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STREDOSLOVENSKÁ ENERGEíllfA 

Energia pre váš biznis® J ·- /--'J H 12. 2. .:< O 
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODAVKE ELEKTRINY _____ ·-·------·-----·---

---------------------- -
(dalej len .Zmluv.;") uzatvorená v zmy>le ustanovení § 21>9 ods. 2 Obchodného z;ik.:mnika a príslu§.11~ch ustanov•ml Zákona t. 251J:!O1 2 Z. z. 
c energetike a o zmene a doplneni niektorých zi\kono•J 

DodávateJ: 

-~------------------------~ 

lť':O: 36 403 Oôťi 

---- __ „ .• - ··· ________ _ ___:..;.. ___ . -.-.----~- -· · -- ·-·----f.--T·~-----

OSSQ 123 555 

Odberateľ: · 

,L_ .} Oé.A/ 8 '.J S/'B /vt <...- i ------------/l- . -ii_lv_d'l....,1,....v ______ _ ( . domu:· '-1 z. J' 2.j.2o !) - . ------~----···-------„~ - -- ·----- ___ L ___ ·- ·------·--
PSC: 5 ,1 o 

Obec. i'SC: 

Údaje o odbernom mieste; . · ' 

Spôsob zasielania faktúr (vyberre 1bo 1ednu maí:nosrl: 

Ty(l abe:?peťenia: D štandard D extra 
D Súhlasím so zasielaním --„---·-----·---- buJ!'al!~!E.~~"~·n_la _____ -=·-~Z_a_IJ~e.,-re~čt?néheslom 

elektronickej faktúry" ·o D 
----·„- --·- --·-----~\J.:_:isr..:klnfih~subôf1''.. • pdfsúbor i xml súbor 

f ·ITT(l tlll't<.Jl <it'ili:;<; Pf<: l'.illt:e-k1ni"' Í~l; tú•! 

. ~ Súhlasím so :zasielaním faktúry poštou, 

Spôsob úhrady ; . . - -
-- - -· - · - - -- - - -------~ --- · · · · - \ Periodicita Li hrad~ preddavkových p lauE?b 
, preddavkových platieb f faktúr 1 . _ 

O súhlas k inkasu'" ;~ súhlas k inkasu''> 1 
- -·----=~---------·----„[2 mesačnr, 
~ p revodný prikaz11 ~ pri':vodný prika.!!1 

n polročne O štvtťročne [J ročne 

O peňažný p oukaz u ~] peňažný poukaz U 
- - -- ----- - - - - - - - ~- . - --- - - - ·- . - . 

Bankove spojenie Odberateta : , 

C. Littu: Kód panky: 

mlBAIN:llml[IJll~[D[1]QJ[TI[i]~!JĽJ_0~~-@J-EtJ_@:J_0 _@J_'_@J_ill_C!l_ĽU ____ ciJ_lII __ @l--~-S-Wl~FH-'31C; DDDDDDOD 
Podmienllou pre cli:>tldanit? termir.u ;;:atatlll dodiivky .-~Hrinv J;:: ~plnenie tedmic.Mch <> .;.bcht'dn{.cn pttth:,.!~no!t ·p~ipoJenla a obcnodných podmienol; 

Dod.5vilteľsi. Oodtivl;o t?lekt riny l?li'il1c.°;11K1 ~ataľ skôr. äl-to dú.iae k rnontil~i ure-:;,n1:ht.• rneradló1 :i:;. ~Lrdny p1<:;v<klzl,tN.'llt;I~ r.tistribuenP.J su>t'1"\/· 

• Po/io jepouebnt! vypfsaťib" p!e od!Jemé miesľ<l ll<I Fcrpäťovej /1/odine VN. 
1) \/ prfp,: d~, že Odberateľpoiiiadt>I o proiluk• dódÔ>'~JI. kWf"i nit~je mužné priwdlť ~ dNrriáuénej sadzbe r•~ cribemom mic.,,re pocťfa platnélto Ccn11lk•l, pris!t1§ny p1udukr dodávky mu 

pild~ll Do1fch-01~ro oznám; lm OdberateJwi v prl!or1e Zmluvy,,Do.~oda o p !Mbtichza odobrmcí, al~ wriaľn'!vyfa l:1wo1•ar>ú eMrrimi - fcrktťmľ: 
2) Podľa zdkono a DPH eleJ.i trunid-:ú fnktúru inoZno vydtJťli:n sr., .~til~Jn~om OdtJefa:efa. V ptf.r;.iade súhi<H11 s.o zasfelanfm ~tr.hrronickejfaktúry V.dm odp0ttíča1ne hlj· ;pôsob !Jhrady 

lókzúr <1l:oje -t'Cti1JU1ýpoul:oz V: 
JJ Priu•·ederiom ;pósobeuhrady jr;! porrebne <1vi<-sl'ban~vve >pojenle Orll1&;.;;; t1.•'1i. 
41 Pri uvedenom ip6$obe LJ,'Jr~dy)~ patrebnft U11iesťbankoi1d ;pojenie OdberttU~ľa G: dclokiťl'ypfsnne. !laf.ť/a lvl'ó11dót pie .~·nJ.:asv SéPA 

MM/EfiDlllOl<H~ 



Článok 1. 
Predmet zmluvy 
1.1. Zmluv·ou sa 2.ô~äzujE Oodävat2I d~d:w;,( O::;lt;.;r~h:f-;'.)~.·1 •:-fett.-~r.\: ... ·~·rn1_•·(fa:~:_,„ .;1 

množstvom a Ca.savým pri~behcm •/ý~onl-. i:3b~zp:Cit d15trib:Jdu i::Ji:l\rriny da 
<:dberného r;,i~~t.J" Odb~r~,ff:.:ia: vri\{;H'IC súvio;.1~1c1(h sturii!'.h a 1='..fi:V71u-~· z~ Odbe„u~~~ 

ľa zodpovednosť za odch)•li-:u (ď:llP.j I~ „.Dodá·;~·a elf:ktrin}:"} Poch,~:er.ko1J piú r!t)

dri:anie t~rrninu VJčat.la Dod?lvky €-li=Xa·iny je :iµln~ni !? tedinických i'I obchodnYch 

podrni~nok ptipoj;;na ii o bthodných pcdml!m<>l: Doui\varo!b. Do<lävku i:!el:trl;;> 
nemožno z.cCäť skór, ~ko dôjde t. montai' urč~~ !?.h o U\\!rt~d!a ~n stnint prevádzh.,.._ 
Vélteľo; dls~ribuč.nt?j '.!'Ús~v!t'· (ďalej l~n ,PDS''l Odbr::rnt.e-f Etektrin:· s~ 2.ih'.8!uje z.::tpfa
lii Ooclávatefo1:ic~111,1 2ii DodJv~u ele~triny 

1.2. Ood~·.ia elektriny bucie US~U\OCÍIOV3Má polif• z~~ť!nô č 251/i.012 2. ~. "et'léľ9~ 
tike a o trneme a doplnení niektorých z.ál!orn:w {ďcllfrj len • .Z~l.:.on o ?.:1Ľ!r9etm~ ... l d 

plalných.Obchodr1ych podmienok dodávky <-leklriny p<ez.ákamii'.uv ~t!!lkovo1; 
rotnou spotrEbnu elektrľny dn 500 MWI>" (cfalr.J l.:11.CW'). TietaOP Odbernld Qb
dŕžal pri podpis-= Zmluv1:, oboznárnil sa.? Ich ob•~hom, kt·Jremu P"<owmel 2 2il· 

väwje s;, ich dodržiavať. „ 
1.3. Dodau~a elä-;riny je splnená prechocfom el~kttiny z dlsrMbucrv:J ~cht<>Vy µIfalusného 

PDS, ku ktorej je odberné mles!o Odberateľa µrlpojené, do oúbern~ho mh:;;te Odb;.;„ 
rat,?ia, ~ pred1otJom i:f.e~:trlny C.!!Z odrn-'ZOOvvdf: mie:tQ, ~ h-tor(~m sc Lárovt?ň LJ!jJm
totriuje pra:tiod Vl3Slnid.ych práv h tbdanej elektrine~ neWl.[l~~~nit•o !k<X.PJ 

l.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie]" uved~né Inak. dimibtkiu ;,l<2ktrln11 zabezpečí Dorl~· 

v~teľ p re Odbec<itefa v ro~ahu il ;:~ podmr.:no~ u,·ed~ných v pl~t<lom a 1\čin
nom prevadzko\/Om poriadku POS 1r!clej len J'revádzkový poriadok· !. f.tcri· bol 
schváleny úradom p re reguláciu sieťových odiP-rvi Slov~"to•~ej republlk1 lct'alel Jer. 
.OASO/. Prevádil<ový poriadok v pJ3tnom a účinnom m ·ml j~ ;pravidla zv~r»jne
ný na webo1Jorn sidle PDS. 

1.5. Spôsob ozn3menla terminu výmeny urč-enéha meradla 2 infarn'láclu o dóvod·~rh 
vYmeny urC.:n&hc rnetadla ust<3novujť!' ·} dQ odsE1: S Zák.or-a o energetike, t J. pfl 
ptánovnnej výmene u!'čr:n~h-0 rneradJ3 bt1de termin oznámený písomr;c- :)spoň l:; 
dni vopre9, to neplatí, at: Odberateľ~úhlasŕ s n~skor.ším t-armfnorn 02nt.menia vý
meny určeného meradla; pri neplá,,.~va'1ef výmene wceneho rr.-=radla b<!d<? t~' 
min oznámený bezocl~ladne. Dôvody vymeny urteného f"E Ca<!I~. l'ilhtaclr.ý ·;pô
sob uri:enia mnoístv<l dodanej elektriny v pripade poru::hy ur~ného meK~dfa 

Q!ebo mimo určeného termin1J odpočtlJ sú upr;iven~ v Prevád~ovom por!~d~u 

prislusnt!ho POS. 
1.6. Dodávate! posl.WncJ in<;fancie j~ povinný dodávať F.le ktririu odb;;rat~ľom elek

tri11y, ktorl su pripojení k sústave a ktorych d1;d.ivatef m~ti l >pósobilo~ľ dodá••ť 
elektrinu podľa § 18 ods.ä: 6 Zäkona o ~netgerike alebo a~ dô_id..~ l< zast:::,·"etthJ 
procesu uneny dodiévatefä elektriny a. zär\lveň ku driu píeíu!eni~ cicdilvok ~lt:t~~ 
triny nemaju tabezpeéen ú dodávku lnýrn spilsooorn. Do<l~var . .,jpo.;l~drrej ln !.t.m
d~ jE povinný dodáva( elel:trinu naj••iac počas trodr M~i~cov. Oť!dávk~ pasl1mr1ej' 
inštand>2 zaéfm~ dňom na.s!eduJúdm po dr.i v ktorom p0 ... ·.odný dcdá1;aieľ :;trat il 
;p6sobilosť dod~hrať elektrinu. SkutGčnost i= dc<i3v.at~r elektriny stratil spóE.:.Jbi„ 
leš ť dodclvať ele1<1rlnu podľa s í3 ods,!k 6 Ziik(Jna o cn,;rge tiko al~b,; ok tlôid~ i; 
zastaveniu procesu irrtffiy dod~vatd<i ~!ektrirlľ a 2'irove1i ·>dberat-eľ e!eklfirry ku 
dnu prerušenia dodávo~ elektrin)' nema zabezp<:cenú :;lotivku inym spbsotx;lrn, 
owäm• odi>erotelovi bezodkl3dne prevädzkow1tel' súst~''}'. do ktcrej j~ octlie-<~:o-ľ 

elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhiá!;lty ú RSO č ?4/201 ~Z. z.. htorou sa 
u;tancvuJlr pravJdlá pre fungovanie vnutoméhc u-hu < .:Jt.krtino11 o pravicllj f'.'1 €: 
fungovanie vmítomého trhu s plynom <ďalej 1..-n.l'ravidlá trhu'"i. lnforni<ida kon 
covýrn odberateľom elektriny o zaéiatku aodiivky pOil!!dnei lnst~ncie obsahuje 
poučenie o dôvodoch vmiku dodav~.y p<i>ledn~j in~r ar.ciJ. dobe- j tj trv;irria il nw.!
nostiach jej ukcnéeni•. Dodávateľom poslednej lnštaoc!e j.: držiteľ povolenia na 
dodávÍ;u elektriny, .ktorý dodáva '?le\..-trinu kon covým odb.Eratefvm elektrlny, ~:o
rého 1ozhc>dnutím u1t( Úrod pre reguf~clu si~ťovych od•1?. tví. Hezim dodiiw.j/ pt>
s l•:dne:j inštancie je uprawený v§ 1 a 7.äkona o ene:r9 P.: tik.E a,, § 3ŕj Piavídi~l t rhu_ 

Článok 2. 
Doba plat nosti :i:mluvy 

2. 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obom2 imlu•1nýmJ stTanami J: úč.i:1nosť 

dňom začatia Do<hM:y el2k-i.riny Odberate ľovi ;i uzatv~ra s~ ri& dobu neurôtu. Zmluvnť
s:rariy sa dohodli, že povinne ;:verejr1ené zm1uvy ''súlade s§ 4i;; od;ek ~ Obl.lan;keho 
záko<infka nadob.:rdaju li6nrio.;{ dňom podľa prvej vety li:>hro boou. 

