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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis.;; 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 

/_ ll 11--1 1·? '7 ·" ') f ÁJ •\) „:> (., 

(cfalej len „Zrnluva ') uzatvor": ná v zniy>I!' 1Jstanov-<n i § 269 od ; 2 Obd10dného z.3ko11nil<<, a p• í>luš·1ych ustan<>vi:nl l <íko 11a f . 25 112012 Z. z.. 
o energetik·: a o zmene a doplnení niektorýd1 zákonov 

Pre EIC odberného miesta: ~2.JI v: ~~f~[f]~01IJl:f:J[ľ.FJl.Q.JG~Jl1J ~islo odberného m iesta (~OM): ~~[QJ[[l[f][f][Ij 
Dodävatel: 

Stredoslovenská energetika, a ~„ Pri RaJéiaoke S591/4B, o 10 47 tmna. Zap1sal'i~ "01.Knoclnom 1egi:.tri Okresného súdu l mna. Oddiel: Sa, Vlotka éfslo: 10328/L 

36403008 OIC. 2020HJ6682 IC DPH. 5K2020106682 
--~-·--~ --- ---~ - - -~- ~ ·-- ·- - - -· - -- - - -- · - --- -- -- ----------

.Bankové spojenie: VUB bilnk<'l. a. s 702432/0200 IW\N: 51<9102000000 0000 0070 <!432 SWIFT-EHC: SUBASKBX ----- - -· -- ----·---·-·-------- - ----- --------- ----- --·----- -
Tefefc.'m: osso t 23 sss ľa;c 04 1/51925 19 E·mall: podnikatc lia@lsse.sk 

Odberateľ: 

Obcl\Odné rnentl• 

IČO: 

S fl_l_J q_-1_f bŕ v ,u Y _ I='_~~------ _____ _ 
ort: f!,,c, z_. 1 G I _\ 2 ·~ r 1č OPH; ------------ - ·- -·- -----------,,,..--

_____ _ __ _?~~ný /,VC,Yt9M-iU <;/ Á ŕ.1Š-ť./1 
Funkcia J 2. ;.?..)..J /3:J /) \ Kontaktnä osoba: 

Zapísaný v !OP~ 2R): 

Telefón: Fi!ll' 

C.domu: 
----------------------------------------·~- - _ _ „ _ _____ -

Obeť; 

Údaje o odbernom mieste: 

Ulica: 

Obec: 

Spôsob zasielania faktúr {vyberte Iba 1ednu maínosO: 

O Súhlasím so zasie laním 
e le ktron ickej faktúry" 

E-ma1lova adresa pre z.a~lelaní>! i.tktur: 

~ Súhla sím so za sielaním fakt ú ry poštou . 

l'SC: 

l.domu; 

PSČ: 

Hlavný isti~ (Al 

[J 3 mesačnä LJ mesač 

::Jprem ium 
za!J~pe~~~ŕ.~.k~ót=o~m~-

_Jp.df aj xml súbor 
·- - - - - - -

Spó sob úhrady l · 
--- · • -·- ·-- ---- -----,-- - ·-·-· -- -- · l Periodicita úhrady preddavkových p laueb 

preddavkových platieb 1 faktúr 1 • „.. .. . " 

O š tvriročne LJ ročne 
[~] súhlas k inkasu·" 

~ ~revodny prika;:" 

O per'1am y poukaz U 

1 1~ m<?saČl) 1' O polroč ne 
...-.-'=="'--- - - - --------+ --------~--------------i Vý~ka p~da11kovej pr<1tby. 

č. uttu: ·-------------1 SAN: 

Termín začatia dodávky: · - - - - ----------- - - - - ----- · 
Podmienkou pre r.lodri:.-inie term fnu ?11éatia dod.'i vky elektriny je splnenie ted inickýd1 a oochadných poclm1entik pripojenia 3 obchodných podmienok 

Dodávateľa . Dodávku elektriny n emožno zatat skór. ako d6jde k montáir wčeného mer~dla :t:> strany p<ev<iďikovatela distribučnej >ú>tavy. 

" Polia je potrebne vypúor'ibd pre cdb1.?111é rn it?sca na 1wpäťovej 11/odin!! VN. 
1) V ptíp,1de, že OJbiirateľµviiadol o p rodui..i doiJo~·hy, kcru ý 1ií1-: ;r:: moine µtŕladíť A di:Ht ibutnef wo2be n3 i.:diJem w 1 mi~sre f.)()día plurn:fho Cfr.t1lka, p1•s!ll!ny produkt dodavky m u 

pridell Oodô\,aMľo o;:miP1i ho Odberaieľov; v pr;/of1 ~ Zmluvy . Dohod~i o ph.1tb.áú t : o od0bra(Ú, oľe tl1fiaf rF!V.vfoJ.auc.\•v.nu t!l i.: i.. rrinu - fo klwa ·: 
2) Podľa zdkonc o DPH elekt r-un id:ú rak túru m.:dm:• .., w·fo ťlt:n ff, sú hkJ.;om O.:Jt.•era~efa. V ,011).w de. ;úhl:J~11 ~D zasielaním =/ektronickej ~aktúry Vdm odpt;n.iécm2 hi)' ~pósob Uhrady 

/,,; 1ú111ko j e .PťlÍ<llfl,Ý p011Aoz u : 
3} Pri uvedenom spôsobe úhrnd'I ie v<0trebné uvfes{h1r1keVt? :.pu}':.-1 11 ~ OrJU1"'r<.1tr:tv. 
4J Pri Uv l'denom ~pó;obeúhtad~ 12 porr~bno.:.' t..wiesťbankoi, .j !pojenfe o~"'lherM~(o (7 d1).'1,.H:Jť\•Y1">~~nné ~ioävoMonddt pre .ir1t·dS(t 5EPA 

;i,.tM 1E E/0 1 /:W 1 ~ N 



Článok 1. 
Predmet zmluvy 
1.1. Zmlui.-cu .5a Z-d\·ä::ujl: ft( cJévMd di-d;iv11! ()dt;„n~·"fo\'1 ·!'l<"krdr;· \'~ "i..,~·dz..-_.„,. ·1 

množ;tvom a taso•1Ym pri·~behom výkonu :3b~~r·~Cir d1t:trib1ki11 -::-i·~ktt;f'I)" ~!.., 

odbe1t:~ho nlit:=~t<t Odher:,tr:i.::i vrt'ltane sl1111~1,JC1(h ~lu1r11:t;, ~r ·vt1at '-.a Odb"i' ili1.~„ 

Ía z.odpovednosľza odchYlku id'iifFj l~n„Dodá·J~„ ~lt:~.tdnv"'}. r:·oc l n1i~r.kt) 11 µt.:· (f<'• · 

d ržanie termínu nčMla Dodái1ky e l1:ktrlny je ;pln~nie: te,hnlcltých íl c.lxhOOriVrh 

podmi1;n(lk. piipoj.:niill „ '~l.Jchodnýrh ro:dml-:-'ln~ . 001!,i„,!t•.11~. Dotf.-i\•~u t.:h~~.~t"ln) 

nemožno ZilCať skór, ako dójd~ ~- montázi urč-:;rat:t~n mť'rad'~·i ro ~trMlY t)rr:.„·1jdllo. ·~

v;; teľ~ distribučnej ,,,;,t~vy lďalej lff PDS"l. Odbe"'t~r ~!~h1ri11•· \~ ::3,'~!Uj< :;ipfo

rif D<1dávatefo\'i ~enu la Do<l~Y~u el~~trh1y 
t 2. Ooda·Jka ele~triny bud? u>~utuťi\o,;ná poN[a /4hino i" :s 1/2(11~ 2. ~ o e'!··<·~~ 

tike a<.> zmene a doplneni niektorých zaicor.ov fďalej tt:r1 :cU.on ':! e:1-=:rgt?~ih~~, a 

pldtných.Ob.:hodtiych podmit<no~ dodávky ~le.k11i11y P•cziikitcnfr.w ,.;elko•.:iu 
roenou spotrebou elektriny do soo MWh" (ónleJ t„n.OP"). Tr;:lo OP Odb<:r.it·'ľ o h
dii.iil pri podpis: Zmluvy, oboznámil >a s ich obsahom, ~tor~1nu p:iro;:l)mi;I ~za
väzuje sa ich dodriiav~ť. 

1.3. Dodé11ka t:l~triny jesph1~nJ prechodot~t ekkv •ny zd1s:r,Jt1uC1\•·j 'ľ1•,t\)VY p1 i:lušm.:~H> 

PDS, ku ktorej je odberné miesto Odbo?ratEľa "ripajen~. do c:lbérného mie;ta C-Jt.lb,,
ratc:ľn. [J. pret:hodom cle~triny cez odll\"Tdtl;.·dde mk'ito. '\I l\tor,··\ff s~ z:jroveri u;tu
totňuje pr;;dlod vtastnic~ych práv~ ckldanej elE~trine a ne~1.11~<en1tvo škody 

t 4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie )e uvedene Inak. dls:ribtkltt ~lektrlny 1'1hezpeči Ood.; 
vateT pre Odberatcrd v tonahu \' z.-s podmH·ri.J.,_ u•: !:'ť.i~nv\~f. v platnom ,, účin· 
nom pr~vadzkovom po1ladku PD5 (ďalej len ,Pr!'vadzkový pctiadok"!. 1,tory hol 
schválený úradom pte 1eguládu sieľo,-ých od-12rvi Slove'l.'.~j republ:ky (d'a!~j l•n 
.úRS0 1. Prevád zkový poriadok 11 platnom a účinnom zn1tni j 2 ;pravidla !Vo?te)ne
ný 1ta wP.bovorn c;idl l'\ POS. 

1.5. Spôsob omámenia t~rniinu vVnl~ny urc~néha rnerad!a a in:formlclu o dôvodót:h 
vyrnenv uré·~nr;ho m•:•adla ustJnovuje ~ 40 ods~k 8 ZákCN o o?~crqeti~,e. t ) P" 
plánovanej výrm:n€ ur(tnť-b\J IT'eradla bud~ termín uir1dfnPný 11fso~11nr: 3S(Jof1 1 :~ 
dni vopred, to neplatí. ak Odber.n;>ľ súhlasi' n;,;kor!fm lilrmino111 t>tná1111tnia vý
meny ur<!eného mer.1dla; pri nepläno..:anef vvmene !HCi?oCho m-::radr:J bud~ t(·r 
min oznámený bezodkladne. Uóvody vymeny ur(:enéht rr:t:adl:; né~lf„rJ111i ~-(\

sob určenia mnozstvll dodam:; t?lektriny v pripad\? i:on.:d"ly url2ntf-.,:; rner.1Jli! 
.Jlebo mimo uro.:ného t.t?rmin11 odpor-w '.SÚ upra·.-~n~ v Pte\tád:tiovrim p~rii!d~.u 
prislufaeho P05. 

l .6. Oodá•1ater poslednej Inštancie je povinný dodávať ~!ektrinu odberat>?lam elEk· 
triny. kto rí sú p ripojení k sústave • !ctoqkh dodJva•cľ strJtil spó,oi.til:»ť dod;hať 
elektrinu podľa ~ 18 odsek 6 Zakona o ené-rgé-tike •le~o al. dóioe:.: ::asuv~··, i,, 

procesu zmeny dodávateľ~ elektriny a !á""'~" l.u dňu pre:u.fonia dodávok ;;lek
trlny nemajú zabezpečenú doda~ku Iným ~pasobo1n. O.-XJ;;\'íl teľ 11o~lcdn·~j io::.tcw\~ 

cie je po,·inný dodáva( e lektrlnu najviac ooeas tro~h mt?s!<COY. 00<).\vka posledne) 
inirar.d~ začína dňom nasledujúcim po dni v ktoiam Dô•ôdný doď;hatel wat ii 
spósobllosť d-:>di1va f elektrinu. Skut(j~nost, ~ d0dávat::: ~l'.!"triny s<ratii s~o~"Jb!· 
losťdod\\vai i?i~ktrlnu podľa§ i 3 odse::k 6 Za~ona o ,~nmgetHv· i?f·„hv Jk aôi•c:lt' 4 

zast:~veniu prccr:s•J zrn-:ny dodavatd.:t deYtriny a ?Jf-J•e"• -J.jbi:1dt~ľ~!e-~~u iny '~u 

d n u prerušeni~ dodávok elektrinv nema zatE::pečenú cfadävku iným sposobom, 
omámi odberat~rovi bezodkladne p1evadzk::iv~1er ~ú~rbv)', do ktor~j j~ oóhera:<'-ľ 
elektriny p ripojený a to v rozsahu poora Vyhlá;~y ÚRSO ~ 2.\!2u 1 3 Z :;: , Horou sa 
U'itancvujť1 prnvidla prt1 Ítu1govrtnie \IOÚtcrnehC ti hr l " •:h.!klTil'iUU a prav i.:il ~t rw:• 
fungovanie vnu!omého trhu! plynom (·:fa l,;i l~n .Pr;vi dlá trhu• j lnfc1mada kon 
covým odberJteľom elektriny o zatiatk!J dcd;v;.y po~ lcdr"?i Inštancie obsahuje 
po„cenie o dôvodoch vzniku dodav~.y µo>l'=dMi inilMu'i,; dobe jej t1vani3 a m<>Z· 
nostiach jej ukončenia. Dodávateľom posledn~j lnštanc!e je drfäeľ povoleni3 na 
dod~vku ele ktriny, ktorý dodäv~ elektrinu ~oncovým odb~r•tcľorn clel:trlny, k:o
reho rozhodnu!lrn uu!I Úrod pre r"9ul.kiu sieťových odvetvi. P.•"im dodávJ.y po-· 
sledn~j inštancie je upravený v§ 1' ].;lio"a o ,;ner;JEliť;; a'§ 36 Pravidi~l t1hu. 

ť'. lánok2. 

Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zmluva ntJdob1jdiJ platnosť dnom J~j podpisu obon1a ;tn'lh.1vn)•111i ~tlcJnilmi u r:a:.i"lro~ť 
dňom začotii! oo ~J~·J;..'Y !.!f'2ktrinv Odbcrat~ľovi ~ u221vára S".1 r.a dolu l 1~urieitú. Zrnl~l\lflc! 

meny sa dohod!!, ;.e povinne zverejnené 1mluvy v súlade s§ <!la cd;ek ~ Ubtiamkeho 
zá~orinika nadobiidajú ~einno;t' dňc:>1•1 podľa p rvej v~ty tohrr he>du. 

Oodá v i!tel': 

11. -Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

St 

Podpis a pečiatka: 
6 

Dátum platnosti: 
1) j . c 1 

1 lC\l 

élanok 3. 
Špecifikacia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distri· 
búciu elektriny 
3 i. v·,_.•l-·1 i11fr.1tm;\dc ~' ,:r·,JHl'~ J' ,fi ,,:b Í•:iu ~i~~-trin)' z~.-111j Lechrtl:ký ~o;iis mer."1· 

1.1 ·i :ľiprť:.r)' ;1J ~J' • d.:-:fl..c \1 ľ':li;the T~ť'hn:rt-;d šp>?-::ifil:;icin ·:id~-~rrif?t".n miest3, ~:t-c.-J 
jť"' r.t:„1d·J;:lit r·ľfw1 1 $Úr°:a!iť1'l11 lť·jr 7.m!tl':y 

Článok 4. 

Cena a spôsob platby 

't. 1 • r'<>t ·.•r;tfoif !ii· i:~\1;i:ui•: -::~i:lo.trir.t. odcbi:r:=ť a c:ap:a1 lť CJridAv !t:"ÍQ\'i ~ io:-; [•C·djv 
1 1 (1?.-.!.1 1fti.:énú cl,tr1V•n -. 'u~. :r1nju1 1:~nni1<„·ur•. C~r.y u..;q.;f~n~ v C·:t-.11iJtu obs:;, 
h,,jú .-~r1· si!o·1ej :.!~k;riny ·~·."'~t:'.l"le rrev::a!ir.i .zcdpOV\.'°\.;nosti l•"l t;)dd .yt!(u. S..tor~ 
·,t;1fll)VU}·' Oor!Jvuk!ľ v súlrJd'? s p"ávn1n" porladYom Slov:n~k~j rr:publiky (óale-~ 
r~,, „SR"'t (er'.y r~CJtil<.JV.lr1)'.:h pot)'3t~ov u di>lribúdu pr~no:;. syst.P.ma.é slt1:!by 
nť1k l ody <:t<1énw a 9•;13111" P'Jľll~tky s~ l ·Wowic OdhcratPľ uhrildiľ vo výške sťa· 
rH1~n1.:J plat11ýn1i ~ ú!if'll~ffl razhodnutlan1i UPSO kegulo-„nnl'!- pop!,,tky tudĽ 
rdkfUtOV,tn•~ " J~~rlr.ej Í.t~.tl1rl!. sr-r1h S Ct!no1 iilo\·e_i •"" P.ktrin'f. V pri pod;:;: i:f'\·::n~ ti:

gufovan;'ch pc-pla~~·.~v ält:bo ~.'.i'-'-?dt:uJ; no11)ch p..::r.lltko\· .t'H>o nových dan; pri 
:l;.r,hýml štátn11mi Cfij~k~ml ~fi ;.mré S.d týkajú pln~nla pndľa tejtu ?.mhNy, mó Oc.· 
rJj\.l .1Lef prävo p0:1do•1.!ť o:S Ocih1"'r\·H~f,1 ich ZJ:plut==!ni" il Odb-:!ral~í s~ za....,äZUJé 
tlr. ro pripfatky ulebo aane ll!)llrif Dadäv.:,t„r rná 1>rd1c.· poil.ld•.i-.•.lť od Od~rdteľn 
'i .;.1pf~·::„i~· Z\·ý~.t?nYch nä~.lar.10·1. kto~e budú maf\"pl)·v n' C•:!ľiU 3 ktoré budt.': ulc
ž.,•né r.",zh:idnuti:•mi ~t,ilnyct· org~f!OJ SP a k:aré Oodávat<!ľrrebud~ móct ovplyv
ni:'. Čf!nu ft:';JUfo,·a11ýth µ01, (1tknv a •'.<'flu za rJotJ~nľi ~h:ktrinu ;íl z 1väzuje OdL.:· 
r„.:ľľ t1'ir~di :' spóscl,>m po.:J:a :mluvv. 

-1.?. 01.)dav,"'lt~ľj\~ po"'i"''Ý c.1oorn1:·1:1,· st~ndJrdy kvtJ,ir/ do·javky ~lektriny vrä tatie 
: •• r-i V>•h:)·:inccovlria r.:odľu osol;.itnéhu ~f~vnr~ho prt!dpi'·V • V\1h!:H~-y UP.50 L 
/75/201~Z. 2 .. ~ tr.·r·-·1; !~ 11st:m')-.11fú š!lm:!ardy lo.v3lí:·1 prt:n') u "='i-:ktrin;,'. di.s tt ibô
r;e- P.li:?'-tt iny .t d r„cJ:wk . .- r:k·k~1i111 

„~.? . 01'.ib..::r.·.tcr pcr.tp:~cm ť?jti) Z 1'1U :y pct·JrJllij:?, ti:: ; ;i r:.:ado1 pr~;J ;, i p."Jdpisom 
bcHn-"nil ) C-?nnH·n„. 

Clánok S. 
Závereéné ustanovenia 
S. ! N•?oddt21 iteľnou s•j(a~ťcu tejto Zrn!u~) s<l: 

J) Ce„r. 1%. 
~l or. 
·~) r-:chr~•cKá {pt?(ifiki.ict~ onb~rneho mí~jta, 

dl Doho'~~ o pla•b,lc!i :?ii odoLratú, ale nti•ľn~.J';fa~turovanu d~hrinu -f~ktú1a. 

Pri1t")h'.. c: c ri) hl~dt:· „J ... Jbrr;HPľC"i ri~11n~ l:<.!::?dk!.-df''?' ro dm n.Jdot>udnutia ú.i:fn· 
.1:>:ili Zrf·hny. (i:lo ~-rnlJvy a d„;·1Jn 11;1dobwfnt1:·,1 účinno:>ti Zml ..ivy bude uved~
f'I'/ v ptíl·:i.h~ Dcho-:Ja '= p!a:t~,.~ct r,;! ndol ~"'i..'11 .-:11~ r:!tiol riPv ffo.~:h.uôv„:itl elľktt!nu 

-h~. 1 L1f:.. 

5.2. Tät1J ..:rnh.Nr j1: vyhorcv!?"~ v dvo'h Vjhoto·:~rti::.ch s plťitľ\Oi(ctJ ofi91c4iu, z kto
týdi ŕu.~'1~ ;:1!t1'.'i~ strana lj,;:·anb po i'!dnom 'l\.if"iO!O\.·~r.f '..'~2tky zin:r.}' a dopin· 
k-y Z 1 1. l~1"' v i ... mo.;r,é. ~.-kcn ·1:' !.r.:i pisomnr 

Sd Zmluvne s·:ciny týml{) pr1;h1 - ~uj,j, že ~uto Lrnh..1V !..~ uza~·:i:raiW po j~j dCkliidilť';m 
'-'':.zf.iu11"i. -;bbl~•JIH':, l"' a zf!Uadc 'lfl:'lt;tn,...j v '.'.l lto, v.ižne a ni1.• v th::nl. cini ZJ ?"i?>vnt: ne· 
' 'Ý hcdnýcr p\1dmio2nok. 

SA. NJdobudnutim ú :.irinosli t.::i1·."'l Z"'lluvv stráca platoos.ť predchád~júca zmluva na 

C:1>d~vJ·u E- IE"Hti'"\y pr\! odberl'li! r.-ie-":t·~ 11.·~c:h~né y t<:lto 2r<tdu·1e s t'fm, ze tie n i)· 
cdd~titč:né súčasti preddtiJdzaiúc~j w luvy. Hon} neboli kr t dnu tlodpo;u Zm luvy 
zmc:?o~n~ zostáv =ljt'1 „ pbtnosti a;c.o n2oc1d(!:l : teľná súč.=sť Zm!uw. 

s.~. ľ•'it.llné' '/ :!ťahy touto Zn1luvnu r.i:up r-J~n..: ~-i riadi~ z,,kôr:. P'l t:nNg,..::ike. OP 
'.'> ·1S~~be.::nymi ust1r.;.wen 1 ~...-1i ôbchodn.:.~.o z.ákonnika. Zrni1•va iJ riadi právnym 
o~r:adk·~m sr:. 

(lánok6. 
Zvláštne dojednania 
6 .1 . Z.111 luv11é stra:ly dohodli zvla~tn•: d:lil!dmnic, tej tô Zmluvy v rozsahu, ako j~ uve 

cfon~ ·1 P'ilohc tc:to Zn1!uvy. 

Odberateľ: 

tA„nc a priezvisko: tN (. .J4-Rú".:A .. +V 
~unkci.i. 

~~?E=Ptl\ 

Podpi~ a pečiatka: I „ 

2 3 JúN 2016 

) 
I 

) 



1111111 1m11~11 m~m 
9001931308 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100310261 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávateľ : 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
010 47 Žilina 

IČO : 36403008 

Odberateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo I Adresa trvalého bydliska: 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS6208653000Z 
Čís lo odberného miesta: 6208653 

Napäťová úroveň : NN 
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba 
Hlavný istič (A): 50 
Celkový inštalovaný príkon (W): O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná sieť: SSE Úroveň NN 

Adresa odberného miesta: 
Chemikov 8/MOP - O O 
972 71 Nováky 

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): O 
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): O 
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): O 
Maximálna rezervovaná kapacita (kW): 
Účinník : O 
Trieda TDO: TD01 

Typ merania: TDO 

Údaje o meraní dodávky 

Spôsob merania: 
Číslo elektromera: 8044423 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 1 

Počet taríf: 
Period icita fakturácie: Ročná 
Rozsah číse ln íka: 06 

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

Platnosť od: 13.07.2016 

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti . V prípade ich následnej zmeny sa má za to, 
že medzi zmluvnými stranami sú platné zmenené údaje. 
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Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
číslo 9100310261 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové čís lo faktú ry: 130001302601 

Dodávateľ 

Stredoslovenská energetika , a.s. 
Pri Rajčianke 8591 /4B 
010 47 Žilina 

Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Ži lina Oddiel: Sa , Vložka č íslo: 10328/L 

CID:SK57ZZZ70000000017 

IČO: 36 403 008 
DIČ:20201 06682 
IČ DPH: SK2020106682 

Odberateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
91 1 01 Trenčín 

IČO 36126624 
DIČ:202161°3275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Člslo zmluvného účtu: 1300084776 

Rozpis platieb 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

Produkt dodávky: 
Distribučná sadzba: 
EIC odberného miesta: 

Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C1 jednopásmová sadzba 

24ZSS6208653000Z 

13.07.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100310261 uzatvorenej dňa 13.07.2016 a účinnej odo dňa 13.07.2016 stanovil preddavkové platby za dodávku 
a distribúciu elektriny na obdobie od 13.07.2016 do 31 .12.2016 nasledovne: 

Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€ ) Na úhradu (€) 

6208653800 01.08.2016 15.08.2016 20% 8,33 1,67 10,00 
6208653800 01.09.2016 15.09.2016 20% 8,33 1,67 10,00 
6208653800 01.10.2016 15.10.2016 20% 8,33 1,67 10,00 
6208653800 01.11.2016 15.11.2016 20% 8,33 1,67 10,00 
6208653800 01 .12.2016 15.12.2016 20% 8,33 1,67 10,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca , v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú 
paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu rea lizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Bankové spo jenie 

VÚB Banka , a.s. 
Československá obchodná banka, a.s. 
UniCredit Bank Slovakia, a .s. 
Tatra banka, akciová spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Kontakt 

702432/0200 
202476883/7500 

6618321014/1111 
2621150449/1100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
S K68 1111 0000 0066 1832 1O1 4 
SK68 1100 0000 0026 2115 0449 
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21 , fax: 041 / 519 25 19, e-mail : podnikatelia@sse.sk , web: www. sse.sk 

SUBASKBX 
CEKOSKBX 
UNCRSKBX 
TATRSKBX 
GIBASKBX 

1 I 2 



Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Údaje o od bernom mieste 

Číslo odberného miesta: 6208653 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Chemikov 8/MOP - O O 
972 71 Nováky 

Skladba c eny 

EIC : 24ZSS6208653000Z 

Čislo zmluvy: 9100310261 
Produkt dodávky: AKTIV 
Dist ribučná sadzba: C1 jednopásmová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.386 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene 
bez DPH . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2016 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTlV nasledovná: 

Dodávka si lovej elektriny : AKTIV 

Dodávka JT 
Spotrebná daň z elektriny §9. 1 a 

Distribúcia a regulované poplatky : C1 jednopásmová sadzba 

Platba za distribuované množstvo elektriny 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 
Tarifa za prevádzkovanie systému 
Tarifa za systémové služby 
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok 
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane 
Ostatne položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

Kontakt 

Jednotka 

MWh 
MWh 

Jednotka 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
Mesiac 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax : 041 /519 25 19, e-mail : podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk 

Cena bez DPH (€) 

70,0000 
1,3200 

Cena bez DPH (€) 

74,5900 
7,7778 

22,9000 
7,0500 
3,2100 
7,8500 

2/2 
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Energia pre váš biznis® 

ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
(ďa lej len „Zmluva") kategória Podnikatelia a organizácie 

_Pr_e_El_C _od_b_er_ne_·h_o _m_ie_st_a: _ ____ ~j_4~J __ 5_5~G_L._· {i jJ { f .J OOO ~ (nd1dete vo faktúre o no ZmlvveJ 

Číslo odberného miesta (ČOM): GtoľG6 7 (ndjdett vo faktúre o no Zmluve} 

Ukončenie zmluvy požadované k dátumu: 

Požiadavku na ukončenie zmluvy (výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny) je potrebné doručiť SSE, a. s„ v termíne 30 dní pred dátumom, 
ku ktorému žiadate ukončenie zmluvy. 

