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Energia pre váš biznis0 

;CHL . (/ 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODAVKE ELEKTRINY 
-- -·-- --··- --···-·--- - ··- --- ···--------------

{cľalej len .Zmluva".> uzatvorenii v zmysl<i' usranov:ni § 269 ods. 2 Obchodného z.~~e:mnika" prislušn1'<:h ust;,nov.:;11 Z,-j kona t.. 25112012 z. z. 
c energetike n o zmene a doplnení niektorý<::h zákonov 

Oodävatel: 

IČO: 36403001{ mt. 202010658~ r( DPH: SK?.O.W l06652 

ôa-nkové sp0Jt:1li'°1: voa bôoka, a.~- . 7Q:2432i020(J llMN. 5K91 l'.1200 OO!:JiHHiOO !1070 l43 2 !)W!Fr-l!ll(.~ SUBASKB!( 

USSO 123 SS.S fD:<: (l.111519 2519 

Odberateľ: · 

C.dom\t °'2'>,.P 2 / ,2c -9 
-·· ----- -- - -·-·- ·-----------·L5;,:S}.:E:::./------· 

Pst:, 51'/ O f 
Adresa pre zasielanie korešpondencie: Sl totožná s a dresou sidla spoločnosti 

Ulica: 

Ober.: 

Údaje o odbernom mieste: 

Ulita: Cf/B,lff;t,.Jc/ C.domu: cf 
---- ···-· :f' v_'_(/_fj_r IL_r,;_;--_____ ______ ~-------·==-~----_- Psé-~-9-}-~-. -?--·1--Obec: 

Spôsob zasielania faktur (vyberte Iba jednu moinosll: 

{2š! Súhlasím so zasielaním faktúry poštou. 

Spôsob úhrady : 
„ - · · - -·- - -·- . „ -- - - - ·-- - --· • - - Periodk1ta úhrady preddi!vkovyc.h plaue b 

preddavkových platieb 
1 

faktúr 1 

O súhlas k inkasu•J 

!8J prevodný príkaz" 

O peť1amý poukazu 

;._J súhlas k inkasu•> 

'.21 prevodný prikazl' 

,_] peňažný poukaz U 

·J.~ mesac"l\e O polrocne O štv1ťmčne 

·-- --- -- ·--· ~ ~- -- - - -- - - - ~ --- -
Bankové spojenie Odberateľa 

t . údu: 

[J ročne 

~~[ľ][IJ[l]OJ[I]lQJ0@JGE]0@J0@J~@JlľJ@J[il@J0l~L~~1FT-s1t: DDDDDDDD 
1!11!1 fl__J~~/~O~.~~-~~~~~~-· 

IBAN: 

Podmieokou pre clod1-.!anie t:?rrninu :weatla dod;ivky t>l~ktri ny i"' sp!ncmie ~chnic:klid1 a abd1odnýr.h pcdn>ifm)/t pripojenia a obchodných podmienok 

Dodiivatel:i. Dodávku elekt riny 1w nmi;10 i:;J(ať skôr, ako cJ•:tide k n-,of1tál!1 urcen~lw 111e1ad!a z.;:; rn dn~ P<!Sv~clr.i<uva t e- lii uist ribuéfä!l su:.tav;·. 

Polfo/'= potrebne vypí:.oľib,; pri! odltemé miesto no napäťovej h/C1dinc VN, 
1 J V pripadt?, t~ Oclbtiatef poiiad;:ll o produkr d<.)dclvl.y, krn ry nie}!'! moin~ prir aái:' Ii: disrribvtne_i scäzbe n a odbernom mf~;;re podta p!atnťfho Cenníku, pns!Ltrn~; prod~1i:t dodO\•hy mu 

pfideU Dodd~!atd' c o:cndmi ho Qtlf.Jua1erovl v µrf/ohe l1n/uvy .,Dohoda o p!t:rtbôch za odobratú, oli: zcJriaľ n~vylokl uroľanú eJi:fa rinu - foktLm1': 
2.1 Podľa zókonc o DPH eleJ.:rronir.kU faktúru mc2no vvd11f len sr; Híhfo3mn Odbera: ;fo. V pdpať:2 ;úhfo.H1 !Dzasielan;m i!lcktronickej fctkrúry Vóm odporúčame i11l ;pósob úhrady 

lakrú1 al:oje .petio-f.n)' púu~·or u: 
JJ Pri uvedenom 5pôsobe úh1ady je oocrt:l-ine uviesť !Jimkc1ve ;pojt:nje Odt;er,1(,!fo. 
4} Pri uv t?denom ;.p ä;obe Ufuady r= potrrbne ui:iesťbankoVé 5pojenít? Q.dberateftJ a ck1/o~··t''lry{~1:;,:mé t!ai:No 1Aat1dá1 prt: foknit-l SF.PA 

MM.'EE/01/WIHi 



Článok 1. 
Predmet ;zmluvy 
1.1. Zmlu\'Cu sa rd-.äri:ltje Ocdá\1-?Jter dcd:h13! (Jdt-..cri'.'lt~?rl~\'1 •!i~ktr~r.\i \lyn1'~„dz"1'l,.'1 

množstvom ;i čr::so1.ri'm prh?beh.om výkonu, z.;ibE~peClť distribú.::iu ttk~ktriny do 
odberného tlih.~:aa Odherawr,, vró ~anr: t úvi!ir,'jo.d1 sluf;~b a pmvz1i?'t· za 0'1b:::ra~e · 

ra zodpovednosť za odchýlku íď~li:i 1,,....„Dod<iv~ň e leklti11y"! . Podmler>ko •.• p•~ c!.:i
dt2:a:n~c t~rminu aéada Dodávky elclo:triny je splmmi~ technk.kýdl a ob(;hodných 
pudmienok !)tipoj;mla ~ •>bci1oúnýr.h ri;;;dml;ond DodavaWI,). Ooďá~l:u elelr.r!"-" 
nemožno zaé.ať skôr, ako dôjde k mon~tt určeného tn~radfa :.Q $tr"ny pre•Jád2ft.n
·Jat,;ľ,1 dlstribuén<?j susravy(áaJej l•m,PDS"]. Odbernt„f elelctrin;- sa za,·~?LJje z~pl~
riť Dudávatefovi ~enu t.a Ood~vku ele~tririy. 