Dodávate!': 

Meno a p riezvtsko: 

Funk,ia: 

Podpis a pečiatka: 

( 
Mgr. Andrea Maarová 

riaditeľ divízie 
Zákaznlcke s lužby 

.C..U llH.A. 

Dát(1m platnosti: 13 . () i · j O :f k; 
6 

élanok 3. 
Špecifikácia odovzdá11acieho a meracieho miesta pre d ist ri
búciu elektriny 
3. i . V~r~:li.r i,~f0rm:ii:le pvtrtJ1ľ~·) ;;!'u tfrnribJ..:iu ~r.::ttriny ~ J..ci aj te<hnl:ký popi$ mer1r 

\. ľ\ Hípr;J -_,v ;•j uv~<!1:n:f v pť.lof\e T~d1ni\:ti-;ä ~p::.ifikácia ".Jd\.>Emét-,o mies.13, ktcrJ. 
je r:~ochJelftc:fno•J s(u:a~.ťou tt·í(c 7.mlU'•"Y-

élánok 4. 

Cena ai spôsob pl<11tby 
:~. !. c:~1b!:r.1tr:r '.it1 z.:r•.13.z:u:jc ~-!t~:-trin~ .st.k~bo:r2ť a zapiaUť Dr..·däv.s!~fCJvi ~a ,K=-! tivú~v · 

J.:H ce~u ~.ffé~nli plaln~ln ,~ ~h!innY1n (ennikorn. C~ny ll,.;'L-<ieni§; v C.enniku ob5il· 
t-: ,Jjo."1 ·:-=m1 si !ov~j -:;t~k(rir.y vrá·ran2 ptévzatia iddpow:(fr,r>sU c::, odr.h;ilku. kto' é 
>tanovu}·3 Dodáv«rer ~ sú ldd~ $ právr.~m poriadkom Slo\•ens•.eJ republiky (<fäle· 
le~i „Sli"l. Ceny rt:ť}ldov~liýth ~'.Ji:datkov za di:ltribúdu. p reno5. s,1stéma~P. ~lui.by. 

ni~kladjl ~yst~mu a ~stJtn~ r...orkitky itl /jt\fazuje Odb~rut~r uhradif YlJ ·.rýSf.e sra· 
:l(WC·ni:J plotnými .! út,nnýn-t tozhodnutiami UFi.SO. P.'=gu lcvan~ JX•t1l11t k-y budé 
fäktvrrw.m'; v j<idr.ej foH1\„:, spolu s c•mou •ilDvej ~!ektfiny. V pripad;, ;:men~ ,.,_ 
g ulovan:(ch popl.::ítkov cl!:bi:i Evedenl.: riov:Jch po~1l.:lfkov, i!i~OO riových dan! pri· 
slu~ný1TJI š~Arnymf orgsr.nil SP.. ktoré~ týkajú plnen1<s µndľa tejto :~rrlfuvy, mä Do· 
dáwiteľ prá·;10 p-off . .ľldO\lať od Odber.)tc.•ľt~ .ich z~pfott.?nie ii Odb~rat€f sa zaväzu/,e 
lleto poplatky alebo dane zaplati ť. O:id<lwHeľmá pt.i·10 r,oi:ado·i,}f od Oc!l:>~r;itcr.1 

ilj z.tpfat,!!1it? tvýš.~ných naklndov, ktorE budú maťvpľlv na cen u a ktoré budú ulo
ť~ 1ié rôZhodnt,Jlll:óťUi ťtJtt'tyd; orgclno•J Síl a kti)fé Dcd:lva::ä nebude mócf cvplyv
niť. Cenu tc::gu!o•.{'anYch pnpli:ilkov a ť~n1; za dod2~ú ~h:·ktrina1 \::1 z:1väzuje Odbe· 
mter uhradiť spä.sol:t:..m podfa Zmiuv-y. 

·1...2. Oód3W·~~efJG p(.r.;i r'l1~}i dt.>!JriiJV :.!ť Stundao.1>' !i:vrility dcdavky elektriny vrátanč 
i.:t-, v~1tf-::>dnccovanta podfä osobitn:?ha právnf:ho prť!dpi~u r Vyhtá~ky UP.SO č. 
275120 l ~ z. 2., kv)r•:1U su u5tríno ... ·uil1 š\~n-:!:träy l\va!i~y p<eno~L' F.l~kHi J'\~'~ dt~(ribU

C:e efekt.~jny il <fc.tfavky ,:fr;:tminy 
,~.3 . Od berater podp~scm t-:?jto 2rnluvy pvt·1tdzti_i:::, ~"'-= ~-' ri.'.tdm.• r;ntd ,it.i nodpisom 

obnzn~"'" s Cen„lk<Jm. 

Cliinok S. 
Závereéné ustanovenia 
S.1 Nr:oddf':>litefno u sWi:as ťi:>JJ ~2jto Zmluv)• s-ú: 

a) Cennlk 
b) OP, 
c) Te:cl,dcká i pe,"ifí';<ácia odbernéii" rnit:..·aa~ 

d ) Dohoda o platbách za oc!obrarú, aJ;, ntiaľ11~vyí«kturovanti el.;>k,(rintt - f~ktúra. 
Príloh~· Ci ~ d) J-Ju!;f\; Odber~t1~l'o~i zas!ané bez.".ldľ.ladr.~ po dninudcbudnutia úCin· 
~•c:>ti Z.r·rilU\/Jl. Či!;lo Zmluvy a d;j::1Jrn r 1~dobi.ujnuťirl účinoo;t\ Zmluvy bude uv'!de· 
rYv príllQhe Dohoda o pl;itb~cli ;:a od~b:at;:1, air: ~~ti ;1f rievyfoÝ.tUtt)li~n:.: ~k·ktrinu 

- fňMI Utn. 

5.2. Táco Zmluv~ J~ \l}ehoro~ena v dvoch vyhorov€-f1jisch s platno.sľuu ..:iri9Jr.aiu, i ~'to

rýc.h ktJi-d.i zm!t1•1ncl strana dt;i t<ll.:1 po jr.dno~ v1,:hotm.r~n! V~~tk\i' zme-n}' a dopln
ky Zmlu"'y je ntc~ne vvkcna~· len pís.o:nr.i:. 

S.3. Zmluvn4 Slr~:1y i.ýmto preht~ujú, že: !uto lmluv~ uzaLVii:raJú po jej dék!ť,dnom 
preCit~ini1 ~lob1:.J11e. nf? zMdaGe vl~ r.tni:;oj vble, v~:žn,~ a ni~~ v til'! ~nl, i1ni z,; tiav;)é ne~ 

\ýhodn~·c-h Podmi~nok. 
5.'l. Nadobudr.utim rifo•nosti tej10 Zmluvy st.rác2 platoo;ť predchadzaiúo zmluv• na 

dod~vku e:lekttiny p re -odbemé miest~ uv~dt:n6 v tejto Zmluve. s tým, Z.e tie ne 
coddeii t~lhé ;účasti predd1áózajtlc~j W1luv~. ktortl n'"boli !Iu dť1u ~dpí1u lmluwy 
zm~oer.é, '-Ostáv~jú v pl;,tnosti tko: neodde!iteľna sl:č~sť Zmiuvy. 

55 . G:iťiftnť vzfähy touto Zm~uvôu ľh"":UJH\i\'ť'"r1~ :;a rit1dia Z~kon(1tn o i:ner-:ic-~ike. OP 
n vš~cbe~n~imi us t8r.O\'en!~rni Obchodn~ho z.ákonnika . .Zmluu~ ~o riadi právnym 
p.nricdknm sn. 

Článok 6. 
Zvlá štne dojednania 
6.1. Zm luvne $tra,„ y dchi1d!) iviasrne dojedni'Jnj;t tejto ZrttllJvy v rozsahu, al·,o j.:: uve

cfoné v pri.\ohe tejto Zmluvy. 

Odberateľ: 

Me:no a priezvisko: 1 1\'ť:. 

Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

D<il llm podpisu Odb12 r"1te-ľa: 

l 3 JúN 2016 
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Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100310260 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávateľ: 

Stredoslovenská energetika, a. s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
010 47 Žilina 

IČO: 36403008 

Odberateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo/ Adresa trvalého bydliska: 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenč í n 

IČO: 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS6208665000J 
Číslo odberného miesta: 6208665 

Napäťová úroveň: NN 
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba 
Hlavný istič (A): 24.7 
Celkový inšta lovaný príkon (W): O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná sieť: SSE úroveň NN 

Adresa odberného miesta: 
Chemikov 8/MOP - WP 
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: 
Čís lo elektromera: 7965046 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 1 

Počet taríf: Jednotarif 
Periodicita fakturácie: Ročná 
Rozsah číselní·ka: 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. 



'L c= STREDOSLOVENSKÁ 
lmrlmr~ ENERGETIKA 

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
čís lo 9100310260 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 130001302610 

Dodávateľ 

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

Zapísaná v Ob.chodnom registri 
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa , Vložka číslo: 10328/L 

CID: SK57ZZZ70000000017 

IČO: 36 403 008 
DIČ: 2020106682 
IČ DPH: SK2020106682 

Odberateľ 

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

IČO : 36126624 
D I Č: 2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu : 1300084772 

Rozpis platieb 

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

Produkt dodávky: 
D istribučná sadzba : 
EIC odberného miesta: 

Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C1 jednopásmová sadzba 

24ZSS6208665000J 

13.07.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100310260 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 (€) 

6208665800 01 .08.2016 15.08.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208665800 01 .09.2016 15.09.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208665800 0110.2016 15.10.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208665800 01 .11 .2016 15.11 .2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208665800 01 .12.2016 15.12.2016 20% 4,17 0 ,83 5,00 

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 spojenie 

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 
20247688317500 

6618321014/1111 
2621150449/1100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
SK68 1111 0000 0066 1832 1014 
S K68 11 00 0000 0026 2115 0449 
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21 , fax: 041 I519 25 19 , e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk 

SUBASKBX 
CEKOSKBX 
UNCRSKBX 
TATRSKBX 
GIBASKBX 
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Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Údaje o odbernom mieste 

Číslo odberného miesta: 6208665 

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

Skladba ceny 

EIC:24ZSS6208665000J 

Číslo zmluvy: 9100310260 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C 1 jedno pásmová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.281 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 AKTIV nasledovná: 

Dodávka silovej 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 3x1 O A do 3x25 A vrátane 
Ostatné 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 
3,1300 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

-'\, -~ :::..y ,,., 
• ' ._,,J .;:> 

'} . ~ ·1.rn1~ 
.!.. 1j, M.- ~· u v 

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

Pre EIC odberného miesta: ;9 ]35 6LO f6r;6 Ooo J 
Číslo odberného miesta (ČOM): 

Ukončenie zmluvy požadované k dátumu: 

(nájdete vo faktúre a na Zmlwe) 

(nójdete vo faktúre a na Zmluve) 

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: 

Ulica: č.domu: ~ 

Obec: PSČ: g/2._ J~ 

Aktuálny stav elektromera: 

Číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: 

Nízke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarifnom elektromere) 

V prípade, že stav elektromera neuvediete, overenie stavu elektromera je služba spoplatnená v zmysle cennfka služieb. 

Odberatel; na ktorého je Zmluva vedená v súčasnosti (ďalej len "Pôvodný odberatel"): 
Údaje vyplní Pôvodný odberateľ. V prípade úmrtia Pôvodného odberateľa údaje vyplní oprávnená osoba a priloží kópiu úmrtného listu. 

