurzného konania na majetok Odberateľa,
h) podanie navrhu na povolenie reštrukturalizácie majetku Odberateľa,
i) vstup Odberateľa do likvidácie
j) ak Odberateľ nezaplatí zmluvne dohodnutú platbu alebo platbu podra

týchto OP (zmluvné pokuty, úroky z omeškania, atď.) ani v dodatočnej
lehote stanovenej v upomienke,

2.5 zanikla zmluva o pripojení do distribučnej sústavy pre odberné miesto.
3. Dodávater má právo odstupiť od Zmluvy aj ak dôjde k zrušeniu Odberateľa a

prechodu práva povinnosti Odberatera na právneho nástupcu Odberateľa. 00-
dávater má právo z tohto dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 3D.dni od zrušenia Od-
berateľa.

4. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené odstúpenim od Zmluvy podľa
týchto OP.

5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane,
pokiaľ v odstúpení od Zmluvy nie je stanovené inak.

6. V pripade odstúpenia od Zmluvy si zmluvné strany dovtedy poskytnuté plnenia
ponechajú.

Článok XIV.
výpoved' Zmluvy
1. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môžu Odberateľ alebo Dodávater vypove-

dať bez uvedenia dôvodu. Dodávateľ môže Zmluvu vypovedať v prípade, ak
Odberater nepredloží doklad preukazujúci oprávnený vzťah k nehnuteľností do
20 dní od doručenia výzvy Dodávateľa na predloženie takéhoto dokladu. Zmlu-
vu možno poda predchádzajúcej vety vypovedať bez ohradu na to, či sa jedná
o Zmluvu na dobu určitú alebo Zmluvu na neurčitý čas.výpovedná lehota je je-
den mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v

ktorom bola výpoveď doručená jej adresátovi a skonč, sa uplynutím posledné-
ho dňa príslušného mesiaca.

2. Odberateľ je povinný zabezpečit, aby ku dňu účinnosti výpovede Zmluvy bol
ukončený proces zmeny dodávatera podľa Zákona o energetíke. Ak Odberateľ
nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Zmluva zaniká dňom predchá-
dzajúcim dňu zmeny dodávatel'a, o ktorú Odberateľ v súvislosti s touto výpove-
ďou požiadal.

3. V čase od nadobudnutia účinnosti zmeny obchodných podmienok do zániku
Zmluvy sa zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom riadi novyrn ob-
chodnými podmienkami.

4. Lehota pre vyp<:lVedanie Zmluvy zo strany Odberateľa. alebo vyjadrenie nesú-
hlasu s jej predlžením. sa považuje za zachovanú v prípade doručenia výpove-
de (nesúhlasu) Dodávateľovi najneskôr posledný deň takejto lehoty.

5. V prípade vypovedania Zmluvy v súlade so Zmluvou alebo OP bude Zmluva
ukončená bez poplatku.

6. Už raz podanú výpoveď Zmluvy môže Odberatef odvolať, pripadne stornovaf,
len so súhlasom Dodávateľa.

7. Aby výpoveď Zmluvy bola platná. na účely jej určitasti, jasnasti a zrozumiteľ-
nosti musí obsahovať EIC kód odberného miesta, adresu odberného miesta,
obchodné meno, sidlo a IČO Odberateľa a podpis OdberateJ'a v prípade, že
ide o fyzickú osobu alebo EIC. kód odberného miesta, adresu odberného mies-
ta, obchodné meno. sidlo a ICO Odberatel'a a podpis osoby oprávnenej konať
za Odberateľa v prípade, že ide o právnicku osobu. V prípade splnomocnenia
na výpoveď Zmluvy splnomocnenie musI obsahovať podpis Odberateľa ak ide
o fyzickú osobu alebo podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa ak ide o
právnickú osobu. Výpoveď Zmluvy a splnomocnenie na výpoveď Zmluvy musia
byť predložené v origináli alebo v úradne overenej fotokópii, pnčom splnomoc-
nenie na výpoveď Zmluvy musI byť predložene súčasne s výpoveďou Zmluvy.

Článok XV.
Doručovanie
1. Pri osobnom doručovani, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti Odbera-

tel'om alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich
odovzdanim, a to aj v prípade, že ak ich adresát odmietne prevziať.