U. Dodá'lka elektriny bud.: osku1ofoo\•ana pocff,; ZáwJna č. 25 l/7,(1 IJZ. i; a en~r9~
tike .;i o zmene a doplnení niektorých z~kon.ov {ďaf-:j len Zákon n ie-ner{Jľ-tike,.., a 
p!Mných.Obo:i1odn;ich podmieno„~ dotfä,1ky el~!:triny p„t! zá~.zw-.lk<>v r ~el~,;vou 

ročnou spotrebou elektrfny dr, 500 MWh" (cfal".j lo~n .OP'). Tret" Oi' Odt.1erateľ .;;l:i
dŕžal pri podpise Zmluvy, oboznámil ~· s lch obsahom, ktor'érnu porcnumel a za
väzuje 5a ich dodrii~vať. 

l.3.. Dnd<ivb elek:riny je splnená pre<:hodom ele~t~iny l disulbu1~no.:J ~11'.t,ivy pri,lušného 
PDS, ku ktorei je odberní! miesto Cdbt!ratďa pri pojem?, do adb=mého mie<li! ó::lb.:· 
ra:tc;r.a. 4~ pr~hodom ~esariny Ce2 ado!f'~ch:ac.ir~ rnic::sto. v ~ttoson• Sj zámvefl usku· 
tctňuje prE<liod „1astnld.-ych práv k dodanej .:lekttine é! netmpec'l"n;t-'Q st-::..jy 

1.4. Pokl?.T ~ tejto Zmluve nie je uw;d>?né Inak, di;ttib(idu dF.ktrln)• ,~beôpeči D<xl3· 

v.i1er pre Odberatera v rc17.sahu J z.> p;.>drní~·nol. ue~ný(h v platnom a 1ic<n
nom µ revádzl<avom poriadku f>PS !ďalej !1;n .l'~.owl<M:ový p<itiadok•), ~.tory hol 
sdwáler!ý Oradom pre. reguf~ciu ;ieťm<ých odv,:rví Slovcn5~ej rnpubli~y (ďal.;j ler. 
.úRSO"). Prevádikový poriadok v f!l3tnom il tionnnm mení jl! ;prnvidla Z"vete.jne· 
ný na vlt'bovom >idl~ PDS. 

l.S. Spôsob omámenia termínu vým.:ny uréeflého meradla a inform.kiu o dilvodcch 
vyrnEny lJré~nG:ho metadlo u!il~novuje -'i 40 oth;!:'l.c S Zál<or1(i o e:i.e-rg.:z:tike\ t j, pri 
p~ánovanej výmene uu~:-:nehu meradl~ btni~ t~rmŕn o znám1H1}· pfSl)1i111é &ipfJfl l 5 
dni vopreQ, to naplatí, ak Odberateľ :iúhlasi s n~skcršim termfno111 ozn:imi?n'a ~Jý· 
meny urceného meradl~; pri nepláriovaneJ výmene urcimého meradla brn:I• !ť< 
min oinárn<'ľ\Ý l;ezc.dl:ladne. Dóvody výmeny určen~hr, f"eradb. f'äh raúroý >pô
sob un:enía mr.oi5tva dodane; elektriny v pripadó? poruchy urä.1-.;\ho meradla 
olebo mimo vccenéno t-erminu odpočtu sú uprnvenl! v Pr<!vädzi<<>"·om poriad~:u 
príslušnéh!.' POS. 

1.6. Dodávateľ poslednej Inštancie )e povinný dod~vať e lc:ktrtn11 odberat><ľom 1;!Gk· 
triny, ktorí sú pripojení k sť1s1ave ~ ktorých d<>r.lávat;,f s rmti l ;pfu~>b i i<;;-;ť dodilw:ť 
elektrinu padfa § 18 odsek 6 Zákona o ener<;;etike alebo ~h dôjde ľ. zast;„,eniu 
procesu z:tneny d.xlávateľa elet...1.rtny a zároveň ku dňu pr~rcienla dodávok eiek;w 
triny nemajú zabe~pečenu dorlávlw Iným spa:ob1.>m. DocliivatP.ľ po;ledn•;j lo5!an
ci~ je po1;inr.ý dodáva( elef:trlnu naivi~c poč.as ttoch mesi;,tov. Ocď!lvkapo~IGdnr,J 
in..Et!nde z.aélna dňom nasledujúcim po dt\i. v !<torom p6vôdný doďácat-21 stratil 
spô•obllosť dodá~ar elel<trinu. S!tutocnos!, ~ diJdavalef e!eltt~n)' str.?il spť.i•<>bi
losť dodávať elekcrlnu poor~ § 1 B ods.:k 6 2'jkonli o em;rgelik~ al<":bo ~it a.:iidr. ~ 
:a.staveniu proces~ :c:meny dodgvatefa elektriny a zári:>•eft 1:.dbcJ ar~f e!.e-ktrir:y ku 
dnu p rerušenia dodáva!< elektrin~· n emá zabezp<:-čen.:1 ~ävku iným spbsobi>m, 
01,n~m i odi:l<trat;;Fovi bezo::fkledne prevadzko<1atef súsravy, do ~torej jo: OllbE<:.:.;,;" 
e lektriny pripojený a to v ro:uahu podľa Vyhlášky lJŔ50 č ~'\:2013 Z. z., ktorou s;; 
ust~flcvujtl pra~ldlá '''~ fungovanie ••nútorného tľhll ~ .:ol"krriíll'>U a pravidlá pr.:; 
lungc:ivanie vnútorného trhu s p lyn om (d'aiei fen.l'r3vidlo! trhu'} lnfo1macia l<on
covýrn odb~rnl2ľom eľi:ktriny o zaélalku dod;}vký po;l2dnej lnit~ncie o bsahuje 
pot.rl:enie o dcvodor.h v2nil:u do:láv~.y p(l~ledMj iui tanci,:. d1Jbe jej uv~riia • mci
nostiach jej u ko néen ia_ Ooúávateľom poslednej inštancli! je držiteľ povolení;; na 
dodävku olektrioy, l..1or)' dodáva e!ekt!lnu koncovým odb9atefom ele~trlr.y, k~c

rého rozhodnutim utéf Úrad pre r1!9ul~du siefových odvetvi. Hetim dOO.'\>.·ky po
slednej in5tande je •.1pravený v§ IB Ziikona o enagelike a v §3r; Pravidiel lrhu. 