Obchodné meno: 

IČO: 
v I 

t; J f 3 2. S-S 1 DIČ: /0,} J 3 Z J' .J t)j IČDPH: 

Adresa sídla spoločnosti: 

Telefón: Mobil: 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 odberateľa: 

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. doručenfm potvrdenia o ukončenf distribúcie elektriny do odber
ného miesta od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené. 
Bez uvedenia adresy na odoslanie faktúry 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 prfpade vzniku škody SSE, a. s., z dôvodu uvedenia nesprávnych 
údajov alebo nepravdivých údajov pôvodným odberateľom sa pôvodný odberatefzaväzuje uhradiťSSE, a. s., takto vzrtiknutú škodu v celom rozsahu. 

r _ - ! , wt • " "'" t.• -"""-

'. r ' 

Dátumi f ~ fll016 , . • . , ,,...- _v• , 
PODPl PÔVODNtHO ODBERATEĽA: 

r , . 
Dátum:i -} 1./) Í-1 , 

PODPIS PLATCU FAKTÚRY UKONČENtHD ODBERU: 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Zákaznícke služby 

Vážený zákazník, 

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o: 

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

Pri Rajčianke 8591 /48 
01 O 47 Žilina 

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

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

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

Nový odberatet: 
• 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 nehnute ľnosti, 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 spf ňa technické podmienky stanovené prevádz

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

4. Zmenu dodávateľa elektriny (požiadavka o zmenu dodávatefä, ak sa novým dodávatel'om 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 kontaktovaťSSE, 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 zapísaná v liste vlastníctva, 
• súhla.fvfästníka knapojeniu pá-~rpfqstani~u, .. · .. , , . „ - · 

• atesty od MTN (meracie•tr~n,~fo~iiiáiory.nápätia) a MTP (meracie transfÓrrriafÓ~y pr.~du); ·• , .„ ·: 

Doplňuj~~e .ihf~r~1ľ~~i~, y~'m q~~~i~~ ·P9~k~tn~'n1e na zákazníckej linke pre podi'iikateľov. ~.organÍiáci~ OSSÓ 123 SSS, 0906 2S2 S21, 
· · ·· .''-' ·· " ···„~ · '-'Y„J :• .. , .. „,,_„ . ~ .... :' : 1 -:- . ~L" . • .. . . . -. 

prípad~~ ~~~ailam· riä pÓdnikatE!lia@sse.sk . , ,,„> 

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom podnikaní. 

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

MM/EE/01 /2014-N 



fceNNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PlATNÝ: 
od 1. 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 spot rebou 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 DODÁVKY ELEKTRINY 

Názov produktu 

Aktív 

Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

Panoramik 

Element 

_.!~!'f'.~!§!~!t''~·!~ 
Jednotarifný produkt · 

Ovojtarifný produkt s platnosťo~ nízkej tarify 8 hodín 

OvojtarifAý produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hod.ín, OM pripojené na VN 

Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) 

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

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie Oednotarifný 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 St redoslovenská 
:energetika, a. s. vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. · 

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 

Panoramik (EUR/MWh) 55,10 66,12 

Element (EUR/mesiac/10 wattov/DM)· 0,95 1,14 

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

DODÁVATEĽ 

Meno a funkcia: 

Dátum: 

· ,iJ. Cf. )c.16 

Podpis:· 

• .J ~· ~J -

S1 . , . . ,_ . 

P1 
'te 
e· 

9 

ODBERATEĽ . 

Meno a funkcia: 1 ~C. •,kt-12..Cc~\} ·~"\-~~~A 
. . ?-~."""' 9-t.J') A A „ 

O ' 1 1::.-'1'-!J ~--atum: ~--··- -

Podpis: 
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fceNNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PLATNÝ: 
od 1. 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 DODÁVKY ELEKTRINY 
Názov produktu 

Aktív 

Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

Panoramik 

Element 

~!E'!!:!'.!1.11.1.Ms11 
Jednotarifný produkt · 

Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín 

Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hod.ín, OM pripojené na VN 

Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej ta.rífy 8 hodín) 

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

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) 

Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 2016 PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU DO 30 MWh 
Tento Cenník je určený pre odberateľov s celkovou ročnou .spotrebou elektriny 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. · 

· ~iji+p.!i.t.Mäii .t9.1p:-
Jednotarlfné ~ukty · 
Aktiv {EUR/MWh) 70,00 84,00 

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 

S~produkty 
Panoramik {EUR/MWh) 55,10 66,12 

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

Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za dist ribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fondu. · 

DODÁVATEC 

Meno a funkcia: 

Dátum: 
' } ~· :).' / / 

• 
1

/ J • v f . : C .t<:i 

Podpis:· 
\) 

r•--..i--•-·· ... - -1 . ..:::. ....... -.---+a.-. - -. 

1 a 
519 

(. ···-··· r - -· ····-.- - · ·-...... - - - ·- ·· 

www.sse.sk 

ODBERATEC 
1 'hŇ 1.A\) ~A~~Á Meno a funkcia: 1 ~ ť,,. "U'"f 1CAJ~,...,,.;; r · r 

. . ?2-Eb ~tl A A 
Datum: ~--

Podpis: v 

Z 3 JúN Z016 
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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 

Stredoslovenska energetika, a s • IČO 36403008, so s1dlom Pn RaJ
č1anke 8591/48, 010 47 Žilina, zap1sana v obchodnom registri Okres
neho sudu Ž1lma, 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 elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odbe
rateľov SSE zaradenych do tejto skupiny odberateľov (ďalej len .OP') 
vydava Dodavateľ za učelom podrobnejšej upravy zmluvneho vzťahu 
pri dodavke elektriny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorš1ch predpi
sov (ďalej len "Zakon o energet ike") 

3 Tieto OP upravuju vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodavky 
elektriny z napaťovej urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou 
ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 
SSE zaradenych do tejto skupiny odberateľov, s vynimkou odberate
ľov elektriny v domacnost1 (ďa lej len .Odberatei), ktorych odberne 
miesto ie pripojene do d1stnbučneJ sustavy pnslušneho prevadzkova
teľa d1stnbučne1 sustavy (ďalej len „PDS"), a klon maiu s Dodavate
ľom uzavretu platnu zmluvu o dodavke alebo zmluvu o združenej do
davke elektriny - Zmluva o dodavke a d1stnbuc11 elektriny (ďalej len 
"Zmluva") podľa§ 273 a nasl zakona č 513/1991 Zb Obchodny za
konn1k v učmnom zneni (ďalej len „Obchodný zakonnik") a doplňa
jU vzťahy upravene Obchodnym zakonnikom, Zakonom o energeti
ke a ostatnym1 platnym1 všeobecnym1 zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 
alebo nonmatlvnym1 aktmi 

Tieto OP platia pre Odberateľov elektriny, klon su malym1 podnikmi 
podľa§ 3 p1sm a) bodu 10 Zakona o energetike len v pnpade, že (1) 
Urad pre regulac1u s1eťovych odvetvi neschvall obchodne podmienky 
platiace pre male podniky, alebo (11) odberateľ, ktory Je malym podni
kom nesuhlas1 so zaraden1m medzi male podniky 

4 Tieto OP platia a1 pre odberateľov elektriny uvedenych v čl 1 bod 2 
tychto OP, klon odoberaiu elektrinu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmluv o združenej dodavke elektriny uzavretych s Oodavateľom pred 
platnosťou a učmnosťou tychto OP 

Článok II. 
Pojmy 

Na učely týchto OP sa rozumie 

odberateľom koncovy odberateľ elektriny ako Je def1novany v čl 1, bo
du 3 tychto OP 

2 dodavateľom osoba, ktora ma povolenie na dodavku elektnny, 

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

4 prevadzkovateľom d1stnbučneJ sustavy osoba, ktora ma povolenie na 
d1stnbuc1u elektriny na časti vymedzeneho uzemia, 

5 d1stribuc1ou elektriny preprava elektriny distribučnou sustavou na čas
ti vymedzeneho uzem1a na uče l jej prepravy Odberateľom, podmien
ky poskytovania d1stnbuc1e elektrmy a pnstupu do d1stnbučne1 susta
vy, ku ktorej je odberne miesto Odberateľa pripojene, upravuje platny 
a učmny prevadzkovy ponadok pnslušneho prevadzkovateľa d1stn
bučne1 sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s 1eťovych odvetvi 
(ďalej len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo normallvne akty Prevadzkovy ponadok prevadzkovatefa 
d 1stnbučne1 sustavy, ku ktorej je odberne miesto Odberateľa pnpoje
ne, ie spravidla zverejneny na webovom s1dle prevadzkovateľa d1stn
bučne1 sústavy, 

6 dodávkou elektriny predaj elektriny, 

7 odchylkou učastníka trhu s elektrinou odchylka, ktora vzri1kla v urči
tom časovom useku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutym množ
stvom dodavky alebo odberu elektrmy a dodanym alebo odobratým 
množstvom elektnny v realnom čase, 

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

9 odberné elektricke zanaden1e Je zanadenie, ktore služ1 na odber elek
tnny, a ktore ie možne pripoj iť na d1stnbučnu sustavu alebo na elek
tncku pri poJku, 

10 techn1ckym1 podm1enkam1 dokument vydany prevadzkovateľom d1s
tnbučnej sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknm1načny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pnpojeme a prevadzkovame d1stnbučne1 sustavy, 
určuje techrncke podmienky pnstupu a pnpojema, pravidla prevadz
kovania d1stnbučne1 sustavy a zavazne kntena technickej bezpečnos
tJ d1stnbučnej sustavy, 

11 prevadzkovym ponadkom dokument vydany prevadzkovaterom d1s
tnbučne1 . sustavy a schvaleny uradom, upravujUCI podmienky pre
vadzky d1stnbučneJ sustavy, prava a pov1nnost1 1ednotllvych učast
mkov trhu s elektrinou a ktory j e zavazny pre všetkych učastn 1kov 

trhu, 

12 určenym meradlom ie prostriedok, ktory služ1 na určen1e hodnoty me
ranej veličiny, pnčom zahrňa mieru, merac1 pristroj. Jeho komponenty, 
pndavne zanadenia a meracie zanadenie'l, 

13 prerušernm dodavky a d1stnbue1e elektriny odpojenie odberneho elek
trickeho zanadema bez ukončenia zmluvneho vzťahu Pn prerušem 
dodavky elektriny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 ukončen1m dodavky a d1stnbuc1e elektriny ukončen1e zmluvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak n1e Je ukončenie Zmluvy 
dohodnute inak 

Článok III. 
Uzatvoreme Zmluvy a 1e1 zmena 

Pred uzatvorernm Zmluvy su zmluvne strany na vyžiadanie povinne 
za učelom 1denllflkac1e a overenia 1dentif1kac1e preukazať svoiu totož
nosť 

2 Zmluva sa uzatvara 

2 1 v priestoroch zakazrnckeho centra, alebo meho obchodneho 
miesta Dodavatera za pntomnost1 zastupcu Odberateľa a Doda
vateľa, a to na podnet Odberateľa alebo Dodavateľa, 

2 2 v mieste s1dla Odberateľa alebo v mych miestach za pntomnos
t1 zastupcu Odberateľa a Dodavateľa, ak s1 Odberateľ navštevu 
Dodavateľa vyžiadal, 

2 3 zavaznym a včasnym pr1jat1m p1somneho navrhu21 osobne ale
bo doručovamm poštou alebo kunerskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavateľ sučasne prítomn1, 

2 4 podomovym predajom 

3 Neoddeliteľnou sučasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavaterom 
a Odberateľom su tieto OP Odberateľ obdrž1 tieto OP naineskôr pri 
uzatvorení Zmluvy 

4 Obchodné podmienky a každu ich zmenu Dodavateľ zvereiňuje na 
svojom webovom s1dle pred uč1nnosťou teito zmeny 

5 Zmluva ie platna dňom podp1sarna zmluvnym1 stranami a učmna 
dňom začatia dodavky elektriny 

6 Osoba odhšna od Odberateľa je opravnena podp 1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ongmah alebo v uradne ove
renej fotokop11 