Adresa odberného miesta: 

_u _lic_a: ___ (j!f__t5 t-11jdJ1/ Č.domu: rP 
Obec: J_/{J~/Ji.ŕ PSČ: 9 r 2 l :f' 

Aktuálny stav elektromera: 

číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: t!JO G f; 9J 
Nízke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarlfnom elektromere) 

V prlpade, že stav elektromera neuvediete, overenie stavu elektromera je služba spoplatnenó v zmysle cenníka služieb. 

Odberatel; na ktorého je Zmluva vedená v súčasnosti (dalej len "Pôvodný odberatel''): 

Údaje vyplnf Pôvodný odberateľ. V prfpade úmrtia Pôvodného odberateľa údaje vyplnf opróvnenó osoba a prilož! kópiu úmrtného listu. 

Obchodné meno: SfDJ'bl/ť s r-ot.,f c;,//,O-f1/Lt1t1 !uv,,it/Í:-r ~ 012c.. 71 ?7 ;1J=,,1 J.-1; j'o.s 
IČO: 427 SZ-F5! DIČ: 2o2 J 3 L Ý~o/> IČDPH: 

Adresa sídla spoločnosti: /245T;J lt1 t!O &íl J2 /JO // ;P /-r" 7-Z 11 
Telefón: Mobi: OJ'tJ/ .941' JZJ E-mail: 

Adresa pre zaslanie faktúry ukončeného odberu a potvrdenia o ukončení zmluvy: 

Obchodné meno: 

IČO: DIČ: IČDPH: 

Ulica: č.domu: 

Obec: PSČ: 

Telefón: Mobil: E-mail: 

Prehlásenie pôvodného odberatela: 

Pôvodný odberateľ berie na vedomie, že v prfpade výpovede Zmluvy sa Zmluva, v zmysle platných Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou 
ročnou spotrebou do 500 MWh, ukončuje až okamihom odobratia elektromera (meracieho zriadenia), resp. doručením potvrdenia o ukončení distribúcie elektriny do odber
ného miesta od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené. 
Bez uvedenia adresy na odoslanie fakrúrr ukončeného odberu a podpisu pôvodného odberateľa na tomto tlačive je výpoveď neplatná, a SSE, a. s., ukončenie Zmluvy 
nezrealizuje. V prípade uvedenia neúplných údajov pôvodným odberateľom pri výpovedi Zmluvy SSE, a. s„ ukončenie Zmluvy nezrealizuje. 
Pôvodný odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku ~kody SSE, a. s .• z dôvodu uvedenia nesprávnych 
údajov alebo nepravdivých údajov pôvodným odberateľom sa pôvodný odberateľ zaväzuje uhradiťSSE, a. s„ takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. 

s 

Dátum: ft. f. lj.U/(6 • „ - \. \. ............. • „ 

PODP(s PÔVODNÉHO ODBERATEĽA: 

MM/EE/01/201 4·N 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

Vážený zákazník, 

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o: 

1. Ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny (s demontážou merania). 
Potrebné doklady: 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Zákaznícke služby 
Pri Rajčianke 8591 /48 
01O47 Žil ina 

• vyplnený a podpísaný originál„Žiadosť o ukončenie zm luvy o združenej dodávke elektriny" kategória Podnikatelia 
a organizácie. 

~Zmenu odberateta na odbernom mieste (t. j. ak sa odberatefom stáva iná osoba). 
Potrebné doklady: 
Pôvodný odberatel: 

• vyplnený a podpísaný originál„Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny" kategória Podnikatelia 
. a organizácie. 

Nový odberatel: 
• vyplnený a podpísaný originál„Zmluva o združenej dodávke elektriny''. 
• kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti spolu s kópiou listu vlastníctva alebo právny doklad, z ktorého je 
· takýto súhlas na dodávku elektriny do odberného miesta zrejmý (nájomná zmluva a pod.), 

• kópia dokladu, na základe ktorého podniká. 
3. Uzatvorenie novej zmluvy o združenej dodávke elektriny (nové odberné miesto prípadne obnovenie zmluvy). 
Potrebné doklady: 

• vyplnený a podpísaný originál „Zmluva o združenej dodávke elektriny", 
• kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti spolu s kópiou listu vlastníctva alebo právny doklad, z ktorého je 
takýto súhlas na dodávku elektriny do odberného miesta zrejmý (nájomná zmluva a pod.), 

• kópia dokladu, na základe ktorého podniká, 
• Správa o odbornej prehliadke+ atest (slúži ako doklad, že odberné miesto splňa technické podmienky stanovené prevádz

kovateľom distribučnej sústavy- PDS), 
• *kópia Pripojovacej zmluvy uzatvorenej s PDS pre konkrétne odberné miesto, 
• *doklad o zaplatení pripojovacích poplatkov. 

4. Zmenu dodávateľa elektriny (požiadavka o zmenu dodávateľa, ak sa novým dodávatelom stáva SSE, a. s.). 
Potrebné doklady: 

• vyplnený a podpísaný originál„Zmluva o združenej dodávke elektriny''. 
• kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti spolu s kópiou listu vlastníctva alebo právny doklad, z ktorého je 
takýto súhlas na dodávku elektriny do odberného miesta zrejmý (nájomná zmluva a pod.), 

• kópia dokladu, na základe ktorého podniká, 
• splnomocnenie pre SSE, a. s„ na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa . 

Poznámka: 
Pokiaľ sa jedná o odberné miesto na území iného distribútora, je potrebné kontaktovať SSE, a. s. 

Dôležité: 
Pri odberných miestach pripojených na VN napäťovú hladinu je potrebné okrem vyššie uvedených dokladov doložiť aj: 

• prehlásenie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie je za písaná v liste vlastníctva, 
• súhlas vlastníka k napojeniu na trafostanicu, . 
• atesty"ód MľN (mera'cie !ľänsforrnátóťy napätia) a MTP (meracie transform·átoŕy pn'.tdtil . .' 

··. ·~u '·.· 

Doplňujuce' i'nformácie Vambchotne poskytneme na zákazníckej linke pre podnikateľov a organizácie 0850 123 555, 0906 252 521, 
.\!;,I~ - ~ ~ :-„„. ... . „ .·.·· ;"' - --~ „ ·~·1 ·;.:·:: 1 -, .: ·~ \ ! - ~ - . . . " . -

prípadn~ ~~i:ilailom n~ P.0dnil<at~li ~~~~~„s.~„:, , 

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom podnikaní. 

* pri nových odberných miestach a pri obnovení zmluvy po viac ako 2 rokoch 

MM/EE/O 1120 l 4·N 



CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PLATNÝ: 
od J,.. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou d.o 30 MWh 

Ceny v tomto cenníku sú platné pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh (s výnimkou 
odberateľov elektriny v domácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných 
miest (ďaiej len „OM") zákazníka. · 

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODAVKY ELEKTRINY 

Dvojtarifriý produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín . Klasik 
Premium 
Aku 
Komfort 

DvojtarifFlý produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hod_ín, OM pripojené na VN 
Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosfou nízkej ta.rify 8 hodín) 
Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) 

Panoramik 
Element 

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) 
Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 201G PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU DO 30 MWh 
Tento Cenník je určený pre odberateľov s celkovou ročnou ·:,spotrebou elektriný do 30 MWh, ktorí majú uzatvorenú · 
so Stredoslovenskou energetikou, a. s. platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny) 
k 1. 1. 2016. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2016, si Stredoslovenská 

:energetika, a. s. vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. · 

. t:;~;: '!!•'41 
Aktiv (EUR/MWh) 70,00 84,00 
Dvojtarifné produkty 

Klasik 
VT (EUR/MWh) 73,60 88,32 
NT (EUR/MWh) 52,10 62,52 

Premium 
VT (EUR/MWh) 75,60 90.72 
NT (EUR/MWh) 54,50 65,40 

Aku VT (EUR/MWh) 75,10 90,12 
NT (EUR/MWh) 50,50 60,60 

Komfort 
VT (EUR/MWh) 85,80 102.96 
NT (EUR/MWh) . 64,30 77,16 

Spedfkké produ 
Panoramik (EUR/MWh) 55,10 66,12 
Element (EUR/mesiac/10 wattov/OM) • 0,95 1,14 

Ceny elektriny nezahŕňajú popl<?tky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fondu. 

DODÁVATEĽ !! - -
Meno a funkcia: 

Dátum: 

s a.s. 

Podpis:· 11 3 . 7 J c 1 & Žilina 
6 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina 
'tel.: 0850123·555. fax: 0411519 2519 
e-mail: podnikqtelia@sse.sk 
www.sse.sk 

ODBERATEĽ 

Meno a funkcia: 

Dátum: 

Z 3 JúN 2016 
Podpis: 



CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PlAn~Ý: 
od+. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou d.o 30 MWh 

Ceny v tomto cenníku sú platné pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh (s výnimkou 
odberatel'ov elektriny v domácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných 
miest (ďaiej len „OM") zákazníka. · 

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY 

C!l!!!!!'6::1~;;~Hif !·!i.t.M9~1 
Aktiv jednotarifný produkt · 

~pradti~ 
Klasik Dvojtarifriý produkt s platnosťm~ nízkej tarify 8 hodín 

Prerniurn 
Aku 

Komfort 

Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hod.ín, DM pripojené na VN 
Akumulačné vykurovanie ( dvojtarffný produkt s platnosťo.u nízkej tarify 8 hodín) 

Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) 

[~épnaclukty - • ,, ' ~-2 _ _ -==:::J 
Panorarnik 

Element 

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) 

Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia 

CENNf K DODÁVKY ElEKTRINV 201G PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU DO 30 MWh 
Tento Cenník je určený pre odberatel'ov s celkovou ročnou :•spotrebou elektriny do 30 MWh, ktorí majú uzatvorenú · 
so Stredosfovenskou energetikou, a. s. platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny) 
k 1.1. 2016. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2016, si Stredoslovenská 

:energetika, a. s. \iyhradzuje právo na predloženie individuál11eJ cenovej ponuky na dodávku elektriny. · 

. t:!t!li: !"0 ·'41-
Aktiv (EUR/Mtvh) 70,00 84,00 

Dvojtarifné produkt 

Klasik 
VT (EUR/MWh) 73,60 88,32 

NT (EUR/MWh) 52,10 62,52 

Premium 
VT (EUR/MWh) 75,60 90,72 
NT (EUR/MWh) 54,50 65,40 

Aku VT (EUR/MWh) 75,10 90,12 

NT (EUR/MWh) 50,50 60,60 

Komfon 
VT (EUR/MWh) 85,80 102,96 

NT (EUR/MWh) . 64.30 77,16 

~dfické produ 
Panoramik (EUR/MWh) 55,10 66,12 

Element (EUR/mesiac/10 wattov/OM) • 0,95 1,14 

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
· Národného jadrového fondu. · 
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~ OBCHODNÉ PODMIENKY od 1 1. 2016 

DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV 
s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh 

Článok 1. 
Predmet úpravy 

Stredoslovanska energebka, a s . IČO 36403008, so s1dlom Pn RaJ
č1anka 8591/48, 010 47 Žilina, zap1sana v obchodnom reg1stn Okres
neho sudu Žilina, oddiel Sa, vložka č 10328/L (ďalej len .Dodavateľ") 
Je držiteľom povolenia na dodavku elektnny 

2 Tieto obchodne podmienky dodavky elektnny pre odberateľov s cel
kovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh a pre ostatnych odbe
rateľov SSE zaradenych do te1to skupiny odberateľov (ďaleJ len .OP') 
vydava Dodavateľ za učelom podrobnejšej upravy zmluvneho vzťahu 
pn dodavke elektnny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplnem niektorych zakonov v znem neskorš1ch predpi
sov (ďalej len "Zakon o energetike") 

3 Tieto OP upravu1u vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodavky 
elektnny z napaťovej urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou 
ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 
SSE zaradenych do tejto skupiny odberateľov, s vyrnmkou odberate
ľov elektriny v domacnosli (ďa lej len „Odberateľ') , ktorych odberne 
miesto ie pnpOJene do d1stnbučne1 sustavy pnslušneho prevadzkova
teľa d1stnbučnej sustavy (ďalej len „PDS"), a kton ma1u s Oodavate
ľom uzavretu platnu zmluvu o dodavke alebo zmluvu o združenej do
davke elektriny - Zmluva o dodavke a d1stnbuc11 elektnny (ďalej len 
"Zmluva") podľa§ 273 a nasl zakona č 51 311991 Zb Obchodny za
konrnk v učinnom znern (ďalej len „Obchodný zakonrnk") a doplňa
JU vzťahy upravene Obchodnym zakonrnkom, Zakonom o energeti
ke a ostatnym1 platnym1 všeobecnym1 zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 
alebo normat1vnym1 aktmi 

Tieto OP platia pre Odberateľov elektnny, klon su malym1 podnikmi 
podľa § 3 p1sm a) bodu 1 O Zakona o energetike len v pnpade, že (1) 
Urad pre regulac1u s1eťovych odvetvi neschvah obchodne podmienky 
platiace pre male podniky, a lebo (11) odberateľ, ktory ;e malym podni
kom nesuhlas1 so zaraden1m medzi male podniky 

4 Tieto OP platia aj pre odberateľov elektnny uvedenych v čl 1 bod 2 
tychto OP, kton odobera1u elektrinu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmluv o združenej dodavke elektnny uzavretych s Oodavateľom pred 
platnosťou a učmnosťou tychto OP 

Č lánok II. 
Poimy 

Na učely t~·chto OP sa rozumie 

1 odberateľom koncovy odberateľ elektnny ako je def1novany v čl 1. bo
du 3 tychto OP 

2 dodavateľom osoba, ktora ma povolenie na dodavku elektriny, 

3 zmluvou sa rozumie zmluva o dodavke elektnny alebo zmluva o zdru
žene; dodavke elektnny uzatvorena medzi dodavateľom a odberate
ľom, 

4 prevadzkovateľom d1stnbučnej sustavy osoba, ktora ma povolenie na 
d1stnbuc1u e!ektnny na časti vymedzeneho uzem1a, 