Článok2. 
Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zrnluva oadobúd:i platnosť d~om Jej podpisu oboma ~rnluvn»ml stranami • účimit><ť 
d(lom za.čatia. Dod&·1k)1 ~lektríny Od!Jerat·~ľoVi a uz.atváa~ s~ n~ dot•u neu~-Citú. ZrnhJ\.'n~ 
many sa dohodli, že pm-inne zver.ijnené zmlu")' v súlade s~ 47.; od;i;k 2 Občiaml:eho 
zákonnlka nmtobúdajil úeir111t>;ť diio111 podľa prvej \iet"J ronm l>odu. 

Oof;f~vateľ: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

Dátum platnosti: //fd. (J 7, J O./~ 

Článok 3. 
Špeclfitkácí2 odovc:dävadeho a meradeho miesta pre distrl~ 
búdu elektriny 
:. l. V~t'!rh1 ictforrN~-:k r:t{Hrdsť~~ r;rc <.ii'=;.tribúdt.t -:~!-:Ektriny <!k() aj lech11ický popi~ mer,;

ťc~j Sllpri'lV)' ~~ú u~„.<~>:'1~ \r pnfrJt•~ Tf1C:hnif.k:~ -~PE:cifikilda ~dOOmélin m iF.>St ;:t, kt0iá 
j e r.c.adtlEm~r~ou ;ojč~r-.t\„v tťjtf: Zmf1J"Y· 

(länok 4. 

Cena a spósob platby 

.:i, ! . (..\"tb:-r:~lť'ľ ::;; .za ... 1Z.rujt: ~~1?ktrirn.: C·dat;e-nť a zapla'if Ood"'V.)terov1 l.a j~j Orx!dv
f..u cer.ti rn·(-emj p:Jntn'j1n a c)~rmýu1 (eri:ofk:om. Cc:ny t.tv<:ä.c:?né v Cenníku obs:· 
huj(1 v:nu .silc·vej -::kV.rriny vriitln~ pt,i;'".'ZiHi:"t .todpcNr ..... 'inra!t li'l odc;hylku~ ~ta1k 
;t11nc-v1.1)e Dodä~<t:el v súldd~ s pr~vn1m poriadkom Slovei~ke.1 re:pubfik>/ (tfaleJ 
leu .SA"I. O.my rf:qwk•vanýdt i:op!tit~ov Za cii>lribúciu, p<e11os, systliimo"é slui.by. 
náklady i;~1~tému a 1-ist;:fné oop1tJtk)I s.:. i:·.:ht~.Wjť? Odbť!tatel' uhmdiť vo výške sta
"0'''"!!) platriýn•l • ú~inný!Y'I •r.1zliodriutlr.mi Uf\SO. P.~g1J!<:w;;n<§ pl)r.1fN\h1' bud<.i 
fäkr1,11civ1~ tttf \„ j~dn~j fäkt(1tc~. spolu s cer'IQt.1 sUr.ovej e!ektfiny. V pripad~ cmeriy !-:
gulovan~1ch p~pla!ko-v alebo ::a•.iedenb t10Y\,kh pCfJkttkC1\.1.11jfrbo no·.;ýi:l1 dan: fh"'i· 
slt:~r.ymi šr.l tnymi c,rgánml Sil, krcré S<J týkajú ph;Eflf.a podľa tejlo Zmh.vy, rnä Ca
dá·.<atEľ práva poíadMal od Oáb~r~tP.fä icn ;:apiati:ni<' a Odbi'.!ľiil~f a z.;väzuje 
t]e!o P<'fll3tky alebo dane zar1latiŕ. Oad~v;;ttJ m~ p1z»1t• požado•«lť ôll Odber11:efä 
Ji :apf<.:;'11;, ~·~~n~ch ri<iklm:Jov, kta:e budú m;;ťvptiv nac•:onu a \ltoré budli 1.1lo
f.qt1é r.i;:h"'1:.vtlanil !'.t.itl\y' t. orgário·J Síl a b~réDod;iva\d11~bude mócť avpi~v
n!ť. Ce nu f €QUló<J,anýť.·h pnpl.atko11 a c\;niu ;::" l:let.1.r:~ú r:k·ktrinu t.::t Zilvä2-tJjč? Odbe~ 

rntei uhradii' spô::oborn p<:oclfa 2mJuv•;4 
:1.~. 01.:> dí-lWneľje p~·.r..-i tt 1'!~Í dtH.lr7.it!~'t1 ť Str.ind1.1r-.iy kv;;s~ity dodavky efehtriny vrátam: 

k t-. \•)1h0!1ľ\cc.ova,r>ia pr:1dfi1 osohitn!-ho µrär.rn~·ho preclpŕ•;u - Vyh,1.ä.~~y UR50 f. 
27S/20t 2 Z. z .• ktor'7ou sa ust.ana·•ujú ~ii1n::li(fdy kv aJíry firr;no~tl E-~'ik trin;.·. di~WtHl
c~~ P.lek;,~irJy.; dr.;di.\.;~i cl~l:t1i1'Y. 

1;,3, Odb!?r~t~r podpi:iOr.'1 tejto 2rnlu-JY pvtv1dz1.1j::. ~e ~~ tiadnr.• (tr~d i~i p00pi$Om 
n-bnzr\átnil ~ Cens;H:_:(Jin . 

Clánok 5. 
Záverečné ustanovenia 
5.1 ~h.!·odd~Htí!fr'lou s~ča;[o1J ~~.i;:c Zmlu·„7 s<l: 

a) C~nnik. 
b) 01', 
c) fä,t;"i'~J specii1!;iiti.a odb;;rriého mi,ma, 
d) OÓhoda o platbách za odobratú, ale utiaT n;,vyfakrurova„1í el~ktrin11 -fäktúta. 
Pri!ohy c.l ad) buďť! Odbi;<ri'JtP.-ľO\.'i 4a~'an~ LT:?zodkk:;dn!: po dni nadobudnutla •.!!!n· 
nes ti ZJr,luV';. Ci~lo 2m1u..,y a d~ttum riadobvdnu\ia útinousti Zmluvy bude UVt;de· 
ny v prílohe Daho.ja o p!~tb.ir.:h !íl cdot<at{J. a;r: t.stiil l r1E-Vyfa~turov4'n!i e!L!ktrir;u 
- fat-:hi<a. 