7 Uzatvoremm Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že ie vlastn1kom nehnu
teľnosti, alebo že ma už1vac1e pravo k nehnuteľnosti, alebo že ma 
suhlas vlastnika nehnuteľnosti na dodavku a d1stnbuc1u elektri
ny do odberneho miesta, k!ore sa v nehnuteľnosti nachadza 
(ďalej len „opravneny vzťah k nehnuteľnosti') Dodavateľ ma 
pravo požiadať a Odberateľ j e pov1nny na zaklade požia
davky Oodavateľa predložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukazujuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavateľa nepredlož1 

1 Zakon č 142/2000 Z z o metrologn a o zmene a doplnem mekto
rych zakonov v platnom znem 

2 § 43a až 45 Občianskeho zakonmka 
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opravneny neuzatvoriť Zmluvu s Odberateľom až do času predlože
nia dokladu preukazuiuceho opravneny vzťah k nehnuteľnosti a pre 
pnpad, že Zmluva s Odberateľom už bola uzatvorena je Dodava{el' 
opravneny prerušiť dodavku a d1stnbuc1u elektriny bez naroku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukaZUjUCeho oprav
neny vzťah k nehnute! nostl 

8 Dodavateľ ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odm1etnutre uza
tvorenia Zmluvy Dodavateľ odô11odn1 Dodavatel' ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy najma v pnpade, ak na dotknutom odbernom 
mieste eviduje Dodavatel' neuhradene peňažne zavazky ako aj v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žrada osoba, ktora je voči pôvodne
mu Odberateľovi , voči ktoremu Dodavater eviduje neuhradene peňaž
ne zavazky, prepojenym podnikom podľa § 3 p1sm a) bod 2 Zakona 
o energetike, alebo ak Odberateľ za poslednych 12 mesiacov pod
statnym spôsobom porušil Zmluvu alebo neopravnene odoberal elek
trinu, alebo ak ma Odberateľ voči Dodavatef'ov1 neuhradene peňaž

ne zavazky 

9 Zmluva môže byť zmenena na základe požiadavky Odberateľa 
o zmenu 

a) sadzby, pnčom sadzba sa pnznava spravidla najmenej na Jeden 
rok, 

b) charakteru odberu (rozšlľenie, zlučenie, zmena miesta pnpoje
n1a, zmena prudovei hodnoty hlavneho 1st1ča pred elektromerom 
a pod), 

c) spôsobu merania, 

d) korešpondenčne) adresy, 

e) bankoveho spojenia, 

f) vyšky, penod1c1ty alebo spôsobu uhrady preddavkovei platby, 

g) spôsobu uhrady vyučfUJUCeJ faktury, 

h) udajov Odberateľa resp 1dent1f1kačnych udaiov Odberateľa zap1sa
nych v Obchodnom reg1stn Slovenskej republiky alebo v inom re
g1stn, v ktorom je zap1sany 

Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pnpadoch sa považuje 
za akceptovanu v pnpade, že Dodavateľ oznámi Odberateľovi akcep
tovanie požiadavky alebo s1 Odberateľ a Dodavateľ začnu plniť povin
nosti v zmysle požiadavky Odberateľa 

1 O Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavateľa Odberateľovi pn 
zmene 

a) fakturačneho cyklu, 

b) vyšky preddavkovych platieb, 

c) bankoveho spojenia Dodavateľa, 

d) 1denl 1fikačnych udajoV Dodavateľa zap1sanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenskej republiky, 

e) korešpondenčnej adresy Dodavatel'a, 

f) penod1crty a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a uhrady za 
vyuétu1ucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oznamenra Dodavatel'a Odberateľovi sa po
važuje za uskutočnenu v pnpade doručenia takehoto oz:nameľlla Od
berateľovi alebo ak s1 Odberatel' a Dodavateľ začnu plniť povinnos
ti v zmysle takehoto oznamen1a Dodavatel'a Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamenia Dodavateľa Odberateľovi pn určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyučtova
c1u fakturu sa považuje za uskutočnenu aj ak s1 Odberateľ a Dodava
teľ začnu plniť povinnosti v zmysle takehoto oznamerna Dodavatel'a 
Odberatefov1 

12 Oodavater s1 vyhradZuj e pravo jednostranne zmeniť zmluvne dohod
nutu formu uhrady preddavkovych plalieb v pnpade, ak je z predcha
dzaJuC1ch uhrad platieb Odberateľa zrejme, že opakovane využ1va 1nu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnutu v Zmluve O zmene formy 
uhrady platieb bude Odberateľ 1nformovany vhodnou formou, napn
klad p1somnym oznamenrm, vo vyučtovacej fakture alebo vystave
nrm noveho rozpisu preddavkovych platieb Ak Odberateľ nesuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, ie povinny tuto skutočnosť bezod
kladne oznam1ť vhodnou formou Oodavateľov1 

13 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mimo 
ukonov, ktore su zahrnute v tanfach, učtu1e Dodavateľ poplatky podla 
platneho cenn1ka služieb Dodavateľa 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1 Cena za dodavku elektriny Je stanovena dohodou zmluvnych stran 

2 Cena za dodavku elektnny môže byť určena pre každe odberne 
·miesto osobitne 

3 Dodava1el' SJ vyhradzuje pravo spoplatn i ť vybrane služby čiastkou 
podla platneho cennrka služieb stanoveneho Dodavateľom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s platnym cenrnkom Dodava
teľa oboznam1I 

4 Každa zmena ceny za dodavku elektnny dodavanej po dobu trvania 
Zmluvy bude Odberatel'ov1 oznamena p1somne 

5 Oodavatel' fakturuje odber elektnny podľa udajoV z1stenych prevadz
kovateľom d1stnbučnej sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podľa typoveho diagramu dodavky podľa Prevadzkoveho poriadku 
prevadzkovatel'a d 1stnbučne1 sustavy Dodane a odobrate množstvo 
elektnny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vy1adrene v energe
trckych jednotkach Faktu ra mus1 obsahovať všetky nalež:1tosl1 stano
vene platnym1 daňovym1 a učtovnym1 predp1sm13 ' vratane označerna 
banky a č1sla učtu, na ktorý ma byť platba pnp1sana, vratane rnforma
c1e podľa ustanovenia § 34 ods 3 Zakona o energetike 

6 Fakturačnym obdob1m je obdobie , za ktore sa vykonava vyučtovanie 
odberu elektriny Dodavateľ vyl<onava vyučtovarne odberu elektnny 
formou vyučtovacej faktury za pr1slušne odberne miesto Odberateľa, 
pre ktore je Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobie pri Zmluvach s odberom elektnny z napa\'ove1 
urovne VN je mesačne Oodavka elektnny sa Odberateľovi fakturu
je fakturam1 za odberne miesto vo fakturačnom období, ktore je vy
medzene prav1delnym1 mesačnym1 odpočtami Faktura je vystavena 
v zmysle zakona o DPH 

8 Dodavka elektnny, resp dodavka a d1stnbuc1a elektriny sa Odberate
ľovi s odberom elektnny z napaťovej urovne NN fakturuje fakturam1 
za odberne miesto vo fakturačnom obdob1 (mesačne, ročné), ktore je 
vymedzene odpočtami podľa prevadzkoveho poriadku prevadzkova
teľa d1stnbučnej sústavy, pok1ar Dodavateľ neurči s pnhlladnutím na 
charakter a povahu odberu inak Faktura 1e vystavena v zmysle za
kona o DPH 

9 Na preddavkove platby za opakovane z:darnteľne plnerne vyhotov1 Do
davateľ za každe odberne miesto samostatnu fakturu nazvanu „Do
hoda o platbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktu ra" max1malne na dvanasť kalendamych mesiacov Oo
davatef na žiadosť Odberateťa s vačš1m počtom odbemych miest mô
že vystaviť „Rekap1tulac1u faktur" a „Rekap1tulac1u dohôd o platbach 
za odobratu ale zat1aľ nevyfakturovanu elektncku energiu" z dôvodu 
platobneho styku ako 1nformat1vny doklad a služ1 len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkova vyška preddavkov sa s\anov1 na zaklade skutočnej spotreby 
prepočrtane1 algoritmom, ktory zohľadňu1e skutočne teplotne pneme
ry a knvku odberu pre danu sadzbu podľa typoveho diagramu odberu 
alebo vo výške predpokladanej spotreby elektnny, vynasobeneJ aktu
alne platnou cenou alebo sa použrje cena za celkove dodanie z „Fak
tury za dodavku a d1stnbuc1u elektnny" Pn uzatvarani novej Zmluvy 
sa vyška preddavkovej platby urči na zaklade hodnoty inštafovanych 
spotrebičov a/alebo predpokladaneho odberu a dohodnutej sadzby 

a) Celkova vyška preddavkovych platieb pre Zmluvy s odberom elek
triny z napaťovej urovne VN ie stanovene v rozsahu až 100 % spot
reby Preddavkove platby su pn Zmluvach s odberom elektriny 
z napaťovej urovne VN rozložene nasledovne 

- do jednej mesačnej spiatky splatnej do 15 kalendarneho dňa 
v mes1ac1, alebo 

- do troch dekadnych splatok splatnych do 5 , 15 , a 25 dňa v me
s1ac1 Vyška jednotlJvych splatok ie 33 % f 33 % I 34 % z. cel kovei 
dohodnutej vyšky preddavkovej platby, 

b) preddavkove platby pn Zmluvach s odberom elektriny z napaťo
vej urovne NN 

- v prípade mesačn.ej fakturac1e su určene do 15 kalendameho 
dňa v mes1ac1, uvedenemu v doklade „Dohoda o platbach za 
odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura" 
Vyška preddavkov je stanovena na 100 % spotreby, 

- v pnpade ročnej fakturac1e su spravidla roz ložene v j edenast1ch 

Napnklad zakon č 431/2002 Z z o učtovmctve v znern nes~cr š1eh predpisov, zakan 
č 22212004 Z z o darn z pndaneJ hodnoty IJ inern nes.1<orš1ch pri;i dp1sov 
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splatkach po dohode s Dodavaterom. uvedene su v doklade .Do
hoda o plalbach za odobralu ale zabaľ nevyfakturovanu elektnc
ku energiu - faktura· . ak sa Dodavater s Odberateľom nedohodnu 
mak Vyška preddavkov ie stanovena na 100 % spotreby, 

c) Dodavater môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene ce
ny za dodavku eleklnny zaslan1m dokladu „Dohoda o platbach za 
odobratu, ale zalial' nevyfakturovanu elektncku energiu -faktura", 

d) Dodavatel' môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pri zmene 
vyšky spotreby oproti predchadzaiucemu porovnatel'nemu obdo
biu zaslanim dokladu „Dohoda o platbach za odobralu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", 

e) Dodavatel' môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene re
gulovanych cien za služby, ktore su predmetom fakturac1e zasla
n1m noveho dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zalial' 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura•, pričom bude o ta
komto postupe informovať Odberateľa 

f) spôsob vypočtu pn zmene preddavkovej platby podľa bodov c), d) 
a e) Je stanoveny algontmom, v ktorom ie zohľadnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pn slušne odberne miesto, vzliahnuta na 
normalne khmahcke podmienky, podľa normallzovaneho typoveho 
diagramu odberu (TDO) 

11 Po z1stem skutočneho odberu elektriny za pnslušne fakturačne ob
dobie vypoč1ta Dodavater rozdiel medzi cenou stanovenou na za
klade skutočneho odberu elektnny a sučtom pnjatych preddavko
vych platieb za cele obdobie od začiatku fakturačneho obdobia do 
dňa odpočtu skutočneho odberu elektrmy 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 Term1ny splatnosti platieb za elektrmu 

a) preddavkove platby pn Zmjuvach s odberom elektriny z napaťovei 
urovne NN su v zmysle . Dohody o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - fal<tura" splatne od 1 do 15 
kalendarneho dňa v mes1ac1, za ktory sa preddavok uhradza. 

b) preddavkove platby pn Zrnluvach s odberom eleklnny z. napaťovej 
urovne VN su v zmysle .Dohody o platbach za odobratu ale zat1ar 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura" splatne od 1 do 15 
alebo od 1 do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1 (podľa poč
tu splatok), za ktory sa preddavok uhradza, 

c) pre Zmluvy s odberom elektnny z napaťovei urovne VN pn spla
cani do 5 , 15 • 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pnpade ne
uhradenia dvoch po sebe nasledu1ucich preddavkovych platieb 
v term1ne splatnosti, môže Dodavater zmeniť term1n splatnosti 
mesačnych preddavkovych platieb na 5 kalendarny deň mesiaca, 
za ktory sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100 % predpokla
danej ceny za spotrebu elektriny v danom mes1ac1 