S d1stnbuc1ou elektnny preprava elektnny d1stnbučnou sustavou na čas
il vymedzeneho uzem1a na učel JeJ prepravy Odberateľom . podmien
ky poskytovania d1stnbuc1e elektnny a pnstupu do d1stnbučne1 susta
vy, ku ktorei Jf? odbeme miesto Odberateľa pnpoiene, upravuje platny 
a uč1nny prevadzkovy poriadok pnslušneho prevadzkovateľa d1stn
bučne1 sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s1eťovych odvetvi 
(ďalej len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo normat1vne akty Prevadzkovy poriadok prevadzkovateľa 
d 1stnbučne; sustavy, ku ktorej je odberne miesto Odberateľa pnpoJe
ne, Je spravidla zverejneny na webovom s1dle prevadzkovatel'a d1stn
bučnej sústavy, 

6 dodávkou elektnny predaj e lektnny, 

7 odchylkou učastníka trhu s elektnnou odchylka, ktora vznikla v urči
tom časovom useku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutym množ
stvom dodavky alebo odberu elektriny a dodanym alebo odobratým 
množstvom elektnny v realnom čase, 

8 odbernym miestom miesto odberu elektnny pozostavaiuce z jedneho 
alebo v1acerych merac1ch bodov, 

9 odberné elektncke za nadanie ie :z:anadenie, ktore služ1 na odber elek
triny, a ktore je možne pnpOJlt' na d1stnbučnu sustavu alebo na elek
tncku pnpoJkU, 

10 techn1ckym1 podm1enkam1 dokument vydany prevadzkovaterom d1s
tnbučnej sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknmmačny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pripOjerne a prevadzkovanie d1stnbučne1 sustavy, 
určuje techrncke podmienky pristupu a pnpo1en1a, pravidla prevadz
kovarna d1stnbučne; sustavy a zavazne kntena technickej bezpečnos
ti d1stnbučnej sustavy, 

11 prevadzkovym ponadkom dokument vydany prevadzkovateľom d1s-
1nbučnej sustavy a schvaleny uredom, upravu1uc1 podmienky pre
vadzky d1stnbučne1 sustavy, prava a pov1nnost1 jednotl1vych učast
mkov trhu s elektrinou a ktory ie zava:z:ny pre všetkych učastn1kov 
trhu, 

12 určenym meradlom je prostnedok, ktory služ1 na určenie hodnoty me
ranej vel1č1ny, pnčom zahrňa mieru, merac1 pristroj, Jeho komponenty, 
pndavne zanaden1a a meracie zanadenie'l, 

13 prerušernm dodavky a d1stnbucie elektnny odpojenie odberneho elek
tnckeho zanadenia bez ukončenia zmluvneho vzťahu Pn prerušem 
dodavky elektriny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 ukončen 1m dodavky a d1slnbuc1e elektnny ukončenie zmluvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak nie je ukončenie Zmluvy 
dohodnute inak 

Čl á nok III. 
Uzatvorenie Zmluvy a JeJ zmena 

Pred uzatvorenim Zmluvy su zmluvne strany na vyž1adan1e povinne 
za uče!om 1dent1flkac1e a overenia 1dentlf1kac1e preukazať SVOJU totož
nosť 

2 Zmluva sa uzatvara 

2 1 v priestoroch zakaznickeho centra, alebo 1neho obchodneho 
miesta Oodavateľa za pntomnost1 zastupcu Odberateľa a Ooda
vateľa . a to na podnet Odberateľa alebo Oodavateľa, 

2 2 v mieste sidla Odberateľa alebo v inych miestach za pn tomnos
li zastupcu Odberateľa a Dodavateťa, ak s1 Odberateľ navštevu 
Dodavateľa vyžiadal, 

2 3 zavaznyn1 a včasnym pri1at1m p1somneho navrhu2J osobne ale
bo doručovarnm poštou alebo kunerskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavateľ sučasne prítomni. 

2 '1 podomovym predajom 

3 Neoddeliteľnou sučasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavateľom 
a Odberateľom su tieto OP Odberateľ obdrž1 tieto OP najneskôr pri 
uzatvorení Zmluvy 

4 Obchodné podmienky a každu ich zmenu Oodavateľ zverejňuje na 
svojom webovom s1dle pred učinnosťou tejto zmeny 

S Zmluva je platna dňom podp1sama zrnluvnyrrn stranami a uč1nna 
dňom začatia dodavky elektnny 

6 Osoba odhšna od Odberateľa Je opravnena podp1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ongmali alebo v uradne ove
rene) fotokop11 

7 Uzatvoremm Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že Je vlastrnkom nehnu
teľnosti , alebo že ma už1vac1e pravo k nehnutel'nost1, a lebo že ma 
suhlas vlastn1ka nehnuteľnosti na dodavku a d1stnbuc1u elektri
ny do odberneho miesta, ktore sa v nehnuteľnosti nachadza 
(ďalej len „opravneny vzťah k nehnuteľnostľ) Oodavateľ ma 
pravo požiadať a Odberateľ Je pov1nny na zaklade požia
davky Dodavatel'a predložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukazujUCI opravneny vzťah k nehnuteľnosti Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavatel'a nepredlož1 

Zakon č 142/2000 Z z o metrclogl! a o zmene a doplnen1 niekto
ry~l'l zakonov v pliltnom inent 

Z § 43a až 45 Ob~ianskeho rakonmka 



""""' """""" " "'"'"""" ~X.h k "'J."="· "'""'"". opravneny neuzatvoriť Zmluvu s Odberatelom až. do času predlože-
nia dokladu preukaZUJUCeho opravneny vzťah k nehnuteľnosh a pre 
pnpad, že Zmluva s Odberateľom už bola uzatvorena Je Oodavater 
opravneny prerušiť dodavku a d1s\nbuciu elektriny bez naroku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukazuiuceho oprav
neny vzťah k nehnute! nost1 

8 Dodavatel' ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmrerm111e uza
tvorenia Zmluvy Dodavaleľ odô11odn1 Oodavateľ ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy naima v pnpade, ak na dolknutom odbernom 
mieste ev1du1e Oodavateľ neuhradene peňažne zavnky ako a1 v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba, ktora 1e voči pôvodne
mu Odberateľovi, voči ktoremu Dodavatel' eviduje neuhradene peňaž
ne zavazky, prepo1enym podnikom podľa § 3 p1sm a) bod 2 Zakona 
o energetike, alebo ak Odberater za poslednych 12 mesiacov pod
slatnym spôsobom porušil Zmluvu alebo neopravnene odoberal elek
tnnu, alebo ak ma Odberateľ voči Dodavatefov1 neuhradene peňaž

ne zavazky 

9 Zmluva môže byť zmenena na základe poiladavky Odberateľa 

o zmenu 

a) sadzby, pnčom sadzba sa pnznava spravidla naimene1 na /eden 
rok, 

b) charakteru odberu (rozš1reme, zlučen1e. zmena m1es1a pnpoJe· 
n1a, zmena prudovej hodnoty hlavneho 1s11ča pred elektromerom 
a pod), 

c) spôsobu merania. 

d) korešpondenčnej adresy, 

e) bankoveho spo1enia, 

f) vyšky, penod1c1ty alebo spôsobu uhrady preddavKove1 platby, 

g) spôsobu uhrady V'/UČIUJUCeJ faktury. 

h) udaiov Odberateľa resp 1dent1f1kaénych udaiov Odberateľa zap1sa· 
nych v Obchodnom regisln Slovenskej republiky alebo v inom re-
91stn, v ktorom 1e zapisany 

Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pnpadoch sa považuje 
za akceptovanu v pnpade, že Dodavater oznámi Odberateľovi akcep
lovan1e požiadavky alebo sr Odberateľ a Dodavatcľ začnu plniť pov1n
nosl1 v zmysle požiadavky Odberateľa 

1 O Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavateľa Odberateľovi pn 
zmene 

a) fakturačneho cyklu. 

l>) vyšky preddavkovych platieb, 

c) bankoveho spojenia Oodavateľa, 

d) 1dentifikačnych udajOV Oodavateľa zap1sanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenskej republiky. 

e) korešpondenčnej adresy Dodava1era, 

f) penod1c1ty a spôsobu uhrady preddavKovych platieb a uhrady za 
vyuétuiucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oznamenia Dodavatefa Odberateľovi sa po
vaíuie za uskutočnenu v pripade doručenia takehoto oznamenia Od
berateľovi alebo ak s1 Odberateľ a Oodavateľ začnu plniť povrnnos-
11 v zmysle takehoto oznamenia Dodavateľa Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamerna Oodavateľa Odberateľovi pn určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyučtova
c1u fakturu sa považuje za uskutočnenu ai ak s1 Odberateľ a Dodava
teľ začnu plniť pov1nnosl1 v zmysle takehoto oznamerna Dodavateľa 
Odberateľovi 

12 Doclavater s1 vyhradzuje pravo Jednostranne zrneniľ zmluvne dohod
riutu formu uhrady preddavkovych plaheb v pnpade, ak i e z predcha· 
dzaJucich uhrad platiob Odbera te ľa zreime, že opakovane využiva 1nu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnulu v Zrnluve O zmene formy 
uhrady platieb bude Odberateľ 1nfom1ovany vhodnou formou, napn
klad pisomnym oznamernm, vo vyučtovacei fakture alebo vystave· 
nim noveho ro2p1su preddavkovych platieb Ak Odberateľ nosuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, ie povrnny tuto skutočnosť bezod
l<ladne oznam1ť vhodnou formou Dodava!eľov1 

13 Za naklady suvrsiace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mimo 
ukonov, ktore su zahrnute v tanfach, učtu1e Oodavateľ poplatky podľa 
platneho cenrnka služieb Oodavateľa 

Člá nok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1 Cena za dodavku elektnny 1e stanovena dohod ou zmluvnych stran 

2 Cena w dodavku eleklnny môže byť určena pre každe odberne 
miesto osobitne 

3 Oodava1el s1 vyhradzu1e pravo spoplatniť vybrane služby čiastkou 
podla p/alneho cennika služieb S\anoveneho Oodavaterom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s plalnym cenrnkom Dodava
tefa oboznam1t 

4 Každa zmena ceny z.a dodavr.u elektnny dodavanej po dobu !rvania 
Zmluvy bude Odberateľovi oznamena p1somne 

5 Dodavater lakturu1e odber eleklnny podľa udaJOV 21stenych prevadz
kovateľom d1stnbučne1 sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podľa typoveho diagramu dodavky padla Prevadzkoveho poriadku 
prevadzkovateľa d1stnbučneJ sustavy Dodane a odobrate množstvo 
elektnny sa vyhodnocuie ako množstvo energie vyiadrene v energe
t1ckych 1ednotkach Fakture musi obsahovať všelky nalež1losll stano
vene platnymi daňovym1 a učtovnymi predp•smr'1 vratane označenia 
banky a bsla učtu, na ktorý ma byľ platba pnp1sana, vratane rnforma
c1e podľa ustanovema § 34 ods 3 Zakona o energeilke 

6 Fakturačnym obdob1m ie obdobie, za ktore sa vykonava vyučto11anie 
odberu elektnny Dodavatef vykonava vyučtovame odberu elektnny 
formou vyučtovaceJ faktury za pnslušne oobeme miesto Odberateľa, 
pre ktore ie Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobie pri Zrnluvach s odberom elektriny z napaťovei 
urovne VN ie mesačne Dodavka etektnny sa Odberaterovi fakturu-
1e fakturam1 za odberne miesto vo fakturačnom obcobí, 1<1ore ie vy
medzene prav1detnym1 mesačnym1 odpočtami Fal<.tura Je vystavena 
v zmysle zakona o DPl-I 

8 Oodavka elektriny. resp dodavka a d1scnbuc1a etektnny sa Odberate
ľovr s odberom elektnny z napaťovei urovne NN fakturuie fakturam1 
za odberne miesto vo fakturačnom obdobi (mesačne. ročné), kto•e 1e 
vymedzene odpočtami podľa prevadzkoveho ponadku prevadzkova
teľa d1stnbučnei s č1 stavy, pokiaľ Dodavateľ neurč i s pnhl•adnutlm na 
charakter a povahu odberu inak Faktura ie vystavena v zmysle za. 
kona o DPH 

9 Na preddavkove platby za opakovane zdan1terne plnenie vyhotov1 Do
davatef za každe odberne miesto samostatnu fakturu nazvanu .Do
hoda o platbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktura" max1malne na dvanasr kalendarnych mesiacov Do
davalel na žiadosť Odberateľa s vačš1m počtom odbernych miesi mô· 
že vystaviť .Rexapitulac1u fal<tur" a .Rekap1tulac1u cJohôd o platbach 
za odobratu ale zat1af nevyfakturovanu eleklncku energiu• z dôvodu 
platobneho styku ako informat1vny doklad a služr len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkova vy$ka preddavkov sa stanov• na zaklade skutočnej spotreby 
prepoč1tanej algontmom, ktory zohľadňuje skutočne teplotne pneme
ry a knvku odberu pre <lanu sadzbu podľa !ypoveho diagramu odberu 
alebo vo vyške predpokladanej spotreby elektnny, vynasobeneJ aktu
alne platnou cenou alebo sa použi ie cena za celkove dodanie z .F ak
tu ry za dodavku a d1stnbuciu elektnny· Pn uzatvararn novej Zmluvy 
sa vyška preddavkovej platby urči na zaklade hodnoty rnš tarovanych 
spotreb1Č0'1 a/alebo predpokladaneho odberu a dohodnule1 sadzby 

a) Celkova vyška preddavkovych platieb pre Zmluvy s odberom elek
tnny z napaľovei urovne VN 1e slanovena v rozsahu až 100 % spot
reby Preddavkove platby su pri Zmluvach s odberom elektrrny 
z napaťovei urovne VN rozložene nasledovne 

- do jedne] mesačnej spiatky splatnej do 15 kalendarneho dňa 
Y mes1ac1. alebo 

- do troch dekadnych splatok spl<Jtnych do 5 , 15 , a 25 dňa v me
s1ac1 Vyška ied11otilvydi spia tok 1e 33 % / 33 % 134 % z celkovei 
dohodm1te1 vyšky preddavkove1 platby, 

b) preddavkove platby pri Zmluvach s odberom elektriny z napaťo
VeJ urovne NN 

• v prípade mesačnej fakturac1e su určene do 15 kalendarneho 
dňa v mes1ac1. uvedenemu v doklade .Dohoda o platbach za 
odobratu ale zahaľ nevyfakturovanu elektncku energiu · faktura• 
Vyška preddavkov 1e stanovena na 100 % spotreby, 