5.2. Táro Zmluva j!?- "Yhotov~n" v dvoch '-':.JhotO'J~j~ch s platnosťou oti~inái~. z kto~ 

r)·th ~atdri zmluv..,á ~tra!la dc~tala po jednom vyhotrn.'erii Vš~ticy l<neriy a dopin· 
ky Z.mlu"y j-e mc~n~ ·i-~1k(: rw:' !t:;fl p isomnr.-. 

~.3 Zmluvné s-crn~y :.ým10 preh)43ujú . :!2 ~Llto Zrnluvu tua(•.:ára_!~ po i~~i dókl&dnom 
prr:i!i~il 11i, t lobi")dhe. ri\l ~:\ktad~ vla~tn~J vôl!!', viiin·~ a n i!!-.; Hr:;nl, ;.int Zil zjavné: ne
výhodných podmi1"nok. 

5.'I. Nadobudnutím <iéirmosli li!ít•J Zmluw straca platno;;f pr.;dch3d7.ajútil m1luva na 
ť-odávku ~l<ekltiny pre odbe:ne miesto "ve-dll'nť, v tejro ZmluVP. s tým. í:e tie ne
oddE!it~ín& ;úotast! predd1.!dzajúci!J lll'luvy. l<t~é lléboli ku dňu podpiiu Zmlu•y 
zm!!n?.nó. zostáv~.r.:. v p~tnosti ak~ n~odd~lite-ľn5 súG;;ť Zmluvv. 

S.5. O"itlilné vzťahy tcuto Zmluvou neupraven~ š~ ri/Jdiô Zákon(1m o ~nergetH;;e1 OP 
~ 11š11obernými ust;.r,o.•en!ami Obchodn-'hn zákonník;;. Zmluva sa riadi právnym 
oori~rlkorn SR 

Článok 6. 
Zvláštne dojednania 
6.1. Zn1tuvn~ st:ran~ dohodli :..-vJáštn~: dojednania tejto .2mtuvy v fo.?St\hu. (l~;,o N uve=

dQ!l~ ·1 prílohe t-2jto Zmluvy. 

Odberateľ: 

Meno a priezvisko: t/IJ~ · Ji'}~ l)\· V 

Funkcia: ·f e_f:.b c;:, e:b A-

Podpis a pečiatka~ 

Dátum podpisu Or.lber;;teia: 

2 3 JúN 2016 



1 ~1111mm11 1111nm1 
9001948697 

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100310252 

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 
91 1 01 Trenčín 

IČO : 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta : 24ZSS6208654000U 
Číslo odberného miesta: 6208654 

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 

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

Typ merania: TDO 

Údaje o meraní dodávky 

Spôsob merania: 
Číslo elektromera: 7137471 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 1 

Počet taríf: Jednotarif 
Periodicita fakturácie: Ročná 
Rozsah číselníka : 06 

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

Platnosť od: 19.07 .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. 



,_ == STREDOSLOVENSKA 
_,,_,,~ ENERGETIKA 

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
číslo 9100310252 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 130001304879 

Dodávateľ 

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

Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina Oddiel : Sa , Vložka číslo: 10328/L 

CID: SK57ZZZ70000000017 

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

Odberateľ 

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

IČO : 36126624 
DIČ:2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu : 1300084771 

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 

24ZSS6208654000U 

19.07.2016 
Prevodný prikaz 
Prevodný príkaz 

Dodávate ľ na základe Zmluvy č. 9100310252 uzatvorenej dňa 19.07.2016 a účinnej odo dňa 19.07.2016 stanovil preddavkové platby za dodávku 
a distribúciu elektriny na obdobie od 19.07.2016 do 31 .12.2016 nasledovne: 

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

6208654800 01 .08.2016 15.08.2016 20% 4,1 7 0,83 5,00 
6208654800 01 .09.2016 15.09.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208654800 01 .10.2016 15.10.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208654800 01 .11 .2016 15.11 .2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208654800 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 kale ndárny mesiac za dohodnutú 
paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci , v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne 
na sobotu, nedel'u 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 sporitel'ňa , a.s. 

Kontakt 

702432/0200 
202476883n5oo 

6618321014/1111 
2621 150449/1100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
S K68 1111 0000 0066 1 832 1 O 14 
S K68 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 
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Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Údaje o odbernom m ieste 

Čislo odberného miesta: 6208654 

Trenčiansky samos.kraj 
Chemikov 8/MOP - O O 
972 71 Nováky 

Skladba ceny 

EIC 24ZSS6208654000U 

Čislo zmluvy: 9100310252 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C1 jednopásmová sadzba 

Do hoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.503 MWh za obdobie podl'a 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 - nedef. typ užitia - s daňou 

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 
Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi. 

Kontakt 

Jednotka 

MWh 
MWh 

Jednotka 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
Mesiac 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax : 041 f5 19 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 
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CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PlAľNV: 
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 jednot livých odberných 
miest (ďalej len „OM") zákazníka. · 

Charakteristika produktu • 

Aktív Jednotarifný produkt 

w~=-=--=---'=~~-~~ ........ ~-"-'--.=-"-"-~-=-=-----""'-'"-=-"'"-~~~~~~~'---~~-...__.-
Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

Panoramik 

Element 

Dvojtarifŕlý produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín 

Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, 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 Gednotarifný 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 odberatel'ov 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. vyhradzuj e právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. · 

Názov produktu bez DPH s DPH 

Jednotarltné produkty 
.--...-~ 

Aktiv (EUR/MWh) 70,00 84,00 

Dvojtarlfné prod~ 

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) so.so 60,60 

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

NT (EUR/MWh) . 64,30 77,16 

~éprodukty 
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 Sl 
Meno a funkcia: 

Dátum: 

Podpis:· / !?/ tJ f- , ~ (J / 6 

Stredoslovensl<á energeti!<a, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/48, 010 4 7 Žilina 
·tel.: 0850 123·555, fax: 041/519 2519 
e-mail: podnikqtelia@sse.sk 
www.sse.sk 

Podpis: 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

TZJ /111tjt/ftJ!6' .?J 

. :; J ~f: ZDt6 
Energia pre váš biznis® 

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

Pre EIC odberného miesta: (nájdete vo faktúre o na Zmluve) 

Číslo odberného miesta (ČOM): (nójdete vo faktu re a na 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: 

Ulica: C /-1 e /'/ (lč,o (/ Č.domu: cf 
Obec: PSČ: J 7- 2, J ~ 

Aktuálny stav elektromera: 

Číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: l; 2 .~1P 
Nízke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarifnom elektromere) 

V prfpade, že stav elektromera neuvediete, overenie stovu elektromera je služba spoplatnená v zmysle cennfka služieb. 