13 V pnpade, že Odberateľ na zaklade upomienky uhrad1 preddavko
vu platbu a tato bude pnp1sana na učet Dodavateľa v nasleduJucom 
mes1ac1, z.aučtuie sa ako preddavkova platba nasledu1uceho mesia
ca Tymto 'odberateľovi vznikne povinnosť uhradiť fakturu za pris
lušne obdobie bez zohľadnenia tejto preddavkovej platby V pri pa
de, že preddavkova platba bude na učet Dodavateľa pnp1sana pred 
skončen 1m fakturačneho obdobia, bude vo fakture riadne zohlad
nena 

1'4 Ak Odberateľ využ1vaJuc1 1ny než mkasny spôsob platby poukaže plat
bu v nespravnej vyške, alebo s nespravnym vanabi\nym symbolom, 
alebo iu poukaže na 1ny bankovy učet, ako Je uvedené na fakture, Do
davateľ JU bude považovať za nezreahzovanu 

15 Preplatok z vyučtovacei faktury uhrad1 Dodavatel Odberateľovi v le
hote splatnosti vyučtovacei faktury Lehota splatnosti vyučtovacej fak
tury Je 14 dni 

16 Dodavateľ vrat1 preplatok z vyučtovaceJ faktury Odberateľovi 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa, 

16 2 poštovym peňažnym poukazom, 

16 3 započ1tarnm voči na1bl1žš1e splatnym preddavkovym platbam 
alebo voči ostatnym pohľadavkam podľa Zmluvy 

V pnpade, ak Dodavatel' neev1du1e bankovy učet Odberateľa, preplat
ky do vyšky 3 eur budu zohl'adnene v nasledUJUCeJ vyučtovacej fak
ture, pokiaľ Odberéltel' nepožiada o vyplatenie takehoto preplatku na 
nim určeny bankovy učet 

Dodavateľ Je opravneny Jednostranne započ1tať vza1omne peňaž-

ne pohľadavky voči Odberateľovi p1somnym oznamemm o započita
ni pohľadavok Za pisomne oznamenie započ1tama sa považuje aJ 
oznamerne o započ1tani vza1omnych peňažnych pohľadavok vo vy
učtUJUceJ fakture Jednostranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vateľa akekoľvek pohľadavky Dodavateľa suv1s1ace s plnemm Zmluvy 
(naima pohľadavky 1. \l\ulu preddavkovych platieb alebo vyučtUJUC1ch 
platieb za dodavku elektriny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek po
hl'adavkam Odberateľa voči Dodavatel'ov1 V pnpade, že Je Odbera
teľ v omeškan1 s uhradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davateľ ma pravo Odberatel'om uhradene platby započ1 tať najprv na 
najskôr splatne uroky z omeškania, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na naj skôr splatnu istinu alebo JeJ časť, a to bez 
ohľadu na to, že Odberateľ urči, ktory z peňažnych zavazkov s1 plni 
Za p1somne oznameme započ1tama sa považuje aj oznameme o za
poč1tan 1 vza1omnych peňažnych pohl'adavok vo vyuétu1ucej fakture 

17 V pnpade neuhradenia preplatku zo splatnej vyučtovacej faktury Do
davateľom bankovyrn prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
berater pravo započ1tať s1 vzniknuty preplatok s naJbhžš1e splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavaterov1, naJmeneJ však 5 
dni pred splatnosťou preddavkovej platby 

18 Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonavaju spôsobom dohodnutym 
v Zmluve Naklady spojene s uhradou zavazkov podľa Zmluvy (na
pr bankove poplatky, poštove poplatky) znaša každy učastník Zmluvy 
sam. pokiaľ nie Je v Zmluve alebo v cenniku služieb Dodavatera uve
dene mak v Zmluve ie možne dohodnuť nasledujuce spôsoby uhra
dy platieb 

18 1 bankove inkaso z bankoveho učtu Odberateľa, 

18 2 bankovy prevod, 

18 3 poštovy peňažny poukaz 

19 V platobnom styku sa použ1Vaj u variabilne symboly uvedene na pris
lušnych fakturach resp mych dokladoch (vratane suhrnnych a vyučto
vacrch) vystavenych Dodavateľom Odberateľovi na uče ly uhrady ceny 
spotrebovanei elektnny (napr „Faktura za dodavku a d1stnbuc1u elek
trmy'', „Faktura za dodavku eJektnny", .Dohoda o platbach za odobra
tu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnckú energiu - faktura", „Upomien
ka' ), alebo na učely realizacie mych uhrad v zmysle Zmluvy 

20 Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pnp1sana na učet Do
davateľa alebo Odberateľa Ak pnpadne deň splatnosti platby na deň 
pracovneho voľna alebo na deň pracovneho pokoja, ie dňom splat
nosti naJbhžš1 nasledujuc1 pracovny deň 

21 Nedoplatok z vyučtovacei faktury uhrad1 Odberateľ v lehote splatnos
ti vyučtovacej faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberateľ v lehote 
splatnostl preddavkovej platby V pnpade nezaplatenia ani v dodatoč
ne) lehote splatnosti stanovenej v upomienke, je Dodavateľ opravne
ny na naklady Odberateľa po 1eho predchadzajucom poučeni o preru
šeni dodavky elektriny prostrednictvom prevadzkovatel'a d1stnbučnei 
sustavy obmedziť alebo prerušiť distnbuc1u elektnny do odberneho 
miesta až do zaplatenia celej dlžne1 sumy vratane nakladov spojenych 
s prerušen1m a obnoven1m d1stnbuc1e do odberneho miesta alebo od
stup1ť od Zmluvy podľa članku X III bodu 2 1 tychto OP 

22 V pnpade omeškania Odberateľa s uhradou platieb zo Zmluvy v sta
novenych term1noch Je Dodavateľ opravneny požadovať od Odbera
teľa urok z omeškania vo vyške určenej v zmysle pnslušnych ustano
veni Obchodneho zakonnika 

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

24 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy (upravou odberneho miesta) 
vyvolane Odberatetom, mimo ukonov, l<.toré su zahmute v sadzbach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu, učtuJe Dodavateľ poplatky pod
ľa platneho cennika služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udelil Dodavaterov1 suhlas na vydanie elek
tronickej faktury, Dodavateľ bude zasielať faktury vyhradne v elektro
nickom formate Podmienky poskytovania služby elektronicka faktura 
su zverei nene na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk 

Článok V. 
Povmnost1 Dodávateľa a povinnosti Odberateľa 

Dodavatel' Je povmny 

1 1 zabezpeč iť bezpečnu a spol'ahl1vu dodavku elektnny Odberate
ľovi formou opakovanych dodavok elektriny, za podmienok do
hodnutych v Zmluve a OP, 



1 2 poskytovať Odberatel'ov1 1nformac1e 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 kval1ty4l, ak bude Do
davateľ uhradzať kompenzačnu platbu Odberateľovi podľa oso
b1tnych predpisov, kompenzačna platba sa považuje za uhrade
nu d ňom odp1san1a peňažnych prostriedkov z učtu Oodavateľa 

pn bezhotovostnom prevode z učtu alebo dňom odoslarna su
boru platieb Slovenskej pošte pn platbe v hotovosb prostred ni c
tvom poštoveho peňažneho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie ;e podmienene predchadzajuc1m podan1m ž1adost1 
o jej vyplatenie 

Vyhodnocovarne štandardov kvality Dodavatef zverejňuje na svojom 
webovom s1dle www sse sk 

2 Odberateľ je pov1nny 

2 1 mať zriadene a pripojene odberne elektncke zanademe v sula
de s techmckym1 podm1enkam1 pnpojerna určenym1 prevadzko
vateľom d 1stnbučneJ sustavy a v sulade s predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pn prac1 a bezpečnosti techrnc
kych zanadern, 

2 2 maf uzatvorenu Zmluvu s Jed1nym Dodavateľom na dodavku 
elektnny do odberneho miesta uvedeneho v Zmluve, a to z dô
vodu prenesenia zodpovednosti za odchylku na Dodavatel'a po 
dobu trvania Zmluvy, 

2 3 umožniť prevadzkovatel'ov1 d1stnbučne1 sustavy montaž a de
montaž určeneho meradla a umožniť prevadzkovatel'ov1 d1stn
bučneJ sustavy pnstup k určenemu meradlu, 

2 4 poskytnuť potrebne udaJe, ktore je Oodavateľ povinny poskyto
vať o Odberateľoch elektnny prevadzkovateľov1 d 1stnbučneJ su
stavy, 

2 5 informovať Dodavatefa o zmene udajov uvedenych v Zmluve, 
a to do 5 pracovnych dni od ich zmeny, inak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia tejto oznamovacej pov1nnost1 a za škodu, kto
ra Dodavatel'oV\ vznikla, 

2 6 preukazať Dodavateľov1 pn uzatvoren1 Zmluvy na vyžiadame 
doklad preukazujuc1 opravneny vzťah k nehnutel'nost1, do kto
rej sa bude uskutočňovať dodavka elektnny (ďalej len „dotknu
ta nehnutefnost"'), 

2 7 preukazať, počas lrvarna Zmluvy na vyzvu Dodavatel'a do 20 drn 
od doručenia vyzvy, trvanie už1vac1eho prava na dotknute nehnu
tel'nost1 alebo trvaJUCI suh\as vlastrnka podľa bodu 2 6 naima, 
ak vlastn1k trvanie tohto prava alebo suhlasu pred Dodavatel'o m 
spochybni, 

2 8 udržiavať odberne elektncke zariadenie v zodpoveda1ucom tech
nickom stave, 

2 9 pnjať zodpovedajuce technicke opatrenia ozname ne prevadzko
vateľom d1stnbučne) sustavy na zabranerne možnosti ovplyvn iť 

kvalitu dodavanej elektriny, 

2 10 splňať techn1cke podmienky a obchodne podmienky pnpoJerna 
do sustavy stanovene platnym prevadzkovym poriadkom pns
lušneho prevadzkovatel'a d1str1bučnej sustavy a ostatnym1 plat
nyrn1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 alebo normat1v
nym1 aktmi. 

2 11 predlož iť na požiadame Dodavatera pred uzavrellm Zmluvy p1-
somne potvrdenie od pôvodneho Dodavateľa , že Odberateľ ne
ma voči pôvodnemu Oodavaterov1 peňažne zavazky po lehote 
splatnosti, 

2 12 nezasahovať do odberneho elektrickeho zariadenia, ktorym pre
chádza nemerana elektnna bez predchadzaiuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovatera d1stnbučne1 sustavy, 

2 13 uhradiť Oodavateľov1 aJ ďa lš ie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak svo11m konarnm resp nekonanim vyvo
lal vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalš1ch ukonov (s lu
žieb zo strany Dodavateľa) a tieto su spoplatnene podl'a cenrn
ka služieb Dodavateľa , 

2 14 na1mene1 5 dnf pred planovanym zrušernm Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučeme , splynutie, rozdelenie spoločnosli) , 
oznam1ť tuto skutočnosť Dodavateľov 1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu, ktora nesplnentm tejto pov1nnost1 Dodavatel'ov1 vznikla 

4 Vyhlaška Uradu pre regulac1u s1etovych odvetvi é 27512012 Z z. ktorou sa ustanovuiu 
š1andardy kvality prenosu elektnny, distnbuc1e elek trmy a dodavky elelctnny 

Dodavatel nezodpoveda za škodu, ktora vznikla Odberateľovi , 

neoznamen1m skutočnosti podľa prveJ vety Odberateľom. 