• v pripade ročne/ lakturac1e su spravidla rozložene v Jedenasllch 

Nai:;o:.Clad zakon č 43112002 Z z o uétovniave v ineni ne~oršich p1edp1sov. za~:cn 
č 222/2004 Z z o dam z pndaneJ hodno\~ \1 rnen1 neskorš1ch predpisov 
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splatkach po dohode s Oodavaterom. uvedene su v doklade „Do
hoda o platbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnc
ku energiu - faktu ra". ak sa Dodavater s Odberateľom nedohOdnu 
inak Vyška preddavkov ie stanovena na 100 % spotreby, 

c) Dodavateľ môže zmenir vyšku preddavkovej platby pn zmene ce
ny za dodavku eleklnny zaslan1m dokladu .Dohoda o plalbach za 
odobratu, ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", 

d) Dodavater môže zmern\' vyšku pred<Javkovei platby p11 zmene 
vyšky spotreby oproti predchadzaiucemu porovnateľnemu obdo
biu zaslarnm dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zatraľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura· , 

e) Oodavater môže zmeniť vyšku preddavkovej pla tby pn zmene re
gulovanych cien za služby, ktore su predmetom fakturac1e zasla
nim noveho dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zat i aľ 

nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", pnčom bude o ta
komto postupe informovať Odberateľa 

f) spôsob vypočtu pn zmene preddavkove1 platby podľa bodov c), d) 
a e) 1e stanoveny algonlmom, v ktorom ie zohľadnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pnslušne odberne miesto, vztiahnu ta na 
normalne kl1maticke podmienky, podľa normalizovaneho typoveho 
d iagramu odberu (TDO) 

11 Po z1sten1 skutočneho odberu elektriny za prislušne fakturačne ob
dobie vypoč1ta Dodavater rozdiel medzi cenou stanovenou na za
klade skutočneho odberu elektriny a sučtom pnJalych preddavko
vych platieb za cele obdobie od začiatku fakturačneho obdobia do 
dňa odpočtu skutočneho odberu elektnny Tento rozdiel bude faktu
rovany Odberateľovi vo vyučtovaceJ fakture vystavenej za pnsluš
ne odberne miesto Odberateľa v cenach platnych na obdobie do
davky elektriny 

12 Termmy splatnosti platieb za elektrinu 

a) preddavkove platby pri Zmluvach s odberom elektriny z napaťovej 
urovne NN su v zmysle .Dohody o platbach za odobratu ale zatiaľ 

nevyfaklurovanu elektncku energiu - faktura" splatne od 1 do 15 
kalendarneho dňa v mes1ac1, za ktory sa preddavok uhradza. 

b) preddavkove platby pn Zmluvacl1 s odberom elekl rmy z napa\'ovei 
urovne VN su v zmysle „Dohody o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura" splatne od 1 do 15 
alebo od 1 do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1 (pod fa poč

tu splatok), za ktory sa preddavok uhradza, 

c) p re Zmluvy s odberom alektnny z napaťovei urovne VN pri spla
cani do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pnpade ne
uhradenia dvoch po sebe nas!edujuc1ch preddavkovych plaueb 
v term1ne spla tnosti, môže Dodavater zmeniť l erm1n splatnosti 
mesačnych preddavkovych platieb na 5 kalendarny deň mesiaca. 
za ktory sa poskylUJe preddavok, a to vo výške 100 % predpokla
danej ceny za spotrebu elektrmy v danom mes1ac1 

13 V pn pade, že Odberateľ na zaklade upom1e~ky uhrad1 preddavko
vu platbu a tato bude pnp1sana na učet Dodavatera v nasledu1ucom 
mes1ac1, zcaučluie sa ako preddavko"a platba nasteduiuceho mesia
ca Tymto Odberateľovi vznikne pov in nosť uhradiť fakturu za pns
lušne obdobie bez zohľadnenia tejto preddavkovej platby V pr1pa
de, že preddavkova platba bude na učet Dodavateľa pnp1sana pred 
skončernm fakturačneho obdobia, bude vo fakture nadne zohfad
nena 

1"4 Ak Odberateľ využ1va1uc1 1ny než mk,.,sny spôsob platby poukaže plat
bu v nespra"nei vyške, alebo s nespravnym vanab1lnym symbolom, 
alebo JU poukaže na iny bankovy učet, ako JO uvedené na faktu re, Oo
davatel' JU bude považoval' za ne:aealrzovanu 

15 Prep latok z vyučtovacei faktury uhrad1 Dodavatel Odberateľovi v le
hote splatnosti vyučtovacc1 faktury Lehota splatnosti vyučtovaceJ fak
tury ie 14 dni 

16 Dodavatcľ vrat1 preplatok z vyučtovace1 faktu ry Oclberateľov1 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa. 

16 2 poštovym peňažnym poukazom, 

16 3 započ1tanim voči na1bližš1e splatnym preddavkovym platbam 
alebo voči osta tnym pohľadavkam podla Z mluvy 

V pnpade, ak Dodavateľ neeviduje bankovy učet Odberateľa , preplat
ky do vyšky 3 eur budu zohl'adnene v nasleduiuceJ vyučtovacei fak
ture, pokiaľ Odberateľ nepožiada o vyplatenie takahoto preplatku na 
rnm určeny bankovy učet 

DodavateT Je opravneny Jednostranne započ1tať vza1omne penaž-

ne pohľadavky voč i Odberateľovi p1sornnym oznarnernrn o zapot1ta
n1 pohľadavok Za µ1somne oznamen1e započ1tania sa považu1e aJ 
oznamerne o započ1tan1 vzaiomnych peňažnych pohľadavok vo vy
učtuiuceJ fakture Jednostranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vateľa akekoľvek pohľadavky Dodavateľa suvis1ace s plnen1m Zmluvy 
( naima pohľadavky 1. titulu preddavkovych platieb alebo vyuctuiuc1ch 
platieb za dodavku elektriny, popla1ky za službj), voči akýmkoľvek po
hľadavkam Odberateľa voči Dodavateľov1 V pnpade, že Je Odbera
teľ v omeškani s unradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davater ma pravo Odberateľom uhradene platby započ1taľ naj prv na 
najskôr splatne uroky z omeškania, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na naiskôr splatnu istinu alebo Jej časť, a to bez 
ohľadu na to, že Odberateľ určt, ktory z peňažnych zavazkov s1 p\n1 
Za p1somne oznamerne započ1tarna sa považuje aj oznamenie o za
poč1tan1 vzaiomnych peňažnych pohľadavok vo vyuétllJUCBJ fakture 

17 V pnpade neuhradenia preplatku zo splatnej vyučtovaceJ faktury Do
davateľom bankovym prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
berateľ pravo započ1tať Sl vzrnknuty preplatok s naibhžš1e splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavaterov1, naimeneJ však 5 
dni pred splatnosťou preddavkove1 platby 

18 Všetky p latby podľa Zmluvy sa vykonavaiu spôsobom dohodnutym 
v Zmluve Nal<lady spojene s uhradou zcavazkov podľa Zmluvy (na
pr bankove poplatky, poštove popla tky) znaša každy učastník Zmluvy 
sam, pokiaľ rne ie v Zmluve alebo v cenrnku služieb Dodavateľa uve
dene inak V Zmluve Je možne dot1odnuľ nasledujuce spôsoby uhra
dy platieb 

18 1 bankove inkaso z bankoveho uétu Odberateľa, 

18 2 bankov-1 prevod. 

18 3 poštovy peňažny poukaz 

19 V platobnom styku sa použ1vaiu vanab1lne symboly uvedene na pns
lušnych fakturach resp 1nych dokladoch (vratane suhrnnych a vyučto
vac1ch) vystavenych Dodavaterom Odberateľovi na učely uhrady ceny 
spotrebovanei elektnny (napr „Faktura za dodavku a distnbuc1u elek
triny", „Fa!<.tura za dodavku elektnny", .Dohoda o platbach za odobra
tu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnckú energiu - faktura·, .Upomien
ka'), alebo na učely real1zac1e inych uhraď v zmysle Zmluvy 

20 Za deň platby sa považuje deň, keď bola pla tba pnp1sana na učet Do
davatoľa alebo Odberateľa A k pnpadne deň splatnosti platby na deň 
pracovneho voľna alebo na deň pracovneho pokoja, ie dňom splat
nosti najbhžš1 nasledu1uc1 pracovny deň 

21 Nedoplatok z vyučtovacei faktu ry uhrad1 Odberateľ v lehote splatnos
ti vyučtovaceJ faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberater v lehote 
splatnosb preddavkovej platby V pnpada nezaplatenia ani v dodatoč

ne) lehote splatnosti stanovenei v upomienke, ie Dodavater opravne
ny na na klady Odberateľa po Jeho predchadzaJucom poučern o preru
šern dodavky elektriny prostredrnctvom prevadzkovateľa d1stnbučnei 
suslavy obmedziť alebo prerušiť d1stnbuc1u etektnny do odberneho 
miesta až do zaplatenia celej d lžnej sumy vratane nakladov spoJenych 
s prerušenim a obnovenim d1stnbuc1e do odberneho miesta alebo od
stup1ť od Zmluvy podľa élanku XIII bodu 2 1 tychto OP 

22 V pnpade omeškania Odberateľa s uhradou platieb zo Zmluvy v sta
novenych terminoch ie Dodavateľ opravneny požadovať od Odbera
teľa urok z omeškania vo vyške určcnei v zmysle pnslušnych ustano
vem Obchodneho zakonrnka 

23 Uplatnenie reklamac1e v zmysle čl X tychto OP nema odkladny uč1-
nok na splatnosť faktur 

24 Za naklody suv1s1ace so zmenou Zmluvy (upravou odberneho miesta) 
vyvotane Odbcratetorn, mimo ukonov, ktoré su zahrnu\e v sadzbach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu. učtuje Dodavater poplatky pod
ľa platneho cennika služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udelil Dodavateľov1 suhlas na vydanie elek
tronickej faktury, Dodavateľ bude zasielať foktury vyhradne v elektro
nickom formate Pod1rnenky poskytovania služby elektrorncka fak tura 
su zvera1nene na webovom s1d/e Oodavate ľa www sse sk 

Článok V. 
Pov1nno st1 Dodávateľa a pov1nnost 1 Odberateľa 

Dodavateľ ie povmny 

1 1 zabezpečiť bezpečnu a spoľahlivu dodavku elektnny Odberate
ľovi formou opakovanycl1 dodavok elektriny, za podmienok do
hodnutych v Zmluve a OP, 



1 2 poskytovať Odberateľovi informac1e tyka1uce sa cien za dodav
ku elektnny, dodavky elektriny a štruktury ceny za dodavku elek
triny, 

1 3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnu platbu spôsobom, vo vyške 
a za podmienok uvedenych v štandardoch kvai>ty4l , ak bude Do
davate[ uhradzať kompenzačnu platbu Odberateľovi podľa oso
b1tnych predpisov, kompenzačna pla tba sa považuje za uhrade
nu dňom odp1sania peňažnycl1 prostriedkov z učlu Oodavateľa 
pn bezhotovostnom prevode z učtu alebo dŕ1om odoslania su
boru plal<eb Slovenskej pošte píl platbe v hotovosti prostredrnc
tvom poštoveho peňažncho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie ie podmienene predchadza1uc1m podan1m ž1adost1 
o j8J vyplatenie 

Vyhodnocovame štandardov kvality Doclavateľ zvere1ňu1e na svoiom 
webovom s 1dle www sse sk 

2 Odberateľ Je pov1nny 

2 1 mať zriadene a pripOJene odberne elektncke zanademe v sula
de s lechmckym1 podm1enkam1 pripojenia určenym1 prevadzko
vateľom d1stnbučne1 sustavy a v sulade s predp1sm1 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pn prac1 a bezpečnosti technic
kych zariadem, 

2 2 mať uzatvorenu Zmluvu s jedinym Dodavateľom na dodavku 
elektriny do odberneho miesta uvedeneho v Zmluve, a to z dô
vodu prenesenia zodpovednosti za odchylku na Dodavatera po 
dobu tivania Zmluvy, 

2 3 umožniť prevadzkovateľov1 d1stnbučne1 sustavy montaž a de
montaž určeneho meradla a umožniť prevadzkovaterov1 distri
bučnej sustavy pristup k určenemu meradlu , 

2 4 posky1nuť potrebne udaJe, ktore Je Dodavater povinny poskyto
vať o Odberateľoch elektnny prevadzkovateľov1 d1stribučneJ su
stavy, 

2 5 infomiovať Dodavateľa o zmene uda1ov uvedenych v Zmluve, 
a to do 5 pracovnych dm od ich zmeny, inak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia leito oznamovacej pov1nnost1 a za škodu, kto
ra DodavateľoVl vz111kla, 

2 6 preukazať Dodavateľov1 pn uzatvorem Zmluvy na vyžiadanie 
doklad preukaZujuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti , do kto
rej sa bude uskutočňovať dodavka elektriny (ďalej len „dotknu
ta nehnuteľnosr), 

2 7 preukazať, počas trvania Zmluvy na vyzvu Dodavateľa do 20 dni 
od doručenia vyzvy, trvanie už1vac1eho prava na dotknute nehnu
teľnosti alebo trvaJUCI suhlas vlastmka podľa bodu 2 6 najma, 
ak vlasln1k trvanie tohto prava alebo suhlasu pred Dodavaleľom 
spochybni, 

2 8 udržiavať odberne elektncke zariadenie v zodpoveaajucom tech
nickom stave, 

2 9 prijať zodpovedaiuce lechnicke opatrenia oznamene prevadzko
vateľom d1stnbučnej sustavy na zabranenie možnosti ovplyvniť 
kvalitu dodavaneJ elektnny, 