2. Pisomnosti, ktoré Odberateľ alebo Dodavater zasiela prostredníctvom Sloven-
skej pošty ako doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na učely
Zmluvy považujú za doručené druhej strane (alebo osobe ňou splnomocnenou
na preberanie zásielok), aj v pnpade, že "
2.1 druhá strana odoprela prijať zásielku, príčom za deň doručenía bude po-

važovaný deň odopretia prevzatia zásielky,
2.2 zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň do-

ručenia bude považovany siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,
2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmlu-

ve alebo poslednej známej adrese, a preto doručenie nebolo možné. V ta-
komto pripade bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka
vrátila odosielateľovi.

3. Pisomnosti, okrem pisormosn tykajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov,
výpovede zo Zmluvy, odstúpenia od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy, je možné
doručovať aj faxom alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Odbe-
rateľa alebo Dodávateľa, ktorú Odberater alebo Dodávater na tento účel ozná-
mil druhej strane. Pisomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za
doručené momentom vyHačenia spr<ivy o ich úspešnom odoslani. Písomnos-
tí doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorši termín doru-
čenia, sa považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní,
aj keď si ich druhá strana neprečitala. Udelenie súhlasu a odvolanie súhlasu so
zasielanim elektronickej faktúry podľa čl. IV. bod 27. týchto OP je možné aj cez
SMS správu na telefónne číslo alebo e-mail, uvedený Dodávatelom na webo-
vom sídle Dodávatel'a www.sse.sk. určený Dodávateľom na účely aktivácie ale-
bo deaktivácie elektronickej faktúry.

4. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené treti deň
po ích odovzdaní doručujúcej osobe, pokiar sa nepreukáže skorší termin doru-
čenia.

5. Odberateľ a Dodávateľ sú povinni navzájom si oznámil zmenu adresy na do-
ručovanie, čísla faxu a elektronickej adresy le-mail! v lehote uvedenej v čl.
V. bode 2.5 týchto OP. Ak Odberateľ alebo Dodávateľ v stanovenej lehote druhu
stranu o zmene neinformuje považuje sa doručenie písomnosti na poslednú
známu adresu za ríadne vykonané. Posledná známa adresa Odberatera je ad-
resa Odberateľa uvedená v Zmluve alebo naposledy písomne oznámená adre-
sa Odberatera oznámená Dodávateľovi po uzatvorení Zmluvy.

6. Odberateľ je povinný pri všetkých pisomných právnych úkonoch spojených
s ukončenim a zánikom Zmluvy uvíesť obchodné meno, EIC kód odberné ho
miesta, ktorého sa tento právny úkon týka, adresu odberného miesta a vlastno-
ručný podpis osoby alebo osôb oprávnených konať v mene Odberatera ak ide o
právnickú osobu a odtlačok pečiatky Odberateľa.
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7. Za platný prejav vôle Dodávateľa sa považuje aj taký prejav, ktorý je uskutočne-
ný na listine vyhotoven ej Dodávaterom so skenovaným podpisom oprávnených
osôb, zastupujúcich Dodavatera. Pokiaľ je za Odberateľa ako splnomocnitera
pri uzatvárani, zmene alebo ukončovani Zmluvy uskutočňovaný úkon na zákla-
de plnomocenstva, je Dodávateľ opravnený požadovať úradne overený pocpis
splnomocniteľa.

Článok XVI.
Ochrana osobných údajov
1. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni nie-

ktorých zakonov v zneni neskoršeh predpisov (ďalej len ,Zákon o ochrane
osobných údajov") a nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
20161679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údaJov, ktorym sa zrušuje smernica 95/461
ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "nariadenie") Dodávater
(ako prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Odberatera - fyzickej osoby uve-
dene v Zmluve na účel jednoznačnej ídentifikácie, správy a fakturácie ceny za
dodávku elektriny a na účely vymáhanía nárokov Dodávateľa zo Zmluvy.