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

Údaje vyplní Pôvodný odberateľ V prípade úmrtia Pôvodného odberateľa údaje vypfní oprávnená osoba a priloží kópiu úmrtného listu. 

Obchodnémeno: G?u/é///ľ Sf-OLf1 (J/7'éŕ1'1faot/?1 A./Ot/d:,C.r 5 o;e c. ' :fiovžF4/'f/ c5o..ŕ 
IČO: t/L/ 5? 5._5- f 

1 

PIČ: ;lO,J j
7

JJ$}0;f/ IČOPH; 
Adresa sídla spoločnosti: /?-4J T/5 (,, J //Ot~ 9 3 ,2 

1 
A/& t/ ,é7 ~r G' 1 l 7~ 

Telefón: Mobil: 
l 

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 odberatel'a: 

Pôvodný odberateľ berie na vedomie, že v prlpade výpovede Zmluvy sa Zmluva, v zmysle platných Obchodných podmienok dodávky elektr iny pre zákaznfkov s celkovou 
ročnou spotrebou do 500 MWh, ukončuje až okamihom odobratia elektromera (meracieho zriadenia), resp. doručenlm potvrdenia o ukončení distribúcie elektriny do odber
ného miesta od prfslušného 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 prípade vzniku škody SSE, a. s., z dôvodu uvedenia nesprávnych 
údajov alebo nepravdivých údajov pôvodným odberateľom sa pôvodný odberateľ zaväzuje uhradiť SSE. a. s., takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. 

Ll..... 

St 

_ St:J 9l0t9m 

Dátum; ~ 5 ....... ", 
Á' ·J · lJ) (6 t'..., "'"" • "'"' • 1 v• .„_.,_ 

POD 15 PÔVODNÉHO ~D~ERATEĽA PO~Pis PLATCU dKTúRY UKONČENÉHO ODBERU: 

MM/EE/Ol /2014·N 
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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 
010 47 Ži lina 

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

@zmenu odberateľa 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 odberatel: 
• vyplnený a podpísaný originál„Zmluva o združenej dodávke elektri ny''. 
• kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie je vlastníkom nehnutel'nosti, 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 odberatel' nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, pri kla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnutel'nosti 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

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

4. Zmenu dodávatela elektriny (požiadavka o zmenu dodávatela, 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 nehnutel'nosti , v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnutel'nosti 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 dol ožiť aj: 

• prehlásenie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie je zapísaná v liste vlastníctva, 
• súhlas vlastníka k napojeniu na trafostanicu, 
e atesty a~·MTN (meracie transformátory.nap_ätia) a MTP (meracie transformátory prúdu). 

. ,' . . ' . . . . ~· 
. :,1 _; 

Doplňujúce informáde Vám·ocl:1otn.e po~,ky~ner:ne na zákazníckej linke pre podnikat~l'ov a organizácie 0850 123 555, 0906 252 521 , 
. . . . ' ,.• .. ; : ~··,-:: ;;. ~- „ . . • . •. . ' i -; . . „ ·-.„ .'. -' ' - . - . 

prípadne e-m.ai.lom na podnikätelia@sse'.sk<· v•'. ~ • .- ,. ·:· -''' .: , •• . ·. . -

Prajeme Vám vel'a úspechov.vo V~š·;~· p~ď~ikání. 

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

MM/ EE/O 1/201 4· N 
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OBCHODNE PODMIENKY od 1 1 . 2016 

DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV 
s celkovou ročnou spotrebou elekt nny do 500 MWh 

Článok 1. 
Predmet úpravy 

Stredoslovenska energetika, a s , IČO 36403008, so s1dlom Pn RaJ
č1anke 8591/48, 010 47 Ž1hna, zap1sana v obchodnom reg1stn Okres
neho sudu ŽJ\ma, oddiel Sa, vložka č 10328/L (ďalej len „Dodavateľ") 
Je drž1tel'om 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 tej to skupiny odberatel'ov (ďalej len „OP") 
vydava Dodavatel' za učelom podrobnejšej upravy zmluvneho vzťahu 
pn dodavke elektnny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znem neskorš1ch predpi
sov (ďalej len "Zakon o energetike") 

3 Tieto OP upravuju vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodavky 
elektriny z napaťoveJ urovne VN a NN pre odberatel'ov s celkovou 
ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 

SSE zaradenych do tejto skupiny odberateľov, s vymmkou odberate
ľov elektnny v domacnos!J (ďalej len .Odberateľ"), ktorych odberne 
miesto je pnpojene do d1stnbučnej sustavy pnslušneho prevadzkova
teľa -d1stnbučneJ sustavy (ďalej len „PDS"), a klon maiu s Dodavate
l'om uzavretu platnu zmluvu o dodavke alebo zmluvu o združenej do
davke elektnny - Zmluva o dodavke a d1stnbuc11 elektnny (ďalej len 
"Zmluva") podľa§ 273 ·a nasl zakona č 513/1991 Zb Obchodny za
konn1k v učinnom zneni (ďalej len „Obchodný zakonn1k'') a doplňa
jU vzťahy upravene Obchodnym zakonn1kom, Zakonom o energeti
ke a ostatnym1 platnym1 všeobecnym1 zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 
alebo normatwnym1 aktmi 

Tieto OP pla!la pre Odberatel'ov elektriny, klon su . malym1 podnikmi 
podľa§ 3 p1sm a) bodu 10 Zakona o energetike len v pripade, že (1) 
Urad pre regulac1u steťovych odvetvi neschvah obchodne podmienky 
platiace pre male podniky, alebo (11) odberateľ, \<tory Je 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, klon odoberaju elektrinu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmluv o združenej dodavke elektnny uzavretych s Dodavateľom pred 
platnosťou a uč1nnosťou tychto OP 

Čl ánok II. 
Pojmy 

Na učely týchto OP sa rozumie 

1 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 dodavaterom a odberate
ľom, 