2 1 O splňať technicke podmienky a obchodne podmienky pripoienia 
do sustavy stanovene pla1nym prevadzkovym ponadkom pns
lušneho prevadzkovateľa d1stnbučne1 s ustavy a ostatnymi plat
nym1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predpismi alebo normal1v
nym1 aktmi, 

2 11 predtož1ľ na pož1adan1e Doclavateta pred uzavret1m Zmluvy p1-
somne potvrdenie od pôvodneho Dodavateľa, ž.e Odberateľ ne
ma voči pôvodnemu Dodavaterov1 peňažne zavazky po lehote 
splatnosti, 

2 12 nezasahovať do odberneho elektnckeho zanadenia, ktorym pre
chádza nemerana elektrina bez predchadzajuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovateľa ct1slnbuéneJ sustavy, 

2 13 uhradiť Dodavateľovi aJ ďalšie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak svoi1m konan1m resp nekonan1m vyvo
lal vznik skutočnost i a potrebu uskutočnenia ďalš1ch ukonov (slu
žieb zo strany Dodavateľa) a tlelo su spoplatnene podľa cenrn
ka služieb Dodavateľa, 

2 14 naimeneJ 5 dni pred planovanym zrušernm Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti), 
oznam1ť tuto skutočnosť Dodavaterov1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu, ktora nesplnenun tejto povinnosti Dodavateľov1 vznikla 

4 Vyhlašl.::a Uradu pre regulac1u s1etovych odvetvi č. 27512012 Z z, ktorou sa ustaOOlJU}O 
~;t;mdardy kvality prenosu elel<.tnny, d1s.mbuc1e ele.ktrmy a dodavky elektriny 

Dodavalel nezodpoveda za škodu, ktora vznikla Odberaterov1, 
neoznarnenim skutočnost i podľa prvej vety Odberateľom, 

2 15 uhradiť Oodavateľov1 cenu za dodavku elektriny v zmysle Zmlu
vy, vratane všetkych poplatkov 

Článok Vl. 
Dodávka a meranie elektriny 

Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevadzkovaleľ 
d1stnbučne1 sustavy určenym meradlom v mieste dodavky Prevadz
kovateľ distribučnej sustavy ie povmny vykonať fyzicky odpočet ur
čeneho meradla na odbernom mieste, ktore nJS ie vybavene urče

nym meradlom s d1arkovym odpočtom l<aždoročne k 31 decembru, 
naJneskôr do 30 dni po skončern roka Fyz1ckym odpočtom určene

ho meradla na odbernom mieste sa rozumie a1 odpočet určeneho 

meradla vykonany na zaklade vzaiomne odsuhlaseneho stavu urče
neho merad la medzi prevadzkovaterom d1stnbučne1 sustavy a Od
bemterom 

2 Montaž alebo vymenu urceneho meradla zabezpečuje prevadzkova
ter d1stnbučnej sus1avy po splneni stanovenych technickych podmie
nok na meranie elektnny Druh, počel, veľkosť a um1estnerne určene-
ho meradla a ovladac1ch zanadem určuje prevadzkovatel d1stnbučneJ 
sustavy 

3 Odberateľ je povinny umožniť prevadzkovatel ovi d1stnbučnej sustavy 
alebo poverenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny pn
stup k určenemu meradlu s ciel am prevadzkovei kontroly, udržby, od
počtu alebo demonlaže a zaroveň 1e povinny umožniť prevadzkova
teľov1 d 1stnbučne1 sustavy kontrolu odberneho elektnckeho zanadema 
odberneho miesta Odberateľa 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej alebo dodane1 elektriny, a lebo z 1neho dôvodu ne
možno urM množstvo odobrate1 elektriny (zničenie určeneho merad
la), toto množstvo sa urči podľa vyšky spotreby v predchadza1ucom 
porovnateľnom obdob1 (napnklad v rovnakych mesiacoch predcha
dZ.a)UCel10 kalendarneho roka z dôvodu porovnateľnych povelernost
nych a teplotnych podmienok). v ktorom bola spotreba merana sprav
ne 

5 Prevadzkovater d1stnbučneJ sustavy ie povinny p1somne info rmo
vať Odberateľa o termine planovaneJ vymeny určeneho meradla 
na1mene1 15 dni vopred, to neplatl. al< Odberateľ súhlas1 s neskor
š1m oznamen1m lerm1nu p lanovaneJ vyrneny určeneho meradla Pn 
neplanovane3 vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľovi termm vymeny určeneho meradla Prevadzkovaleľ d1s
tnbučneJ sustavy prt vymene určenoho meradla 1e pov1nny informo
vať Odberateľa o stave odobrateho množstva elektriny, a zaroveň 
ie pov1nny oz.nam1ť stav určeneho meradla pred vymenou a stav 
noveho určeneho meradla po vymene A k sa Odberateľ nezučast
n1 vymeny určeneho meradla, ie prevadzkovateľ d1stnbučnei susta
vy povmny pisomne informovať Odberateľa o vymene, stave urče
neho meradla pred vymenou a stave noveho určeneho meradla po 
vymene a usklad111ť demontovane určene meradlo mm1malne nai 
meneJ 60 d111 z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeneho merad
la Odberateľom 

6 Dôvody vymeny určeneho meradla môžu byť na1ma 

6 1 vymena určeneho meradla pred skončenim platnosti overenia, 

6 2 výmena určeneho rnoradla pn požiadavke na preskušanie urče
neho meradla, 

6 3 vymena určenel1o meradla, ak nastala porucha na určenom me
radle 

7 Podrobnosti suv1s1ace s vymenou určeneho meradla sa spravu1u a su 
bližšie upravene prevadzkovym poriadkom prevadzkovatefa d1stnbuč
ne1 sustavy, resp techn1ckym1 podm1enkam1 prevadzkovateľa d1stn
bučnej sustavy 

8 Dodavater nie Je pov1nny p lniť s1 svo1e povinnosti podľa Zmluvy a OP 
v píipade, že Odberateľ nema uzavretu platmi a učmnu Zmluvu o pn
po1en1 zanadenia Odberateľa do d1stnbučneJ sustavy alebo sa od
berne miesto Odberateľa nepovažuje za pnpoJene podľa platneho 
prevadzkoveho poriadku pnslušneho prevadzkovateľa d1strillučneJ 

sustavy 



Č l ánok VII 
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky a d1strt búc1e 
elektnny 

D1stnbuc1a elektriny do odberneho miesta Odberateľa môže byť pre
rušene alebo obmedzena v pnpadoch a za podmienok stanovenych 
v Zakone o energeOke a v suv1s1ac1ch predpisoch, alebo v pnpade za
sahu vyššei moci Počas lakehoto prerušenia alebo obmedzenia d1s
tnbúc1e clektnny nie ie Dodavateľ pov1nny dodavať elektnnu a zabez
pečovať distribučne služby do odbernel10 miesta Odberateľa podľa 

Zmluvy, pričom zaroveň piati, že Odberateľ v takomto pnpade nema 
narok na nahradu škody am ušleho zisku 

2 Dodavateľ ma pravo požiadať prevadzkovatera d1stnbučne1 susta
vy o prerušenie alebo obmedzenie d1stnbuc1e elektnny Odberateľovi, 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu ai po doručen1 predchadza
JUCeho p1sornneho upozornenia Tymto ustanovenim nie ie dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ ie pov1nny pn ukončeni dodavky umožniť prevadzkova-
1erov1 d1stnbučnej sustavy vykonanie konečneho odpočtu odbeme
ho miesta, odobratie merac1ch zanadeni. pripadne reahzac1u dalš1ch 
opatrem suv1s1ac1ch s ukončenim odberu a sučasne odpojenie od
bemeho e/ektnckeho zanadema od zanadeni prevad.?kovatera d1s
lr bučnei sustavy Ak Odberateľ neumožn1 vykonanie konečne ho 
odpočtu a odobratie merac1ch zariadeni na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhrad1 Dodavateľov1 cenu za odobranu elektnnu až do ukonče
nia dodavky na odbernom mieste. alebo do pnhlaserna noveho Od
berateľa 

4 Pre učely Zmluvy znamenaju okolnosti vylučuJuce zodpovednost 
(vyššia moc) take udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredne na
sledky, ktore su mimo kontrolu ktore1koľvek zmluvne) strany a kto
re zmluvne) strane zabrarna, alebo bezprostredne ovplyvnia riadne 
a up/ne plnenie zmluvnych pov1nnost1 vyplyvaiucich zo Zmtuvy Tym1-
to udalosťam i môžu byf naJma živelne pohromy, voina. sabotaž, tero
nst1cke akcie, blokada, požiar, štraJk, ep1dem1a a pod Rovnake prav
nc nasledky, ako su uvedene pnpady vyššeJ moci, môže mať zmena 
zakonov Slovenskej republiky alebo 1nych pravnych predpisov, po
k1ar zasadnym spôsobom ovplyvnia kontraktaCny system Dodavatera 
s dôsledkom nemožnosti jeho kontmuovania a sučasnej nemožnosti 
hospodarsky unosnei allemat1vy 

Článok VIII 
Neoprávnený odber a náhrada škody 

Na učely obchodnych podmienok ie neopravnenym odberom etektn
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

1 1 1 o pnpo1en1 do d1stnbučne1 sustavy alebo v rozpore s tou
to Zmluvou, 

1 1 2 o dodavke elektriny alebo združenej dodavke elektriny, 

1 1 3 o prístupe do d 1slnbučneJ sustavy a d1stnbuc11 elektnny, 

1 2 bez určeneho meradla alebo s určenym meradlom. ktore v dô
sledku neopravneného zasahu Odberateľa nezaznamenava ale
bo nespravne zaznamenava odber elektriny, 

1 4 merany určenym meradlom, na ktorom bolo porušene zabezpe
čenie proti neopravnenej marnpulac11 a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektnny, alebo určenym 
meradlom, ktore nebolo namontovane prevadzkovateľom d1stn
bučnej sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zabraml prerušemu d1stnbuc10 elektriny alebo ak 
po predchadzaiucei vyzve prevadzkovatefa distribučnej susta
vy neumožnil prerušenie d1stribuc1e elektriny vykonane na za
klade ž1adost1 Dodavateľa, s ktorym ma uzatvorenu Zmluvu 
o :združenej dodavke elektriny, takyto odber sa za neoprav
neny odber považuJe odo dňa, keď Odberateľ zebrami preru
šeniu d1stnbuc1e elektnny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektriny, 

1 6 ak Odberateľ nedodrtal obmedzenia určene Dodavateľom, pre
vadzkovaterom prenosovej sustavy alebo prevadzkovatel'om 
d1stnbučne1 sustavy 

2 Odberateľ ie povmny nahradiť škodu spôsobenu neopravnenym od
berom elel1t1111y a naklady s tym suv1s1ace osobe, l<torej škoda vznik-

Ja Pri neopravnenom odbere sa vyška škody spôsobena neopravne
nym odberom elektriny urči podla osob1tneho predpisu'' 

3 V pnpade, ek v dôsledku neopravneneho odberu vzrnkla škoda Ooda
vateľov1. ma pravo vymahať od Odberateľa jeJ nahradu do vyš'<.y spô
sobenych na!lladov (napr naklady na odchylku) a ušleho zisku 

Článok IX. 
Dodávateľ posledne] inštan cie 

Oodavka posledne) inštancie sa začma dňom nasledujuc1m po dni, 
keď dodavater stratil spôsobilosť dodav::iť elektrinu a bola dodavate
ľov1 poslednej inštancie oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavka poslednej 1nštanc1e trva najviac tn mesiace Odberate ľ uhra
d1 dodavateľov1 poslednej inštancie cenu za dodavku elektriny podľa 
cenoveho rozhodnutie vydaneho uradom pre dodavatela posledne) 
inštancie Dodavka poslednej 1nštanc1e sa môže ukončiť skôr v pnpa
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavateľom , ktorym mô
že byť BJ dodavateľ poslednej inštancie, a to postupom podľa platne) 
a učmneJ le91slat1vy 

3 Ak dodavatel stratil spôsob1lost dodavať elektnnu odbecateľom. zmlu
va zarnka dňom, keď dodavater stratil spôsobilosť dodavať elektnnu 

4 Prevadzkovateľ distribučne) sustavy najneskôr 15 dm pred uplynuum 
vypovednej lehoty zmluvy o pnstupe do d1stnbučnej sustavy a d1stn
bucn elektriny alebo bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodava
ter stratil spôsob1Josť dodavať elektnnu oznam1 Odberateľovi 

4 1 deň, od ktoreho sa začina dodavka e/ektnny dodavaterom po
slednej 1nštanc1e, 

4 2 dôvod zaéat1a dodavky elektnny dodavaterom poslednej mštan
c1e, 

4 3 zan•k zmluvy, ak pôvodny dodavater stratil spôsobilosť dodav
ky elektnny, 

4 4 dobu trvania dodavky elektriny dodavatcíom pos/cdnei 1nštanc1e, 

4 5 poučenie o povmnost1 uhradiť cenu za dodavku elektriny doda
vaterov1 posledne) 1nštane1e 

Článok X. 
Reklamačné konanie 

Reklamac1a je p1somne podanie Odberateľa adresovane Dodavate
Tovi, ktorym sa Odberateľ domaha najma zodpovednosti Dodavateľa 
za nekvalitne poskytnute služby, pričom takyto stav trva v čase uplat
nema rektamaC1e a zaroveň Odberateľ požaduje od Oodavateľa na
wavu alebo nahradu za nekvalitne zabezpečenie dodavky a d1stnbu
c1e elektnny do odberneho miesta Odberateľa (ďalej ten ai<o .služby") 
Učelom reklamac1e Je predovšetkym dosiahnuť, aby boh odstranene 
zistene nedostatky 

2 Odberateľ ma pravo reklamovať najma 

2 1 kvalitu poskytnutej služby, 

2 2 odpočet určeneho meradla, 

2 3 íakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušenie alebo obmedzerne služieb alebo me zistene chyby 
suv1siace s poskytovamm služby Dodavateľa (ďaleJ len „predmet 
reklamac1e") 