2. Kontakt na zodpovednú osobu Dodávateľa výlučne v súvislosti s ochranou
osobných údajov je dpo@sse.sk.

3. Odberateľ podľa čl. 13 nariadenia je informovaný, že jeho osobné údaje uvede-
né v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu v informač-
ných systémoch Dodávateľa, bude Dodávateľ spracúvať na účely uzatvorenia
a plnenia Zmluvy a všetkých vzťahov so Zmluvou súvísiacich podľa Zákona o
energetike. Informácie a poučenie o právach podľa čl. 13 nariadenia sú dostup-
né na webovom sidle Dodávatera www.sse.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

4. Odberateľ bol poučený o povinnosti poskytnú! požadované osobné údaje. Pod-
ľa čl. 6 ods. 1 pism. b) nariadenia, ak spracuvanie osobných údajov je nevyhnuté
na plnenie Zmluvy, v ktorej Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
sa súhlas Odberateľa na spracovanie osobných údajov nevyžaduje.

S. Poskytnuté osobné udaje musia byť pravdivé a aktuálne. V pripade zmeny po-
skytnutých osobných údajov je Odberateľ povinný Dodávateľa informovať o ich
zmene písomným oznámenim Dodávateľovi alebo osobne V zákaznickych cen-
trách Dodávateľa.

6. Odberatel' berie na vedomie, že jeho osobne údaje môžu byť poskytnuté prijem-
com ako sú súdy, orgány činné V trestnom konaní, prevádzkovatelia distribučnej
sústavy, exekútorské urady, advokati, banky, Slovenská pošta, a.s., správne or-
gány podľa zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní, iný oprávnený subjekt na
základe osobitných predpisov, subjekty zmluvne spolupracujúce s Dodávaíe-
rom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov 00-
dávatera zo Zmluvy a podporných administrativnych, telekomunikačných a tech-
nických služieb za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a
výkonu externého auditu a RTVS (koncesionárske poplatky).

7. Dodávateľ po uplynuti platnosti Zmluvy zabezpečí bezodkladnú likvidáciu osob-
ných údajov po uplynuti lehôt v zmysle zákona 39512002 Z. z. o archivoch a re-
gistratúrach. V zmysle Registratúrneho poriadku a regisiratúrneho plánu je Do-
dávateľ povinný archivoval' dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti Zmluvy.
Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom uplynula
platnosť Zmluvy. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované,
pokiaľ neexistuje žiadny ďalši právny dôvod pre ich spracúvanie.

8. Odberater berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako
dotknutej osoby upravuje čl. 16 až čl. 23 nariadenia.

9. Odberateľ má ako dotknutá osoba prava požadovať od prevádzkovateľa pristup
k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracú-
vaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

lO. V prípade, ak sa Odberateľ domnieva, že jeho práva na oc~anu osobných úda-
jov boli porušené, môže podať sťažnosť na Urade na ochranu osobných údajov
SR, Hraničná 12, 82007 Bratislava. •

11. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sidle Dodávateľa www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a na zákaznic-
kych centrách Dodávatera.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré me sú upravené v Zmluve a v OP, sa ria-

dia prislušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V pripade,
ak sa niektoré ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy dostanú do rozporu so Zá-
konom o energetike, s iným právnym predpisom alebo rozhodnutim príslušných
štátnych orgánov Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na platnost' ostat-
ných ustanoveni OP a Zmluvy.

2. Za nedodržanie zmluvných podmienok, s výnimkou článku IV. bodu 23. tých-
to OP môže byť v Zmluve dohodnutá zmluvná pokuta. Výška zmluvnej poku-
ty dohodnuta v individuálnych zmluvných podmienkach Dodávateľa primerane
zohľadňuje p ušené ustanovenie zmluvných podmienok.

3. Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z uzatvore-
nej Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budú po-
važovať zmluvné strany za dôverné. Dodávater a Odberateľ sa zaväzujú, že tie-
to dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami, s výnimkou
poskytovania údajov na základe platných právnych predpisov.

4. Odberateľ je pri kontakte so zákaznickou linkou povinný identifikovať sa aspoň
tromi nezávislými údajmi (napr.ICO-m, čislom zmluvného účtu, EIC kódom, Čls-
10m odberného miesta a pod.), ak bude na tento úkon vyzvaný operátorom. naj-
mä pri úkonoch Odberateľa týkajúcich sa zmeny alebo zániku Zmluvy z dôvodu
ochrany zmluvnych údajov. Akákoľvek komunikácia so zákaznickymi službami
môže byl' elektronicky zaznamenáva na a zdokumentovaná, v súlade s prisluš-
nými právnyrni predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov.