2 15 uhradiť Dodavateľov1 cenu za dodavku elektriny v zmysle Zmlu
vy, vratane všetkych poplatkov 

Článok Vl. 
Dodávka a meranie elektriny 

Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevadzkovatel' 
d1stnbučneJ sustavy určenym meradlom v mieste dodavky Prevadz
kovatel' d 1stnbučne1 sustavy Je povmny vykonať fyzicky odpočet ur
čeneho meradla na odbernom mieste, ktore nie Je vybavene urče

nym meradlom s d1aľkovym odpočtom každoročne k 31 decembru, 
najneskôr do 30 dni po skončern roka Fyz1ckym odpočtom určene
ho meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeneho 
meradla vykonany na zaklade vzajomne odsuhlaseneho stavu urče
neho meradla medzi prevadzkovatel'om distribučnej sustavy a Od
beratel'om 

2 Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkova
teľ d1stnbučneJ sustavy po splnern stanovenych techrnckych podmie
nok na meranie elektriny Druh, počet , veľkosť a um1estnen1e určene
ho meradla a ovladac1ch zanadern urču;e prevadzkovateľ d1stnbučnej 

sustavy 

3 Odberateľ Je povinny umožniť prevadzkovatel ovi d1stnbučneJ sustavy 
alebo poverenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny pri
stup k určenemu meradlu s c1elom prevadzkoveJ kontroly, udržby, od
počtu alebo demontaže a zaroveň Je pov1nny umožrnť prevadzkova
teľov1 distribučnej sustavy kontrolu odberneho elektrickeho zanadenia 
odberneho miesta Odberate/'a 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej alebo dodanej elektriny, alebo z meho dôvodu ne
možno urč1t množstvo odobrate; elektnny (zničenie určeneho merad
la), toto množstvo sa urči podľa vyšky spotreby v predchadza1ucom 
porovnateľnom obdob1 (napnklad v rovnakych mesiacoch predcha
dzajuceho kalendarneho roka z dôvodu porovnateľnych poveternost
nych a teplotnych podmienok), v ktorom bola spotreba merana sprav
ne 

5 Prevadzkovateľ d1stnbučneJ sust avy Je povmny p1somne informo
val' Odberateľa o t ermme planovaneJ vymeny určeneho meradla 
najmenej 15 dni vopred, to nepla tf , ak Odberateľ súhlas1 s neskor
š1m oznamen1m termmu planovaneJ vymeny určeneho meradla Pri 
neplanovanej vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľovi termin vymeny určeneho meradla Prevadzkovateľ d1s
tnbučneJ sustavy pn vymene určeneho meradla Je pov1nny informo
vať Odberateľa o stave odobrateho množstva elektri ny, a zaroveň 
Je povinny oznam1ť stav určeneho meradla pred vymenou a stav 
noveho určeneho meradla po vymene Ak sa Odbérateľ nezučast
n1 vymeny určeneho meradla, je prevadzkovateľ d1stnbučne1 susta
vy pov1nny p1somne informovať Odberateľa o vymene, stave urče

neho meradla pred vymenou a stave noveho určeneho meradla po 
vymene a usk!adrnť demontovane určene meradlo m1n1malne naj
menej 60 dni z dôvodu umožnema kontroly stavu určeneho merad
la Odberateľom 

6 Dôvody vymeny určeneho meradla môžu byť na;ma 

6 1 vymena určeneho meradla pred skončentm platnosti overenia·, 

6 2 výmena určeneho meradla pn požiadavke na preskušame urče
neho merad la, 

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

7 Podrobnosti suv1s1ace s vymenou určeneho meradla sa spravuJu a su 
bližšie upravene prevadzkovym poriadkom prevadzkovate/'a d1stnbuč
neJ sustavy, resp techmckym1 podm1enkam1 prevadzkovateľa d1stn
bučneJ sustavy 

8 Dodavateľ nte ie povinny plrnť s1 svoje povinnosti podľa Zmluvy a OP 
v pnpade, že Odberateľ nema uzavretu platnu a učmnu Zmluvu o pn
poieni zanaden1a Odberateľa do d 1stnbučne) sustavy alebo sa od
berne miesto Odberatel'a nepovažuje za pnpoJene podľa platneho 
prevadzkoveho ponadku pnslušneho prevadzkovatel'a d1stnbučne1 

sustavy 

/ 



Článok VII 
Obmedzenie, prerušenie a ukonceme dodávky a d1stnbúc1e 
elektriny 

D1stnbuc1a elektriny do odberneho miesta Odberateľa môže byť pre
rušena alebo obmedzena v pr1 padoch a za podmienok stanovenych 
v Zakone o energetike a v suv1s1ac1ch predpisoch, alebo v pnpade za
sahu vyššej moci Počas takehoto prerušenia alebo obmedzen1a d1s
tnbúc1e elektriny nie je Dodavater povinny dodavať elektrinu a zabez
pečovať distribučne služby do odberneho miesta Odberateľa podľa 
Zmluvy, pričom zaroveň piati, že Odberateľ v takomto pnpade nema 
narok na nahradu škody ani ušleho zisku 

2 Dodavateľ ma pravo požiadať prevadzkovatel'a d1stnbučneJ susta
vy o prerušenie alebo obmedzenie d1stnbuc1e elektriny Odberatef'ov1, 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aj po doručen1 predchadza
jUceho p1somneho upozornenia Tymto ustanovenim nie je dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ je pov1nny pn ukončení dodavky umožniť prevadzkova
teľov1 d1stnbučnej sustavy vykonanie konečneho odpočtu odberne
ho miesta, odobratie merac1ch zariaden1, pripadne reailzac1u ďa lš1ch 

opatreni suv1s1ac1ch s ukončen 1m odberu a sučasne odpojenie od
berneho e/ektnckeho zanadenia od zanadeni prevadzkovateJ'a d1s
tnbučnej sustavy Ak Odberateľ neumožn1 vykonanie konečneho 
odpočtu a odobratie merac1ch zariaden1 na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhrad1 Dodavateľov1 cenu za odobranu elektrinu až do ukonče

nia dodavky na odbernom mieste, alebo do prihlasenia noveho Od
berateľa 

4 Pre učely Zmluvy znamenaju okolnosti vylučuiuce zodpovednost 
(vyššia moc) take udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredne na
sledky, ktore su mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a kto
re zmluvnej strane zabran1a, alebo bezprostredne ovplyvnia riadne 
a uplne plnenie zmluvnych pov1nnost1 vyplyvajuc1ch zo Zmluvy Tym1-
to uda losťami môžu byť na.ima živelne pohromy, vojna. sabotaž, tero
nst1cke akcie, blokada, požiar, štrajk, ep1dem1a a pod Rovnake prav
ne nasledky, ako su uvedene pnpady vyššej moci, môže mať zmena 
zakonov Slovenske) republ iky alebo 1nych pravnych predpisov, po
kiaľ zasadnym spôsobom ovplyvma kontraktačny system Dodavatel'a 
s dôsledkom nemožnosti jeho kont1nuovania a sučasnej nemožnosti 
hospodarsky unosneJ altemat1vy 

Článok VIII 
Neoprávnený odber a náhrada škody 

Na učely obchodnych podmienok Je neopravnenym odberom elektri
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

, 1 1 1 o pnpoJeni do d1stnbučneJ sustavy alebo v rozpore s tou-

J 
to Zmluvou, 

1 1 2 o dodavke elektnny alebo združenej dodavke elektnny, 

1 1 3 o prístupe do distribučnej sustavy a d1stnbuc11 elektnny, 

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

1 4 merany určenym meradlom, na ktorom bolo porušene zabezpe
čenie proti neopravnenej man1pulac11 a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektnny, alebo určenym 
meradlom, ktore nebolo namontovane prevadzkovateľom d1stn
bučnej sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zebrami prerušeniu d1stribuc1e elektnny alebo ak 
po predchadzaJUCeJ vyzve prevadzkovateľa distribučnej susta
vy neumožnil prerušeme d1stnbuc1e 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 zabranil preru
šeniu d1stnbuc1e elektnny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektriny, 

1 6 ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určene Dodavatel'om, pre
vadzkovateľom prenosovej sustavy alebo prevadzkovatel'om 
d1stnbučnej sustavy 

2 Odberateľ je povmny nahradiť škodu spôsobenu neopravnenym od
berom elektnny a naklady s tym suv1s1ace osobe, ktorej škoda vznik-

la Pn neopravnenom odbere sa vyška škody spôsobena neopravne
nym odberom elektriny urči podla osob1tneho predp1su•l 

3 V pnpade, ak v dôsledku neopravneneho odberu vznikla škoda Doda
vateľov1, ma pravo vymahať od Odberateľa jej nahradu do vyšky spô
sobenych nakladov (napr naklady na odchylku) a ušleho zisku 

Článok IX. 
Dodávateľ poslednej inštancie 

Dodavka poslednej inštancie sa začina dňom nasledujuc1m po dni, 
keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať elektrinu a bola dodavate
ľov1 poslednej 1nštanc1e oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavka poslednej 1nštanc1e trva najviac tri mesiace Odberateľ uhra
d1 dodavateľov1 poslednej 1nštanc1e cenu za dodavku elektriny podľa 
cenoveho rozhodnutia vydaneho uradom pre dodavateľa poslednej 
1nštanc1e Dodavka poslednej mštanc1e sa môže ukončiť skôr v pnpa
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavateľom, ktorym mô
že byť aJ dodavateľ poslednej 1nštanc1e, a to postupom podľa platnej 
a uč1nne1 leg1slat1vy 

3 Ak dodavatel stratil spôsobilosť dodavať elektrinu odberateľom, zmlu
va zarnka dňom, keď dodavateľ stratil spôsobi losť dodavať elektnnu 

4 Prevadzkovateľ distribučnej sustavy najneskôr 15 drn pred uplynu11m 
vypovednej lehoty zmluvy o pnstupe do d1stnbučneJ sustavy a d1stn
buc11 elektriny alebo bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodava
teľ stratil spôsobilosť dodavať elektrinu oznam! odberateľovi 

4 1 deň , od ktoreho sa začina dodavka elektnny dodavateľorn po
sledne] 1nštanc1e, 

4 2 dôvod začatia dodavky elektriny dodavateľom poslednej mštan
c1e, 

4 3 zan•k zmluvy, ak pôvodny dodavatel' stratil spôsobi losť dodav
ky elektnny, 

4 4 dobu trvania dodavky elektnny dodavatel'om poslednej 1nštanc1e, 

4 5 poučenie o pov1nnost1 uhradiť cenu za dodavku elektriny doda
vateľov1 posledneJ 1nštanc1e 

Článok X. 
Reklamačné konanie 

Reklarnac1a je p1somne podanie Odberateľa adresovane Dodavate
ľov1 , ktorym sa Odberateľ domaha naJma zodpovednosti Dodavateľa 
za nekvalitne poskytnute služby, pričom takyto stav trva v čase uplat
nenia reklamac1e a zaroveň Odberateľ požaduje od Dodavatel'a na
pravu alebo nahradu za nekvalitne zabezpečerne dodavky a d1stnbu
c1e elektriny do odberneho miesta Odberateľa (ďalej len ako „služby") 
Učelorn 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 fakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušen1e alebo obmedzerne služieb alebo ine zistene chyby 
suv1s1ace s poskytovan1m služby Dodavateľa (ďalej len „predmet 
reklamac1e") 

3 Odberateľ môže reklamac1u uplatniť 

3 1 p1somne u Oodavateľa na korešpondenčnej adrese, 

3 2 elektronicky na e-mailovej adrese, 

3 3 osobne na kontaktnych miestach Dodavateľa, pnčom o podani 
reklamac1e mus1 byť vyhotoveny zaznam, 

3 4 telefonicky na zakaznickeJ linke Dodavatel'a 

4 Podanie, ktorym Odberateľ uplatni SVOJe pravo na reklamac1u, mus1 
čitateľne obsahovať 

4 1 1dentJflkac1u Odberateľa 

4 1 1 meno a pnezv1sko alebo obchodne meno, 

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

4 1 3 zakaznícke č1slo resp č1slo Zmluvy, 

4 1 4 EIC kod odberneho miesta alebo č 1slo odberneho miesta, 

S Vyhlaška Ministerstva hospodarstva č 292/2012 Z 2 , ktorou sa ustanovuje spôsob vy 
počtu škody spôsobenej neopravnenyrn odberom elektnny 

'' 

1 ' 



4 2 presny popis s odôvodnen1m reklamac1e, spolu s pnpadnou do
kumentac1ou a ďalš 1m 1 podstatnym1 skutočnosťami dôlež1tym1 
pre posuderne reklamac1e, 

4 3 1dent1f1kačne udaje tykajuce sa predmetu reklamac1e, 

4 4 1dent1f1kačne udaje rek!amovane1 faktury, spolu s vanab1lnym 
symbolom, 

4 5 podpis Odberateľa alebo osoby opravnenei konať za Odberate
ľa , ak nejde o reklamac1u prostrednictvom elektronickej komu
rnkac1e 