4 prevadzkovatel'om d1stnbučnej sustavy osoba, ktora ma povolenie na 
d1stnbuc1u elektnny na časti vymedzeneho uzem1a, 

5 d1stnbuc1ou elektnny preprava elektriny d1stnbučnou sustavou na čas
ti vymedzeneho uzem1a na uče l jej prepravy Odberateľom, podmien
ky poskytovania d1stnbuc1e elektnny a pnstupu do d1stnbučneJ susta
vy, ku ktorej Je odberne miesto Odberateľa pnpoiene, upravuje platny 
a učinny prevadzkovy ponadok pnslušneho prevadzkovateľa d1stn
bučnej sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s1eťovych odvetvi 
(ďaleJ len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo nonnabvne akty Prevadzkovy poriadok prevadzkovateľa 
d1stnbučnej sustavy, ku ktorej je odberne miesto Odberateľa pnpoje
ne, je spravidla zverejneny na webovom s1dle prevadzkovateľa d1stn
bučnej sústavy, 

6 dodávkou elektnny predaj elektriny, 

7 odchylkou učastníka trhu s elektnnou odchylka, ktora vzrnkla v urči
tom časovom useku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutym množ
stvom dodavky alebo odberu elektnny 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 zanadenie JB zanaderne, ktore služi na odber elek
tnny, a ktore je možne pnpOJlť na d1stnbučnu sustavu alebo na elek
tncku pnpo1ku, 

1 O technickym1 podm1enkam1 dokument vydany prevadzkovaterom d1s
tnbučneJ sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknmmačny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pnpojenie a prevadzkovarne d1stnbučnej sustavy, 
určuje techrncke podmienky pnstupu a pnpOJenia, pravidla prevadz
kovan1a d1stnbučneJ sustavy a zavazne kntena technickej bezpečnos
ti d1stnbučneJ sustavy, 

11 prevadzkovym ponadkom dokument vydany prevadzkovateľom d1s
tnbučneJ sustavy a schvaleny uradom, upravujuc1 podmienky pre
vadzky d1stnbučnej sustavy, prava a pov1nnost1 Jednotl1vych učast
n1kov trhu s elektnnou a ktory je zavazny pre všetkych učastn1kov 
trhu, 

12 určenym meradlom je prostnedok, ktory služ1 na určenie hodnoty me
ranej veličiny, pnčom zahrňa mieru, merac1 pnstroj, jeho komponenty, 
pndavne zanaderna a meracie zanaden1e11, 

13 prerušen1m dodavky a d1stnbuc1e elektnny odpo1en1e odberneho elek
tnckeho zanaderna bez ukončenia zmluvneho vzťahu Pn prerušeni 
dodavky elektriny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 ukončen1m dodavky a d1stnbuc1e elektriny ukončenie zmluvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak nte je ukončenie Zmluvy 
dohodnute inak 

Čl á nok III. 
Uzatvorenie Zmluvy a JeJ zmena 

Pred uzatvorenim Zmluvy su zmluvne strany na vyžiadanie povinne 
za učelom 1dent1nkac1e a overenia 1dent1f1kac1e preukazať SVOJU totož
nosť 

2 Zmluva sa uzatvara 

2 1 v pnestoroch zakazn1ckeho centra, alebo ineho obchodneho 
miesta Dodavateľa za pntomnosh zastupcu Odberateľa a Doda
vateľa , a to na podnet Odberateľa alebo Dodavatel'a, 

2 2 v mieste s1dla Odb·erateľa alebo v 1nych miestach za pntomnos
t1 zastupcu Odberateľa a Dodavateľa, ak s1 Odberateľ navštevu 
Dodavateľa vyžiadal, 

2 3 zavaznym a včasnym pnJat1m p1somneho navrhu2
' osobne ale

bo doručovan1m poštou alebo kunerskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavateľ sučasne prítomn1, 

2 4 podomovym predajom 

3 Neoddeliteľnou sučasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavateľom 
a Odberatel'om su tieto OP Odberateľ obdrž1 tieto OP najneskôr pn 
uzatvoren1 Zmluvy 

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

5 Zmluva je platna dňom podp1sarna zmluvnym1 stranami a učmna 
dňom začatia dodavky elektnny 

6 Osoba odlišna od Odberateľa je opravnena podp1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ong1nah alebo v uradne ove
renej fotokop11 

7 Uzatvoren1m Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že je vlastn1kom nehnu
teľnosti, alebo že ma už1vac1e pravo k nehnuteľnosti, alebo že ma 
suhlas vlastn1ka nehnuteľnosti na dodavku a d1str1buc1u elektri
ny do odberneho miesta, ktore sa v nehnutel'nost1 nachadza 
(ďalej len „opravneny vzťah k nehnuteľnosti ") Dodavatel' ma 
pravo požiadať a Odberateľ je povmny na zaklade požia
davky Dodavate\'a predložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukaZUJUCI opravneny vzťah k nehnuteľnosb Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavate\'a nepredlož1 

1 Zakon E 142/2000 Z z o metrologll a o zmene a doplnern rnekto
rych zakonov v platnom zneni 

2 § 43a až 45 Obč1anskel10 zakonn1ka 



doklad preukazuiucr opravneny vzťah k nehnuteľnosti, Dodavatel' je 

opravneny neuzatvoriť Zmluvu s Odberateľom až do času predlože
nia dokladu preukazuJUCeho opravneny vzťah k nehnuteľnosti a pre 
pnpad, že Zmluva s Odberateľom ui bola uzatvorena Je Dodavateľ 
opravneny prerušiť dodavku a drstrrbuciu elektriny bez naroku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukazuiuceho oprav
neny vzťah k nehnute! nostr 

8 Dodavateľ ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odrruetnutre uza
tvorenia Zmluvy Dodavatel' odôvodnr Dodavateľ ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy naima v prrpade, ak na dotknutom odbernom 
m1este ·eviduje Oodavateľ neuhradene peňažne zavazky ako aJ v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba, ktora je vočr pôvodne
mu Odberateľovi, vočr ktoremu Dodavateľ eviduje neuhradene peňaž
ne zavazky, prepoienym podnikom podľa § 3 prsm a) bod 2 Zakona 
o energetJke, alebo ak Odberateľ za poslednych 12 mesiacov pod
statnym spôsobom porušil Zmluvu alebo neopravnene odoberal elek
trinu, alebo ak ma Odberateľ vočľ Dodavateľovr neuhradene peňaž
ne zavazky 