3 Odberateľ môže reklamacsu uplatniť 

3 1 p1somne u Dodavateľa n11 korešpondenčnei adrese, 

3 2 elektromcky na e-ma1tove1 adrese, 

3 3 osobne na kontakinych miestach Oodavateľa, pnčom o podani 
rek/amacie mus1 byť vyholoveny zaznam, 

3 4 telefonicky na zakaznickeJ hnke Dodavatel'a 

4 Podanie, ktorym Odberateľ uplatni svoje pravo na rektamac1u, mus1 
čitateľne obsahovať 

4 1 1dent1hkac1u Odberateľa 

4 1 1 meno a pnezv1sko alebo obchodne meno, 

4 1 2 trvale bydlisko, vratane PSČ alebo s1dlo a IČO, 

4 1 3 zaka:znícke č1slo resp č1slo Zmluvy, 

4 1 4 EIC kod odberneho miesta alebo č1slo odbcrneho miesta, 

Vyhlaška M1n1sterstva hospodarstv<i ~ 292/2012 Z z, ktorou sa uS"tanovuJe spôsob vy 
po(tu škody spôsobene1 neopra\lnenym odberom elel<tnny 
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4 2 presny popis s odôvodnemm reklamac1e, spolu s pripadnou do
kumentac1ou a ďalš11111 podstalnym1 skutočnosťami dôlež1tym1 
pre posuden1e reklamac1e, 

4 3 1denlif1kačne udaje tykajUCe sa predmetu reklamac1e, 

4 4 1dentrf1kačne udaJe reklamovanej faktury, spolu s vanab1lnym 
symbolom , 

4 5 podpis Odberateľa alebo osoby opravneneJ konať za Odberate
ľa, ak neide o reklamaciu prostredmctvom eleklrornckeJ komu
rnkac1e 

S Ak reklarnac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tostt a Dodavaleľ 
nevie 1dent1f1kovaľ Odberateľa, ie povmny ho vyzvať na doplnenie re
klamac1e o potrebne udaie s určemm lehoty, klora nesmie byľ kratšia 
ako 1 O dni od doručema vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedopln1. bu· 
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberateľ reklamac1u dopl
m, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamaete o dobu, kyrn Odbe
rateľ poskytne potrebne mformae1e Ak na zaklade udajov uvedenych 
v reklamac11 nie ie možne O<lberatela 1dent1fikovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podľa prve) vety. Dodavateľ na takuto reklama
c1u nepnhllada 

6 Ak Odberatef počas nešerna reklamac1e Dodavateľom oznam1 Doda
vateľov1 nove skutočnosti, tieto novo uplatňovane naro><y budu pova
žovane za novu reklamac1u 

Reklamac1a adresovana na meno zamestnanca Dodavatel'a sa pova
žuje za reklamac1u podanu Dodavateľov1 

8 Reklamac1a mus1 byt' uplatnena bez zbytočneho odkladu po z1sten1 
nedostatkov 

9 Za deň uplatnenia reklamacie sa považuje 

a) pn osobnom doručeni - datum peélatky o potvrdeni pn1a1Ja rekla
mac1e. 

b) pn poštovych zas1elkach - datum doručenia reklamac1e Dodavate
ľov1 podľa pečiatky došlej pošty, 

c) pn doručeni elektrornckou poštou - deň uvedeny na e-ma1love1 
sprave ako deň pn1at1a elektronickej pošty 

10 Dodavatel' pn uplatneni reklamac1e vyda Odberateľovi potvrdenie Ak 
ie reklamac1a uplatnena prostredmctvorn e-mailu, faxom alebo telefo
nicky, Dodavater doruč1 potvrdenie o uplatnem reklamacie Odberate
ľovi ihneď, ak nie je možne potvrdenie doručiť ihneď, mus1 sa doručiť 
bez zbytočneho odkladu, na1neskôr však spolu s dokladom o vybave
n1 reklamac1e, potvrdenie o uptatnem rektamac1e sa nemus1 doručo
vať, ak Odberateľ ma možnosť preukazať uplatnenie reklamac1e 1nym 
spôsobom 

11 Dodavateľ vybav1 reklamac1u v čo naikratšom čase Lehota na vyba
venie reklamac1e ie na1v1ac 30 dm od uplatnenia reklamac1e, pokiaľ 
osob1tny predp1s•1 neuslanovuje mak Za uplatnenie reklamac1e sa po
važuje deň pr11at1a p1somneJ reklamac1e Oodavateľom 

12 Dodavateľ vyda/zašle preukazateľnym spósobom Odberateľov i p1-
somny doklad o vybave111 reklamac1e najneskôr do 30 dm od datumu 
uplatnenia reklamac1e V pnpade potreby suč1nnosti trelich stran pn 
vybavovan1 reklamac1e môže byf lehota podľa predchadzajUCBJ vety 
predlžena o 5 dni Vystedok šetrenia možno zaslať elektronickou poš
tou vždy, pokiaľ Odberaleľ v uplatnenej reklamacn vyslovne neuve
die, že žiada vysledok prešelrerna reklamac1e zaslať využ1t1m pošto
vych služieb 

13 Podame reklamac1e alebo sťažnos~ nema odldadny učmok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovacei faktury 

14 Reklamac1ou nie ie p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
naležrtosh faktury (napr nespravneJ poštovej adresy, kloru Odbera
teľ spôsobil nedoslatočnou sučmnosťou) a žiadosť o preskušame me· 
radla 

15 Ak vzn1knu chyby pn fakturac11 elektnny nespravnym odpočtom, odha
dom, použ1hm nespravnej konštanty, použ1t1m nesprávnej sadzby, po
četnou chybou a pod . ma1u Odberateľ a Dodavater na rok na vyrovna
nie nespravne ŕakturovaných čiastok 

Čl ánok XI. 
Riešenie sporov 

V pr1pade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavazuJu pn
Jať všetky dostupne opatrenia zabezpečuiuce ich konkretne vyneše-

6 Vyhlašk• Ur.du pre reBulaciu sieťovych odvow1 r. 27512012 Z z, ktoro~ sa u; wmvu1u 
~tandardy 1<v„l1ty prenosu elek trmy, d1stnbuc1e elektriny a dodavky elektriny 

nie Spory vzrnknute zo Zmluvy sa zavazuju zmluvne strany vyspo
nadať prednostne vza1omnou dohodu a v pnpade, že k dohode alebo 
zrrneru nedôjde, bude takyto spor predloženy na rozhodnutie pmluš
nemu sudu 

Článok Xfl. 
Zán tk Zmluvy všeobecne 

Zmluva zanikne p1somnou dohodou zmluvnych stran a to na1ma, ak 
Odberateľ preukaže, že ukonču1e odber elektnny z odberneho mies
ta z dôvodu prevodu vlastmckeho prava I< nehnuteľnosti, a to k urč1 -

temu datumu 

2 Ak počas plalnost1 Zmluvy Dodavateľ a Odberateľ uzavru novu Zmlu
vu lyka1ucu sa toho 1steho odberneho miesta, dňom nadobudnutia 
učmnost1 novej Zmluvy pôvodne Zmluva zarnkne 

3 Skutočnosť, že Dodavatel neoznam1 Odberateľovi alebo splnomocne
nemu zastupcov1 Odberateľa, č1 vypoved Zmluvy alebo odstupeme od 
Zmluvy akceptoval, nema vplyv na pravo Dodavateľa podaľ nam1et· 
ku proti zmene Dodavatera podfa § 17 ods 11 Zakona o energetike 

4 Zmluva zanikne aJ z nasledovnych dôvodov 

a) zarnkom Oodavateľa, 

b) za nikom povolenia Dodavateľa podľa Zakona o energetike, 

c) smrťou Odberateľa alebo pravoplatnym vynlasen1m Odberateľa za 
mrtveho, ktory Je fyzickou osobou podnikateľom. 

d) zan1kom Odberateľa, ktory ie pravnickou osobou bez prav neho na
stupcu 

5 V pnpade, že ie Zmluva uzatvorena pre viac odbernych miest, môže 
dô1sť k ukončemu zmluvneho plnenia pre každe odberne miesto sa
mostatne. ak sú splnene podmienky v Zmluve alebo tieto OP 

Článok XIII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberatel ma pravo bezodplatne od stupiť od Zmluvy ak 

1 1 Oodavateľ v pnebehu roka opakovane zav1n1I neopravnene ob· 
mectzenie alebo prerušenie d1stnbuc1e elektnny Odberatelov1, 

1 2 Oodavatef' 1e v orneškani so zaplaten1m peňažne/ pohľadávky 
vyplyva1uce1 zo Zmluvy naimeneJ 14 dni od doručenia p1somnei 
vyzvy Odberateľa , 

1 3 dôjde k odňatiu suhlasu vlastn1ka nehnuteľnosti s dodavkou 
elektriny 

Odberateľ j9 pov1nny spolu s odstupenim od Zmluvy doruč1ľ aJ odňatie 

suhlasu v!astn1ka nehnuteľnosti s dodavkou e lektriny 

2 Dodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavateľov1 v omeškan1 s uhradou ceny za do
davku elektriny alebo me služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich ani do 14 dni od doručenia p1somnei 
vyzvy, 

2 2 Odberateľ ma v čase trvania Zmluvy uzatvorenu ai Zmluvu, kto· 
re) predmetom ie dodavka elektriny do toho 1steho odberneho 
miesta s 1nym Dodavateľom, pnéorn dodavka trva alebo ma trvať 
v rovnakom čase podľa tychto zmluv Uvedene neplatl ak su spl
nene podmienky podľa osobltneho predpisu, 

2 3 ak Odberateľ podstatne poruš1 Zmluvu alebo OP Za podstatne 
porušenie Zmluvy alebo tychto OP zo strany Odberateľa sa po
važuje naima 

a) umyselne poškoderne merac1ehó zanadema zo strany Odbe
rateľa, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zanadema treťou 
osobou a neoznarnerne tejto skutočnosh Odberateľom Doda
vateľov1 bez zbytočneho odkladu i hneď ako sa o tom Odbe
rateľ dozvedel, 

c) neopravneny odber elektnny z1stony na odbernom mieste Od
berateľa, 

d) porušenie povinnosti Odberateľa ustanovene) v čl V v bode 
2 1 až 2 15 tychto OP, 

e) me opakovane porušerne Zmluvy alebo tychto OP alebo po
vinnosti vyplyva1ucei z p latnych a učinnych pravnych predpi
sov, 
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f) omeskan1e so zaplateni m zmluvnych pokut. urokov z omeška
ma a mych platieb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkurzneho konania n a majetok Odberateľa. 

h) podanie navrhu na povolenie reštrukturalrzac1e maJetku Od
berateľa, 

1) vstup Odberateľa do likv1dac1e 

j) ak Odberateľ nezaplat1 zmluvne dohodnutu platbu a lebo plat
bu podľa lychto OP {zmluvne pokuty, uroky z omeška~1a, .~tď) 
am v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke 

3 Dodavaleľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy aj. ak Odberateľ nezapla
t1 zmluvne dohodnutu plalbu alebo platbu podľa tychto OP (zmluv

ne pokuty, uroky z omeškania, atď ) ani v dodatočneJ lehote stanove
nej v upomienke 

4 Oodavater ma pravo odsrup1ť od Zmluvy aJ, ak dóJde k z.rušeniu Odbe 
rate ľa a prechodu prav a pov1nriost1 Odbera\efa na pravneho naslup
cu Odberateľ8 Oodavateľ ma pravo z. tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu
vy do 30 dni od zrušenia Odberateľa 

5 Dodavater nezodpoveda za škody spôsobene odstupenim od Zmlu
vy podla tychto OP 

6 Odstupen1e od Zmluvy je učmne dňom Jeho don.1čenia druhe1 zmluv
nej strane, pokiaľ v odstupeni od Zmluvy nie Je stanovene inak 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

Zmluvu uzatvorenu na neurč1 ty čas môžu Odberateľ alebo Dodavater 
vypovedať bez u vedenia dôvodu 

Dodavateľ môže Zmluvu vypovedať v pnpade, ak Odberateľ nepred
lož• doklad preukazujuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti do 20 dni 
od doručenia vyzvy Dodavatera na predloženie takehoto dokladu 
Zmluvu možno podľa predchadzajuCeJ vety vypovedať bez ohľadu na 
lo , č1 sa Jedna o Zmluvu na dobu urč1lu alebo Zmluvu na neurč1ty čas 

Vypovedna lehota je Jeden mesiac a začina plynuť prvym dňom me
siaca nasleduJuceho po doručeni p1sornnej vypoved e a skonči sa 
uplynut1m pos jedneho dňa pnslušneho mesiaca 

2 Odberateľ ie pov1nny zabezpečiť, aby ku dňu uč1nnost1 vypovede 
Zmluvy bol ukončeny proces zmeny dodavateľa podľa Zakona o ener
getike Ak Odberateľ nesplni povinnosť podľa predchadzajuce1 vety, 
Zmluva zanika dňom predchadzaJuc1m dňu zmeny dodavateľa, o kto
ru Odberateľ v súv1slosli s touto vypoveďou požiadal 

3 Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberateľa, alebo yYJad
ren1e nesuhlasu s jeJ predlženim, sa považuje za zachovanu v pnpa
de doručenia vypovede (nesuhlasu) Dodavaterov1 naJneskôr posled
ny deň takejto lehoty 

4 V pnpade vypovedania Zmluvy v sulade so Zmluvou alebo O P bude 
Zmluva ukončena bez poplatku 

5 Už raz podanu vypoveď Zmluvy môže Odberateľ odvolal', pnpadne 
stornovať, len so suhlasom Dodavatera 

6 Any vypoveď Zmluvy bola platna, na učely Jej urél\ost1, iasnos\i a z.ro
zum11etnost1 mus1 obsahovať EIC kod odbernel10 miesta, adresu o d
berneho miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO Odberateľa a podpis 
Odberateľa v pnpade. že ide o fyz1cku osobu alebo EIC kod odber
neho miesta, adresu odbernel10 miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO 
Odberateľa a podpis osoby opravnene1 konať za Odberateľa v pnpa
de, že ide o pravrncku osobu V pnpade splnomocnenia na vypovea· 
Zmluvy splnomocnenie mus1 obsahovať podpis Odberateľa ak ide 
o fyz1cku osobu alebo podpis osoby opravnenej konať za Odberateľa 
ak ide o pravn1cku osobu Vypovea· Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v onginali alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Doručovanie 