5 Ak reklamac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tost1 a Oodavateľ 
nevie 1dent1f1kovať Odberateľa, je povmny ho vyzvať na doplnenie re
klamacte o potrebne udaJe s určernm lehoty, ktora nesmie byť kratšia 
ako 1 O dni od doručenia vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedopln1, bu
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberateľ reklamac1u dopi
ni, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamac1e o dobu, kyrn Odbe
rateľ poskytne potrebne 1nformac1e Ak na zaklade udaJOV uvedenych 
v reklamacn rne Je možne Odberatela identifikovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podľa prvej vety, Dodavateľ na takuto reklama
c1u nepnhlJada 

6 Ak Odberateľ počas nešerna reklamac1e Dodavateľom oznam1 Doda
vateľov1 nove skutočnosti, tieto novo uplatňovane naroKy budu pova
žovane za novu reklamac1u 

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

8 Reklamac1a mus1 byť uplatnena bez zbytočneho odkladu po z1sten1 
nedostatkov 

9 Za deň uplatnenia reklamac1e sa považuje 

a) pri osobnom doručeni - datum pečiatky o potvrden1 pnjat1a rekla
mac1e, 

b) prt poštovych zas1elkach - datum doručenia reklamac1e Dodavate
/'ov1 podľa pečiatky došlej pošty, 

c) pn doručeni elektronickou poštou - deň uvedeny na e-mailovej 
sprave ako deň prtJatia elektrornckeJ pošty 

1 O Oodavateľ pn uplatnen1 reklarnac1e vyda Odberateľovi potvrderne Ak 
ie reklamac1a uplatnena prostredrnctvom e-mailu, faxom alebo telefo
nicky, Dodavateľ doruči potvrdenie o uplatneni reklamac1e Odberate
ľovi ihneď, ak nie Je možne potvrdenie doručiť ihneď, mus1 sa doručiť 
bez zbytočneho odkladu, naineskôr však spolu s dokladom o vybave
ni reklamac1e, potvrdenie o uplatneni reklamac1e sa nemus1 doručo
vať, ak Odberateľ ma možnosť preukazať uplatnerne reklamac1e inym 
spôsobom 

11 Oodavateľ vybav1 reklamac1u v čo najkratšom čase Lehota na vyba
venie reklamac1e Je najviac 30 dni od uplatnenia reklamac1e, pokiaľ 
osob1tny predp1s•1 neustanovuje mak Za uplatnenie reklamac1e sa po
važuje deň pnjat1a p1somnej reklamac1e Dodavateľom 

12 Dodavateľ vyda/z:ašle preukazateľnym spôsobom Odberateľovi p1-
somny doklad o vybaven1 reklamac1e najneskôr do 30 dni od datumu 
uplatnenia reklamac1e V pripade potreby suč1nnost1 tret1ch stran prt 
vybavovan1 rek!amac1e môže byť lehota podľa predchadzaiucej vety 
predlžena o 5 dni Vysledok šetrema možno zaslať elektronickou poš
tou vždy, pokiaľ Odberateľ v uplatnenej reklamac11 vyslovne neuve
die, že žiada vysledok prešetrenia reklamac1e zaslať využ1t1m pošto
vych služieb 

13 Podanie reklarnac1e alebo sťažnosti nerna odl<ladny učmok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovacej faktury 

14 Reklamac1ou nie Je p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
nalež1tosli faktury (napr nespravnej poštovej adresy, ktoru Odbera
teľ spôsobil nedostatočnou suč1nnosťou) a ž iadosť o preskušan1e me
radla 

15 Ak vzniknu chyby pn fakturac11 elektriny nespravnym odpočtom, odha
dom, použ1ttm nespravneJ konštanty, použ1t1m nesprávnej sadzby, po
četnou chybou a pod , ma1u Odberateľ a Dodavateľ narok na vyrovna
nie nespravne fakturovaných čiastok 

Č l ánok XI. 
Riešenie sporov 

V pripade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavazuiu pri
jať všetky dostupne opatrenia zabezpečujuce ich konkretne vyneše-

6 Vyhlaška Uradu pre regulac1u sieťovych odvetvi č 275/2012 Z z.. ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvality prenosu elektriny, d1stnbuc1e elektriny a dodavky elektriny 

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

Článok XII. 
Zánik Zmluvy všeobecne 

Zmluva zamkne p1somnou dohodou zmluvnych stran a to naima, ak 
Odberateľ preukaže, že ukončuie odber elektnny z odberneho mies
ta z dôvodu prevodu vlastn1ckeho prava k nehnute/'nost1, a to k urč1-
temu datumu 

2 Ak počas platnosti Zmluvy Dodavate/' a Odberateľ uzavru novu Zmlu
vu lykaiucu sa toho 1steho odberneho miesta, dňom nadobudnutia 
uč1nnost1 novej Zmluvy pôvodna Zmluva zamkne 

3 Skutočnosť, že Dodavateľ neoznam1 Odberateľovi alebo splnomocne
nemu zastupcov1 Odberateľa, čl vypoveď Zmluvy alebo odstupenie od 
Zmluvy akceptoval, nema vplyv na pravo Dodavateľa podať nam1et
ku proti zmene Dodavatera podľa § 17 ods 11 Zakona o energetike 

4 Zmluva zamkne aj z nasledovnych dôvodov 

a) zamkom Dodavate/'a, 

b) zamkom povolenia Dodavateľa podľa Zakona o energetike, 

c) smrťou Odberateľa alebo pravoplatnym vyhlasen1m Odberateľa za 
mrtveho, ktory ie fyzickou osobou pod111kateľo111, 

d) zamkom Odberateľa . ktory Je pravmckou osobou bez pravneho na
stupcu 

S V prtpade, že ie Zmluva uzatvorena pre viac odbernych miest, môže 
dôjsť k ukončeniu zmluvneho plnerna pre každe odberne miesto sa
mostatne, ak sú splnene podmienky v Zmluve alebo tieto OP 

Člá nok XIII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberatel ma pravo bezodplatne odstup1ť od Zmluvy ak 

1 1 Dodavatel' v priebehu roka opakovane zavinil neopravnene ob
medzenie alebo prerušenie d1stnbuc1e elektnny Odberateľovi , 

1 2 Dodavateľ 1e v omeškan1 so zaplaten1m peňažnej pohľadávky 
vyplyvaJuCeJ zo Zmluvy najmenej 14 dni od doručenia p1sornne1 
vyzvy Odberateľa, 

1 3 dôjde k odňatiu suhlasu vlastnika nehnuteľnosti s dodavkou 
elektriny 

Odberateľ je pov1nny spolu s odstupen1m od Zmluvy doručiť aJ odňatie 
suhlasu vlastn1ka nehnuteľnosti s dodavkou elektriny 

2 Dodavateľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavateľov1 v omeškani s uhradou ceny za do
davku elektnny alebo me služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich ani do 14 dni od doručenia p1somne1 
vyzvy, 

2 2 Odberateľ ma v čase trvania Zmluvy uzatvorenu aj Zmluvu, kto
rej 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 neplat! ak su spl
nene podmienky podľa osob1tneho predpisu, 

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

a) umyselne poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odbe
rateľa, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zariadenia treťou 
osobou a neoznamerne tejto skutočnosti Odberateľom Ooda
vatel'ov1 bez zbytočneho odkladu ihneď ako sa o tom Odbe
rateľ dozvedel, 

c) neopravneny odber elektriny z1steny na odbernom mieste Od
berateľa, 

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

e) 1ne opakovane porušenie Zmluvy alebo tychto OP alebo po
vmnost1 vyplyvaiuceJ z platnych a učmnych pravnych predpi
sov, 



f) omeskanie so zaplatenim zmluvnych pokut, urokov z omeška
nia a inych platieb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkurzneho konania na majetok Odberateľa, 

h) podanie navrhu na povolenie reštrukturahzac.e majetku Od
berateľa, 

1) vstup Odberateľa do hkv1dac1e 

j) ak Odberateľ nezaplali zmluvne dohodnutu platbu alebo plat
bu podľa tychto OP (zmluvne pokuty, uroky z orneška111a, atď) 
ani v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke 

3 Dodavaleľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy aj, ak Odberateľ nezapla
t1 zmluvne dohodnutu platbu alebo platbu podľa tychto OP (zmluv
ne pokuty, uroky z omeškania, atď ) ani v dodatočnej lehote stanove
nei v upomienke 

4 Dodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy aJ, ak dôJde k zrušeniu Odbe
rateľa a prechodu prav a povmf'OStl Odberateľa na pravneho nastup
cu Odberateľa Dodavatel' ma pravo z tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu
vy do 30 dni od zrušenia Odberateľa 

S Dodavateľ nezodpoveda za škody spôsobene odstupen1m od Zmlu
vy podla tychto OP 

6 Odstupenie od Zmluvy je učinne dňom jeho doručenia druhe1 zmluv
nej strane, pok1al' v odstupen1 od Zmluvy nie je stanovene mak 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

Zmluvu uzatvorenu na neurč1ty čas môžu Odberateľ alebo Dodavateľ 
vypovedať bez uvedenia dôvodu 

Dodavateľ môže Zmluvu vypovedať v pnpade, ak Odberateľ nepred
lož1 doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti do 20 dni 
od doručenia vyzvy Dodavateľa na predloženie takehoto dokladu 
Zmluvu možno podľa predchadzajuCeJ vety vypovedať bez ohľadu na 
to. č1 sa jedna o Zmluvu na dobu urč1tu alebo Zmluvu na neurč1ty čas 

Vypovedna lehota je Jeden mesiac a zač.na plynuť prvym dňom me
siaca nasledujuceho po doručeni p1somnej vypovede a skonči sa 
uplynut1m posledneho dňa pnslušneho mesiaca 

2 Odberateľ ie povinny zabezpečiť, aby ku dňu uč1nnosli vypovede 
Zmluvy bol ukončeny proces zmeny dodavateľa podľa Zakona o ener
getike Ak Odberateľ nesplní povinnosť podľa predchadzajuCéJ vety, 
Zmluva zarnka dňom predchadza1uc1m dňu zmeny dodavateľa, o kto
ru Odberateľ v súv1slost1 s touto vypoveďou požiadal 

3 Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberateľa, alebo vyjad
renie nesuhlasu s jeJ predlžernm, sa považuje za zachovanu v prrpa
de doručenia vypovede (nesuhlasu) Dodavateľov1 naineskôr posled
ny deň takeito lehoty 

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

S Už raz. podanu vypoveď Zmluvy môže Odberateľ odvolať, pripadne 
stornovať, len so suhlasom Dodavateľa 

6 Aby vypoveď Zmluvy bola platna, na učely Jel urč1tosll, iasnost1 a zro
zum1teľnost1 mus1 obsahovať EIC kod odberneho miesta, adresu od
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 odberneho miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO 
Odberateľa a podpis osoby opravnene1 konať za Odberateľa v pripa
de, že rde o pravnicku osobu V prrpade splnomocnenia na vypoveď 
Zmluvy splnomocnenie mus1 obsahovať podprs Odberateľa ak 1de 
o fyz1cku osobu alebo podpis osoby opravnenei konať za Odberateľa 
ak 1de o pravnicku osobu Vypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v orrg1nali alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Doručovanie 

Prr osobnom doručovarn, za ktore sa považuje prebranie prsomnos-
11 Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa prsomnost1 považu
JU za doručene rch odovzdanim, a to ai v pnpade ak ich adresa! od
m ietne prevziať 

2 P1somnost1, ktore Odberateľ alebo Dodavateľ zasiela prostredrnclvom 
Slovenskej pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas1elku s doručen-

kou, sa na učely Zmluvy považuiu za doručene druhej strane (osobe 
splnomocnenej na preberanie zas1elok) aJ ak 

2 1 druha strana odoprela pniať zas1elku, prrčom za deň doručenia 
bude považovany deň odopretia prevzatia zas1elky, 

2 2 zas1elka nebola vyzdv1hnuta v určenej odbernej lehote, pnčom 
za deň doručenia bude považovany siedmy deň od uloženia za
s1elky na pošte, 

2 3 nebolo možne z1shť vyššre uvedene osoby na adrese uvedenej 
v Zmluve alebo poslednej znamei adrese, a preto doručenie ne
bolo možne V !akomto pnpade bude za deň doručenia považo
vany deň , kedy sa zas1elka vratrla odos1e late ľov1 