9 Zmluva môže byľ zmenena na základe požradavky Odberateľa 

o zmenu 

a) sadzby, pnčorn sadzba sa pnznava spravrdla najmenej na 1eden 
rok, 

b) charakteru odberu (rozš1renre, zlučeme. zmena miesta prrpoje
nia, zmena prudovej hodnoty hlavneho ističa pred elektromerom 
a pod), 

c) spôsobu merania, 

d) korešpondenčnej adresy, 

e) bankoveho spojenia, 

· f) výšky, penod1crty alebo spôsobu uhrady preddavkovej platby, 

g) spôsobu uhrady vyučtuiucei faktury, 

h) udaJOV Odberateľa resp rdent1f1kačnych udajoV Odberalel'a zap1sa
nych v Obchodnom regrstn Slovenskej republiky alebo v inom re
g1stn, v ktorom Je zap1sany 

Požradavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pnpadoch sa považuje 
za akceptovanu v pnpade, že Dodavateľ oznámi Odberateľovr akcep
tovanie požiadavky alebo s1 Odberateľ a Dodavatef začnu plniť povrn
nostr v zmysle požiadavky Odberateľa 

1 O Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavateľa Odberateľovi prr 
zmene 

a) fakturačneho cyklu, 

b) vyšky preddavkovych platteb, 

c) bankoveho spoienra Dodavateľa, 

d) 1dent1fikačnych udaiov Oodavateľa zaprsanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenskej republiky, 

e) korešpondenčnej adresy Dodavateľa, 

f) perrodrcrty a spôsobu uhrady preddavkovych platreb a uhrady za 
vyučtuiucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oznamenra Oodavateľa Odberateľovr sa po
važuje za uskutočnenu v pnpade doručenia takehoto oznamerna Od
berateľovi alebo ak sr Odberateľ a Dodavateľ začnu plnrť povrnnos
ll v zmysle takehoto oznamenra Dodavateľa Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamenra Dodavatera Odberateľovi pn určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyučtova
c1u fakturu sa považuie za uskutočnenu aj ak sr Odberateľ a Dodava
teľ začnu plnrť povrnnost1 v zmysle takehoto oznamenia Dodavate\'a 
Odberateľovi 

12 Oodavater si vyhradzuie pravo Jednostranne zmeniť zmluvne dohod
nutu formu uhrady preddavkovych platieb v pnpade, ak je z predcha
dzaJucrch uhrad platieb Odberateľa zrejme, že opakovane využrva rnu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnutu v Zmluve O zmene formy 
uhrady platieb bude Odberateľ rnlormovany vhodnou formou, napn
klad prsomnym oznamenrm, vo vyučtovaceJ fakture alebo vystave
mm noveho rozpisu preddavkovych platieb Ak Odberateľ nesuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, Je povrnny tuto skutočnosť bezod
kladne oznamrť vhodnou formou Dodavaterov1 

13 Za naklady suvrs1ace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mrmo 
ukonov, ktore su zahrnute v tanfach, učtuie Dodavateľ poplatky podľa 
platneho cennrka služieb Dodavatera 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

Cena za dodavKu elektnny Je stanovena dohodou zmluvnych stran 

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

3 Dodavaieľ sr vyhradzuje pravo spoplatnrť vybrane služby črastkou 
podla pJatneho cennika služieb stanoveneho Dodavaterom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s pJatnym cennikom Dodava
teľa oboznam1I 

4 Každa zmena ceny za dodavku elektnny dodavanej po dobu trvanra 
Zmluvy bude Odberateľovi oznamena p1somne 

5 Dodavateľ fakturuje odber elektnny podľa udajov zrstenych prevadz
kovatel'om distribučnej sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podľa typoveho diagramu dodavky podľa Prevadzkoveho ponadku 
prevadzkovateľa d 1stnbučnej sustavy Dodane a odobrate množstvo 
elektrrny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyiadrene v energe
trckych jednotkach Faktura mus1 obsahovať všelky naležitost1 stano
vene platnym1 daňovymr a učtovnym1 predp1sm1'1 vratane označenia 
banky a črsla učtu, na ktorý ma byť platba pnprsana, vratane rnforma
cie podľa ustanovenra § 34 ods 3 Zakona o energettke 

6 Fakturačnym obdob1m ie obdobie. za ktore sa vykonava vyuč\ovanie 
odberu e!ektnny Dodavateľ vyl<onava vyučtovanie odberu elektrrny 
formou vyučtovaceJ faktury za prrslušne odberne miesto Odberateľa, 
pre ktore je Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobre Píl Zmluvach s odberom elektnny z napaťove1 
urovne VN ie mesačne Dodavka elektnny sa Odberateľovi fakturu
je fakturam1 za odberne miesto vo fakturaénom obdob(, ktore ie vy
medzene prav1delnym1 mesačnym1 odpočtami Faktura Je vystavena 
v zmysle zakona o DPH 

8 Dodavka elek\rrny, resp dodavka a drstnbucra elektnny sa Qdberate
ľovr s odberom elektrrny z napafovei urovne NN fakturuje fa~1Uram1 
za odberne miesto vo fakturačnom obdobr (mesačne, ročné), ktore ie 
vymedzene odpočtami podľa prevadzkoveho ponadku prevadzl<ova
tera d1strrbučneJ sústavy, pokiaľ Dodavateľ neurči s pnhhadnutím na 
charakter a povahu odberu rnak Faktura Je vystavena v zmysle za
kona o DPH 

9 Na preddavkove platby za opakovane zdarnteľne plnenie vyhotov1 Do
davateľ za každe odbeme miesto samostatnu fakturu nazvanu . Do
hoda o platbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktura" max1malne na dvanasť kalendamych mesiacov Oo
davateľ na žiadosť Odberateľa s vačš1m počtom odbernych mrest mô
že vystaviť „Rekaprtulacru faktur" a „Rekap1lulac1u dohôd o platbach 
za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energru" z dôvodu 
platobneho styku ako rnformativny doklad a služr len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkova vyška preddavkov sa stanov1 na zaklade skutočnej spotreby 
prepoč1tane1 algontmom, klory zohľadňuje skutočne teplotne prreme
ry a krrvku odberu pre danu sadzbu podľa typoveho diagramu odberu 
alebo vo výške predpokladanej spotreby elektnny. vynasobeneJ aktu
alne platnou cenou alebo sa použ11e cena za celkove dodanre z .Fak
lury za dodavku a drstrrbucru elektnny" Pri uz:atvaranr novei Zmluvy 
sa vyška preddavkovej platby urči na zaklade hodnoty rnštalovanych 
spotrebičov a/alebo predpokJadaneho odberu a dohodnutej sadzby 

a) Celkova vyška preddavkovych platieb pre Zmluvy s odberom elek
triny z napaťovei urovne VN Je stanovena v rozsahu až 100 % spot
reby Preddavkove platby su pn Zm\uvach s odberom elelctnny 
z napaťovei urovne VN rozložene nasledovne 