Pn osobnom doručovani, za ktore sa považuie prebranie p1somnos
t1 Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnosh považu
jU za doručene ich odov.zdan1m, a to aj v píipadc ak ich adres8t od
mietne p-evz1ať 

2 P1somnosl1, ktorc Odberateľ alebo Dodavateľ zasiela prostredniclvom 
Slovenskej pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas1elku s doručen-

kou, sa na učely Zmluvy považuJU za doručene druheJ strane (osobe 
splnomocnenej na preberanie Z?s1elok) aj ak 

2 1 druha strana odoprela pnjať zas1elku, pnčom za deň doručenia 
bude považovany deň odopreha prevzatia zas1elky, 

2 2 zas•elka nebola vyzdv1hnuta v určenej odbernej lehote, pričom 
za deň doručenia bude považovany siedmy deň od uloženia za
s1elky na pošte, 

2 3 nebolo možne z1sflť vyššie u vedene osoby na adrese uvedenej 
v Zmluve alebo posledne) znameJ adrese, a preto doručenie ne

bolo možne V takomto pnpade bude za deň doručenia považo
vany deň, kedy sa zas1ell<a vrat1la odos1elateľov1 

3 P1somnost1, okrem p1somnost1 tykaju c1ch sa vypovede zo zakonnych 
dôvodov, vypovede zo Zmluvy, odstupenia od Zmluvy a uzatvorenia 

ZmlLNy, ie možne doručovať ai fa xom alebo v elektronickej podobe 
na e-ma1lovu adresu Odberaleľa alebo Oodavateľa. kto ru Odbera
teľ alebo Dodavateľ na tento uče l oznam1I druhej strane P1somnost1 
doručova11e prostredn1ctvom faxu sa považujU za doručene momen

tom vytlačenia spravy o ich uspešnom odoslan1 P1somnost1 doručo
vane v elektromckeJ podobe, ak nie ie preukazany skorš1 termin do
ručenia, sa považuju za doruéene prvy pracovny deň nasledUJUCI po 
ich odoslan1, aJ keď s1 ich druha strana nepreč1tata Udelenie suhlasu 
a odvolanie suhlasu so zas1elan1m e lektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 Je možne aj cez SMS spravu na tetefonne č1slo alebo e-mail, 
uvedeny Dodavaterom na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk, 
určeny Dodavateľom na učely akt1vac1e a lebo deakhvac1e elektronic
kej faktury 

4 P1somnost1 doručovane kunerskou službou sa považuJu za doručene 
tret1 deň po ich odovzdaní doruču1uce1 osobe, pok1ar sa nepreukaže 
skorš1 termin doručenia 

5 Odberateľ a Dodavateľ su povinni navzajom s1 oznam1ť zmenu adre
sy na doručovanie . č1sla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote 
uvedenej v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavater v stanove
nej lehote druhu stranu o zmene neinformu1e po važu1e sa doručenie 

p1somnost1 na poslednu znamu adresu za nadne vykonane Posled
na znama adresa Odberateľa je adresa Odberateľa uvede11a v Zmlu
ve alebo naposledy p1somne oznamena adresa Odberateľa ozname
na Dodavateľov1 po uzarvoreni Zmluvy 

6 Odberateľ je povinny pr1 všelkych p1somnych pravnych ukonoch spo
jenych s ukončenim a zanikorn Zmluvy uviesť obchodne meno, EIC 
kod o dberneho miesta , ktoreh o sa tento pravny ukon tyka, adresu od
bemeho miesta a vlast11oručny podpis osoby aleba osôb opravnenych 
konať v mene Odberateľa ak ide o pravrncku osobu a odtlačoK pečiat

ky Odberateľa 

7 Za platny prejav vôle Oodavatera sa považuje aj iaky preiav, ktory 
je uskutočneny na listine vyhotovenej Dodavateľom so skeno vanyrn 
podpisom opravnenych osôb, z:astupujuc1ch Dodavateľa Pokiaľ ie za 
Odberateľa ako spJnomocnrlel'a pn uzatvaraní, zmene alebo ukončo

varn Zmluvy uskutoéňovany ukon na zaklade plnomocenstva, ie Do
davateľ opravnený požadoval' uradne overený podpis splnornocnite
ľa 

Článok X VI. 
Ochrana osobných údai ov 

V sulade SQ 7.akonom č 122/2013 Z z o ochrane osobnych udajov 
a o zmene a doplneni rnektorych zakonov v znem neskorš1ch predpi
sov (ďalej len „Zal<on o ochrane osobnych udajov' ) dodavateľ elektn
ny (ako prevadzkovateľ) spracuva osobne udaje odberateľa elektriny 
- fyzickej osoby uvedene v Zmluve na učel jednoznačnej 1denUf1kac1e, 
spravy a fakturac1e ceny za dodavku elektnny a na účely vyrnahan1a 
narokov Oodavateľa zo Zmluvy 

2 Odbera teľ v zmysle §15 o ds 1 Zal<ona o ochrane osobnych udajov je 
1nformovany, že jeho osobne udaJc uvedene v Zmluve, ktore su ne
vyhnute na Jeho Jednoznačnu 1dent1f1kac1u v informačnych systemoch 
Dodava\eľa, bude Oodava1eľ spracuvat' na učely uzatvorenia a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľ<l Zako
na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o povinnosti poskytnuť požadovane osobne 
udaJe V zmysle § 1 O ods 3 p1sm b) Zakona o ochrane osobnych uda
jOV, ak spracuvarne osobnych údajov je nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktorej Odberate ľ vystupuje ako jedna zo zmluvnych stran a lebo na 
zavedenie predz:mluvnych vzťaho\I sa suhlas Odberateľa na spraco

vanie osobnych udaJOV nevyžadUJC 
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Poskytnute osobne udaje musia byť pravd1ve a aklualne V pnpade 
zmeny poskytnulych osotmych udajov ie Odberateľ pov1nny Dodava
tera informovať o ich zmene p1somnym oznamen1m Dodavateľov1 ale
bo osobne v zakazrnckych centrach Dodavateťa 

5 Odberateľ berie na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byť po
skytnute organom vereJnej moci a rnym subjektom v zmysle vše

obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 
v trestnom konani, prevadzkovatelia d1stnbučnej sustavy, exekutor
ske urady, advokat1, banky, Slovenska pošta, a s , spravne orga
ny podľa zakon č 71/1967 Zb o spravnom kona111, Rozhlas a tele
v1z1a Slovenska podľa zakona č 34012012 Z z o úl1rade za služby 
verejnosti poskytovane Rozhlasom a televiz1ou Slovenska a o zme
ne a doplneni mektorych zakonov, iny opravneny subjekt podfa § 1 O 
ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov) Osobne udaJe sa ne
budu zvere1ňovaľ a ani nebude dochadzať k prenosu do tret1ch kra
j in Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne uda1e môžu byľ 
na zaklade p1somnej Zmluvy poskytnute sprostredkovatelom, teda 
subjektom zmluvne spolupracu1uc1m s Dodavatelom na1ma za uče
lom zabezpečenia pravnych služieb, vymahar11a narokov dodava
tera elektriny zo Zmluvy a podpornych adm1nistrat1vnych a technic
kych služieb Aktualny zoznam sub1ektov, ktorych Dodavater poveril 
spracuvan1m osobnych udajoV, ie zvere1neny na webovom sídle Do
davatel'a www sse sk 

6 Odberateľ bene na vedomie, že jeho osobne udaie môžu byť spnstup
nene pniemcom za učelom podpory, spravy a vyvo1a mformačneho 
systemu a vykonu externeho auditu 

7 V zmysle § 17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov Dodavater 
po uplynuli platnosti Zmluvy z:abezpeč1 bezodkladnu hkv1dac1u osob
nych udajov po uplynut1 lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z z o arch1-
voch a reg1straturach V zmysle Reg1straturneho poriadku a reg1stra
turneho pianu ie Dodavateľ pov1nny archivovať dokumenty 1 o rokov 
od uplynutia platnosti Zmluvy Lehota zač1na plynuť 1 januara roku 
nasledUJUCom po roku, v ktorom uplynula platnosť Zmluvy Po te1to le
hote budu osobne udaje bezodkladne zilkv1dovane 

8 Odberateľ bene na vedomie, že jeho prava pn spracuvarn osobnych 
udajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl Zakona o ochrane 
osobnych uda1ov 

9 Odberateľ ma ako dotknuta osoba prava podľa § 28 Zakona o ochra
ne osobnych udaJOV, a to predovšetky:n pravo vyžadovať potvrdenie, 
č1 su alebo rne su osobne udaJe o f1om spracuvane, pravo na 1nfor
mac1e o stave spracuvarna svo1ich osobnych uda1ov, ktore su pred
metom spracuvama, pravo na opravu alebo ilkv1daciu nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udaJOV, pravo na likvidac1u osobnych 
udajov, l<lorych učel spracuvania sa skončil , pravo na hkv1dac1u osob
nych udaJOV, ktore su predme tom spracuvania, ak došlo k porušemu 
za k ona 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran, ktore nie su upravene v Zmlu
ve fl v OP, sa nad1a prislušnymi pravnym1 predp1sm1 plDtnym1 v Slo
venskej re;iublike V pnpade, ak sa mektore ustanovema tychto OP 
alebo Zmluvy dostanu do rozporu so Zakonom o energetike, s 1nym 
pravnym predpisom alebo rozhodnut1m p11slušnych štatnych organov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatnych usta
noven1 OP a Zmluvy 

2 Za nedodržarne zmluvnych podmienok. s vyn1mkou članku IV bodu 
1 S OP môže byľ v Zmluve dohodnuta zmluvna pokuta Vyška zmluv-

ne1 pokuty dohodnuta v 111d1v1dualnych obchodnych podmienkach Do
davatera pnmerane zohľadňuje porušene us1anove111e zmluvnych 
podmienok 

3 Všetky udaje a 111formac1e obchodneho charak:eru, klore vyplY''8jU 
z uzatvorenej Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpeču1uc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavater 
a Odberateľ sa zavaZUJU, že tieto dôverne mformac1e budu chraniť 
a utaiovať pred tret1m1 osobami, s vyrnmkou poskytovarna udaJOV na 
z:aklade platnych pravnych predpisov 

4 lnformac1e o pravach Odberateľa su uvedene na webovom sidle Do
davateľa www sse sk 

5 Odchyhť sa od tychto OP Je možne 1ba na zaklade Zmluvy a 1ba v tych 
ustanovernach, ktorych zmena nebude odporovať obsahu a učelu 

tychto OP Dodavateľa a prevadzkoveho ponadku pnslušneho pre
vadzkovateľa d1stnbučnej sustavy 

6 lnformac1e o cene elektnny vratane ;eJ štruktury a podmienkach do
davky a d1stnbuc1e elektnny, ako ai 1nformac1e o cen111ku služieb 
môže Odberateľ z1skať na webovom s1dle Oodavateľa www sse sk. 
alebo na konlaktnych miestach Dodavatera - zakazmckych cen
trach a zakaznickych službach Dodavateľa (na teleionnych hnkach 
0850 123 555 alebo 0906 25 25 21 ), (ďalej len „Kontaktne miesta") 

7 Odberateľ môže z1skaľ mformac1e o pôvode elektnny a podiele 1ed
notl1vych druhov pnmarnych energellckych zdro1ov na vyrobenej a do
dane1 cleklnne v predchadzaJucom roku, a informac1e o vplyve pn
marnych zdrojov elektriny na životne prostredie, alebo vereine zdroje 
takychto 1nformac1i , na webovom s1dle Dodavatera www sse sk alebo 
na !<ontaktnych miestach 

8 Odberateľ je pn kontakte so zakaznickou linkou pov1nny 1dent1f1kovaľ 
sa tromi nezav1slym1 uda1m1 datumom narode111a, č1slom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo č1slom odbemeho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, najma pn ukonoch Odberateľa tyka1uc1ch 
sa zmeny alebo zamku Zmluvy z dôvodu ochrany zmluvnych uda1ov 
Všetka komunikacta so zakazn1ckym1 službami môže byt elektronicky 
zaznamenavana a zdokumentovana Ak 1e elektronicky zaznamena
na a zdokurnentovana, tak v sulade s pnslušnym1 právnymi predpis
mi, na1ma Zakonom o ochrane osobnych udaJOV 

9 Dodavateľ Je opravneny tieto OP meniť alebo doplňať Dodavateľ zve
re1111 aktualne znerne OP alebo ich zmenu na svojom webovom s1dle 
w\vw sse sk Odberateľ je opravneny vyjadnť SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamemm, doručenym Dodavaterovi do 30 drn 
odo dňa, kedy boh zmenene OP zverejnene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom znem nadobudaiu učmnosf diíom uvedenom v OP 
v ich zmenenom zneni, ak Odberateľ po ich zvereinem pokraču1e 
v odbere elektnny Ak Odberateľ v lehote 30 dm odo dňa zvere1ne-
111a vy1adn SVOJ nesuhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode, ie Od
berateľ opravneny Zmluvu v uvedenei lehote vypovedať s vypoved
nou lehotou v dlžke podľa pnslušneho pravneho predpisu v zav1slost1 
od toho , č1 sa Jedna o Zmluvu na domu urč1 tu alebo o Zmluvu na dobu 
neurč1tu Ak pnslušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novuio, piati že vypovedna lehota ie dva mesiace (výpovedna lehota 
začina plynul' prvym dňom mesiaca nasledujuceho po mes1ac1, v kto
rom bola vypoveď cloručena) 

1 O Obchodne podmienky dňom nadobudnutia uč1nnost1 nahradza1u do
teraz platne OP Obchodne podmienky su nedeliteľnou sučasťou 

Zmluvy a dopliiaJU vzťahy upravene Zakonom o energetike, zako
norn č 25012012 Z z o regulac11 v s 1eťovych odvetviach a dalši
m1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1, vydanym1 na ich za
klade 