3 P1somnost1, okrem p1somnostr tykajuc1ch sa vypovede zo zakonnych 
dôvodov, vypovede zo Zmluvy, odstuperna od Zmluvy a uzatvorenia 
Zmluvy, je možne doručovať aj faxom alebo v elektronickej podobe 
na e-mailovu adresu Odberateľa alebo Dodavateľa, ktoru Odbera
teľ alebo Dodavateľ na tento včel oznam1I druhej strane P1somnost1 
doruéovane prostredn1ctvom faxu sa povaŽUjU za doručene momen
tom vytlačenia spravy o ich uspešnom odoslan r Prsomnost1 doručo
vane v elektronickej podobe, ak me ie preukazany skorš1 termm do
ručerna, sa považUJU za doručene prvy pracovny deň nasledujuc1 po 
ich odoslani, aj keď s1 ich druha strana nepreč1tala Udelenie suhlasu 
a odvolanie suhlasu so zas1elan1m elektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 ie možne aJ cez SMS spravu na telefonne č1slo alebo e-mail, 
uvedeny Dodavatelom na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk, 
určeny Dodavateľom na učely akt1vac1e alebo deaklivac1e elektronic
kej faktury 

4 P1somnost1 doručovane kunerskou službou sa považUJU za doručene 
tretr deň po rch odovzdaní doručuiucei osobe, pokiaľ sa nepreukaže 
skorš1 term1n doručenia 

S Odberatel' a Dodavateľ su povmn1 navzaiom s1 oznam1ť zmenu adre
sy na doručovanie, č1sla faxu a elektron1ckeJ adresy /e-mail/ v lehote 
uvedenei v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavateľ v stanove
ne) lehote druhu stranu o zmene nemformuie považuje sa doručenie 
p1somnosli na poslednu znamu adresu za nadne vykonane Posled
na znama adresa Odberateľa ie adresa Odberateľa uvedena v Zmlu
ve alebo naposledy p1somne oznamena adresa Odberateľa ozname
na Dodavateľov1 po uzatvoren1 Zmluvy 

6 Odberateľ je povinny pn všetkych p1somnych pravnych ukonoch spo
ienych s ukončen1m a zan1kom Zmluvy uviesť obchodne meno, EJC 
kod odberneho miesta, ktoreho sa tento pravny ukon tyka, adresu od
berneho miesta a vlastnoručny podpis osoby alebo osôb opravnenych 
konať v mene Odberateľa ak ide o pravnicku osobu a odtlačol< pečiat
ky Odberateľa 

7 Za platny preiav vôle Oodavatera sa považuje aj 1aky preiav, ktory 
ie uskutočneny na listine vyhotovenei Dodavateľom so skenovanym 
podpisom opravnenych osôb, zastupujuc1ch Dodavateľa Pokiaľ je za 
Odberateľa ako splnomocnrteľa pn uzatvaraní, zmene alebo ukončo
vani Zmluvy uskutočňovany ukon na zaklade plnomocenstva, je Do
davatel' opravnený požadovať uradne overený podpis splnomocnite
ľa 

Článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

V sulade so zakonom č 12212013 Z z o ochrane osobnych udaJoV 
a o zmene a doplnen1 niektorych zakonov v zneni neskorš1ch predpi
sov {ďalej len „Zakon o ochrane osobnych udaiov") dodavateľ elektn
ny (ako prevadzkovateľ) spracuva osobne udaje odberateľa elektriny 
- fyz1ckeJ osoby uvedene v Zmluve na uče l Jednoznačnej 1dent1f1kac1e, 
spravy a fakturacre ceny za dodavku elektriny a na účely vymahan1a 
narokov Dodavateľa zo Zmluvy 

2 Odberateľ v zmysle § 15 ods 1 Zakona o ochrane osobnych udaiov ie 
mformovany, že jeho osobne udaje uvedene v Zmluve, ktore su ne
vyhnute na jeho jednoznačnu 1dentJf1kac1u v 1nformačnych systemoch 
Dodavateľa, bude Dodavateľ spracuvať na učely uzatvorenia a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľa Zako
na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o povinnos!1 poskytnuť požadovane osobne 
udaJe V zmysle §10 ods 3 p1sm b)Zakona o ochrane osobnych uda
jOV, ak spracuvanie osobnych údajov Je nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktorej Odberateľ vystupuje ako 1edna zo zmluvnych stran alebo na 
zavedenie predzmluvnych vzťahov sa suhlas Odberatera na spraco
vanie osobnych udaiov nevyžaduje 
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4 Poskytnute osobne udaJe musia byť pravd1ve a aktualne V pnpade 
zmeny poskytnutych osobnych udajov Je Odberateľ pov111ny Dodava
teľa informovať o ich zmene p1somnym oznamen1m Oodavateľov1 ale
bo osobne v zakaznickych centrach Dodavateľa 

5 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byť po
skytnute organom verejnej moci a inym subjektom v zmysle vše
obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 
v trestnom konani, prevadzkovateila distribučnej sustavy, exekutor
ske urady, advokat1, banky, Slovenska pošta, a s , spravne orga
ny podľa zakon č 71/1967 Zb o spravnom konan1, Rozhlas a tele
v1z1a Slovenska podľa zakona č 340/2012 Z z o úhrade za služby 
vereJnost1 poskytovane Rozhlasom a telev1z1ou Slovenska a o zme
ne a doplnen1 rnektorych zakonov, iny opravneny subjekt podľa§ 1 O 
ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov) Osobne udaje sa ne
budu zverejňovať a ani nebude dochadzať k prenosu do tret1ch kra
Jin Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaJe môžu byť 
na zaklade p1somneJ Zmluvy poskytnute sprostredkovateľom, teda 
subjektom zmluvne spolupracujuc1m s Dodavatelom najma za uče
lom zabezpečenia pravnych služieb, vymahan1a narokov dodava
teľa elektnny zo Zmluvy a podpornych adm1ri1strativnych a technic
kych služieb Aktualny zoznam subjektov, ktorych Dodavateľ poveril 
spracuvan1m osobnych udaJOV, je zvereineny na webovom sídle Do
davateľa www sse sk 

6 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byť spnstup
nene pnjemcom za učelom podpory, spravy a vyvo1a 1nformačneho 

systemu a vykonu externeho auditu 

7 V zmysle §17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych uda1ov Dodavateľ 
po uplynut1 platnosti Zmluvy zabezpeč1 bezodkladnu ilkv1dac1u osob
nych udajov po uplynuli lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z z o arch1-
voch a reg1straturach V zmysle Reg1straturneho poriadku a reg1stra
turneho pianu je Dodavate ľ pov1nny archivovať dokumenty 10 rokov 
od uplynutia platnosti Zmluvy Lehota zač1na plynuť 1 Januara roku 
nasledujucom po roku, v ktorom uplynula platnosť Zmluvy Po tejto le
hote budu osobne udaje bezodkladne zhkv1dovane 

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

9 Odberateľ ma ako dotknuta osoba prava podľa § 28 Zakona o ochra
ne osobnych ud ajov, a to predovšetkym pravo vyžadovať potvrde111e, 
č1 su alebo nie su osobne udaJe o ňom spracuvane, pravo na 1nfor
mac1e o stave spracuvania svojich osobnych udajov, ktore su pred
metom spracuvarna, pravo na opravu alebo ilkv1dac1u nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udaJOV, pravo na ilkv1dac1u osobnych 
udaJOV, ktorych učel spracuvania sa skončil, pravo na ilkv1dac1u osob
nych udaJOV, ktore su predmetom spracuvan1a, ak došlo k porušeniu 
zakona 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran, ktore 111e su upravene v Zmlu
ve a v OP, sa riadia pnslušnym1 pravnym1 predp1sm1 platnym1 v Slo
venskej republike V pripade, ak sa niektore ustanoverna tychto OP 
alebo Zmluvy dostanu do rozporu so Zakonom o energetike, s 1nym 
pravnym predpisom alebo rozhodnutim pnslušnych štatnych organov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatnych usta
noven1 OP a Zmluvy 

2 Za nedodržanie zmluvnych podmienok, s vyn1mkou članku IV bodu 
15 OP môže byť v Zmluve dohodnuta zmluvna pokuta Vyška zmluv-

neJ pokuty dohodnuta v ind1v1dualnych obchodnych podmienkach Do
davateľa primerane zohľadňuje porušene ustanoverne zmluvnych 
podmienok 

3 Všetky udaje a 111formac1e obchodneho charakteru , ktore vyplyvaJU 
z uzatvorenej Zmluvy alebo pn č111nost1ach zabezpečujuc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavater 
a Odberateľ sa zavazUJU, že tieto dôverne 1nformac1e budu chrarnť 
a utajovať pred tret1m1 osobami, s vy111mkou poskytovarna udajOV na 
zaklade platnych pravnych predpisov 

4 lnformac1e o pravach Odberateľa su uvedene na webovom s1dle Do
davatel'a www sse sk 

5 Odchyilť sa od tychto OP Je možne iba na zaklade Zmluvy a iba v tych 
ustanovernach, ktorych zmena nebude odporovať obsahu a učelu 
tychto OP Dodavateľa a prevadzkoveho poriadku pnslušneho pre
vadzkovateľa d1stnbučnej sustavy 

6 lnformacie o cene elektriny vratane jej štruktury a podmienkach do
davky a d1stnbuc1e elektrmy, ako aj mformac1e o cenn1ku služieb 
môže Odberateľ ziska!' na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk. 
alebo na kontaktnych miestach Dodavatel'a - zakaznickych cen
trach a zakazn1ckych službach Dodavatel'a (na telefonnych lmkach 
0850 123 555 alebo 0906 25 25 21 ), (ďa lej len „Kontaktne miesta") 

7 Odberateľ môže z1skať 1nformac1e o pôvode elektriny a podiele jed
nothvych druhov pnmarnych energet1ckych zdrojov na vyrobenej a do
danej elektrine v predchadzajucom roku, a 1nformac1e o vplyve pn
rnarnych zdrojov elektriny na životne prostredie, alebo verejne zdroje 
takychto 111formac11, na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk alebo 
na Kontaktnych miestach 

8 Odberateľ Je pn kontakte so zakaznickou linkou povmny 1dent1fikovať 
sa tromi nezav1slym1 uda1m1 datumom naroderna, č1slom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo č1slom odberneho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, nayna pn ukonoch Odberateľa tykajuc1ch 
sa zmeny alebo za111ku Zmluvy z dôvodu ochrany zmluvnych udajov 
Všetka komurnkac1a so zakaznickym1 službami môže byt elektronicky 
zaznamenavana a zdokumentovana Ak le elektronicky zaznamena
na a zdokurnentovana, tak v sulade s pnslušnym1 právnymi predp1s
m1, najma Zakonom o ochrane osobnych udaJOV 

9 Dodavateľ Je opravneny tieto OP meniť alebo doplňať Dodavateľ zve
rejni aktualne znerne OP alebo ich zmenu na svojom webovom s1dle 
www sse sk Odberateľ Je opravneny vyjadnť SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamenim, doručenym Dodavateľov1 do 30 dni 
odo dňa, kedy boli zmenene OP zverejnene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom znen1 nadobudaju učin nosť dňom uvedenom v OP 
v ich zmenenom znen1, ak Odberateľ po ich zverejnen1 pokraču1e 

v odbere elektriny Ak Odberateľ v lehote 30 dni odo dňa zverejne
nia vyjadn SVOJ nesuhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode, je Od
berateľ opravneny Zmluvu v uvedenej lehote vypovedať s vypoved
nou lehotou v dlžke podľa pnslušneho pravneho predpisu v zav1slost1 
od toho, č1 sa jedna o Zmluvu na domu urč1tu alebo o Zmluvu na dobu 
neurč1tu Ak pr1slušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novuje, piati že vypovedna lehota je dva mesiace (výpovedna lehota 
začina plynuť prvym dňom mesiaca nasledujuceho po mes1ac1, v kto
rom bola vypoveď doručena) 

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

Zmluvy a doplňaju vzťahy upravene Zakonom o energetike, zako
nom č 250/2012 Z z o regulac11 v s1eťovych odvetviach a dalš1-
m1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1, vydanym1 na ich za
klade 