5. Informácie o právach Odberateľa sú uvedene na webovom sidle Dodávateľa
www.sse.sk.

6. Odchýliť sa od týchto OP je možné iba na základe Zmluvy a iba v tých ustano-
veniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu a účelu tychto OP Dodáva-
teľa a prevádzkového poriadku prislušného prevádzkovateľa distríbučnej sústa-
vy.

7. Informácie o cene elektriny vrátane jej štruktury a podmienkach dodávky a ds-
tribucie elektriny, ako aj informácie o cenniku služieb Dodávateľa môže Odbe-
rater ziskať na webovom sidle Dodávateľa www.sse.sk alebo na kontaktných
miestach Dodávatera - zakaznickych centrách a zákaznickej linke Dodávatera
(ďalej len "Kontaktné miesta'). Kontakty Dodávatera a kontaktný formulár sú do-
stupné na webovom sldle www.sse.sklkontakty. Dodávater oznámi Odberatelo-
vi návrh zmeny ceny najneskôr 15 dm pred začiatkom plynutia výpovednej leho-
ty, ktorej dlžka je v prípade zmluvy na dobu neurčitú jeden mesiac. Výpovedná
lehota zač ma plynúť od prveho dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni pisorn-
nej výpovede zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej na dobu neurčitú a
skončí sa uplynutim posledného dňa príslušného mesiaca. K oznámeniu návrhu
zmeny ceny vo vyššíe uvedenej lehote dôjde vždy, ak písomnú výpoved podá
Dodávateľ. V prípade, ak písomnú vypoveď zmluvy o združenej dodávke plynu
uzatvorenej na dobu neurčitú podá Odberateľ, Dodávateľ oznámi Ocberaíeío-
vi navrh zmeny ceny v pnpade, ak Odberateľ doručí Dodávateľovi písomnu vý-
poveď do času, kedy je možné zo strany Do'(ljlYijt a odoslať oznamenie návr-
hu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote (obvykle, ak je vypoveď doručená do
10. dňa kalendárneho mesiaca).

8. Odberateľ môže získať Informacie o pôvode elektriny a podiele jednotlivých dru-
hov primárnych energebckych zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v pred-
chádzajúcom roku. a informácie o vplyve primárnych zdrojov elektriny na ži-
votné prostredie, alebo verejné zdroje takýchto informácii, na webovom sídle
Dodávateľa www.sse.sk alebo na Kontaktných miestach,

9. Dodávateľ je opráv neny tíeto OP meniť alebo doplňať. Dodávateľ zverejní aktu-
álne znenie OP alebo Ich zmenu na svojom webovom sídle www.sse.sk. Odbe-
rateľ je oprávnený vyjadrit svoj nesúhlas so zmenou OP pisomným oznámenim,
doručeným Dodávaterovi do 30 dni odo dňa, kedy boli zmenené OP zverejne-
né. Ak sa tak nestane, OP v ich zmenenom znení nadobúdajú účinnosť dňom
uvedenom v OP v Ich zmenenom znení, ak Odberater po ich zverejneni pokra-
čuje v odbere elektriny. Ak Odberater v lehote 30 dni odo dňa zverejnenia vy-
jadri svoj nesúhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode. je Odberateľ oprávnený
Zmluvu v uvedenej lehote vypovedať s výpovednou lehotou v dlžke podľa prís-
lušného právneho predpisu v závslosu od toho, či sa jedná o Zmluvu na domu
určítú alebo o Zmluvu na dobu neurčhú Ak prislušný právny predpis dlžku vý-
povednej lehoty neustanovuje, plati, že výpovedná lehota je dva mesiace (vý-
povedná lehota začina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesíaci,
v ktorom bola výpoveď doručená).

10. Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú dqteraz platné
OP. Obchodné podmíenky sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy a doplňajú vzťahy
upravené Zákonom o energetike, zákonom Č. 25012012 Z. z. o regulácii v siete-
vých odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydaný-
mi na ich základe.
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