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

- do troch dekadnych splatok sp!atnych do 5 , 15 , a 25 dňa v me
siaci Vyška 1ednoci1vych splatok Je 33 % I 33 % I 34 % z celkove) 
dohodnutej vyšky preddavkovei platby, 

b) preddavkove platby pn Zmluvach s odberom elektrrny z napaťo
vei urovne NN 

- v prípade mesačne; fakturac1e su určene do 15 kalendarneho 
dňa v rnesrac1, uvedenemu v doklade „Dohoda o platbach za 
odobratu ale zatraf nevyfakturovanu elektncku energru - faklura" 
Vyška preddavkov )e slanovena na 100 % spotreby, 

- v prrpade ročne) fakturac1e su spravidla rozložene v Jedenastrch 

3 Napr1klad zakon č 43112002 Z z o učtovmcwe v znem nesko1Šl<h p1edp1sov. zakon 
č 22212004 Z z o dani z pndane) hodnoty v znem nesko1šrch predpisov 
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splatkach po dohode s Dodavateľom, uvedene su v doklade „Do
hoda o platbach za odobratu ale zabaľ nevyfakturovanu elektnc
ku energiu - faktu ra", ak sa Dodavatef' s Odberateľom nedohodnu 
mak Vyška preddavkov Je stanovena na 100 % spotreby, 

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

d) Dodavalef' môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene 
vyšky spotreby oproti predchadzajucemu porovnateľnemu obdo
biu zaslanim dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfaklurovanu elektncku energiu - faktura", 

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

f) spôsob vypočtu pri zmene preddavkove1 platby podf'a bodov c), d) 
a e) Je stanoveny algontmom, v ktorom Je zohl'adnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pnslušne odberne miesto, vzt1ahnuta na 
normalne kllmalicke podmienky, podľa normalizovaneho typoveho 
diagramu odberu (TDO) 

11 Po z1steni 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 elektriny Tento rozdiel bude faktu
rovany Odberateľovi vo vyučtovaceJ fakture vystavenej za pnsluš
ne odberne miesto Odberateľa v cenach platnych na obdobie do
davky elektnny 

12 Terminy splatnosti platieb za elektrinu 

a) preddavkove platby pn Zmluvach s odberom elektriny z napaťoveJ 
urovne NN su v zmysle „Dohody o platbach za odobratu ale zalial' 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura" splatne od 1 do 15 
kalendameho dňa v mes1ac1, za ktory sa preddavok uhradza, 

b) preddavkove platby pn Zrnluvach s odberom elektnny z napaťovei 
urovne VN su v zmysle „Dohody o platbach za odobratu ale zatia ľ 

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 k\ory sa preddavok uhradza, 

c) pre Zmluvy s odberom elektnny z napaťoveJ urovne VN pn spla
cani do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pnpade ne
uhradenia dvoch po sebe nasledu1uc1ch preddavkovych platieb 
v terrni ne splatnosti, môže Dodavateľ 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 Odberatel na zaklade upomienky uhrad1 preddavko
vu platbu a tato bude pnp1sana na učet Dodavateľa v nasledujucom 
mes1ac1, zaučtuie sa al<o preddavkova platba ľ\asleduiuceho mesia
ca Tymto Odberateľovi vznikne povinnosť u hradiť fakturu za pns
lušne obdobie bez zohľadnenia tejto preddavkovej platby V pnpa
de, že preddavkova platba bude na učet Dodavateľa pnp1sana pred 
skončen1m fakturačneho obdobia, bude vo fakture nadne zohľad
nena 

14 Ak Odberateľ využ1vajuc1 iny než 1nkasny spôsob platby poukaže plat
bu v nespravneJ vyške, alebo s nespravnym vanab1lnym symbolom, 
alebo JU poukaže na 1ny bankovy učet, ako Je uvedené na fakture. Do
davatel' JU bude považovať za nezrealizovanu 

15 Preplatok z vyučtovaceJ faktury uhrad1 Dodavatel Odberateľovi v le
hote splatnosti vyučtovaceJ faktury Lehota splatnosti vyučtovacei fak
tury ie 14 dm 

16 Dodavater vrat1 preplatok z vyučtovaceJ faktury Odberate/'ov1 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa, 

16 2 poštovym peňažnym poukazom, 

16 3 započ1tanim voči naJbltžš1e splatnym preddavkovym platbam 
alebo voči ostatnym pohľadavkam podľa Zmluvy 

V pnpade, ak Dodavateľ neeviduje bankovy učet Odberateľa, preplat
ky do vyšky 3 eur budu zohľadnene v nasledUJUCeJ vyučtovaceJ fak
ture, pokiaľ Odberateľ nepožiada o vyplatenie takehoto preplatku na 
nim určeny bankovy učet 

Dodavateľ Je opravneny Jednostranne započ1 tať vzaJomne peňaž-

ne pohl'adavky voči Odberateľovi p1somnym oznamen1m o započ1ta
n1 pohf'adavok Za p1somne oznameme započ1tania sa považuje aJ 
oznamenie o započ1 tan 1 vzajomnych peňažnych pohľadavok vo vy
učtujucei fakture Jednostranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vateľa akeko/'vek pohľadavky Dodavateľa suv1s1ace s plnen1m Zmluvy 
(naima pohfadavky 2 \l\u\u preddavkovych platieb alebo vyučlUJUCICh 
platieb za dodavku elektnny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek po
hľadavkam Odberateľa voči Dodavateľov1 V pnpade, že Je Odbera
teľ v omeškani s uhradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davatel' ma pravo Odberateľom uhradene platby započ1tať najprv na 
najskôr splatne uroky z omeškania, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na najskôr splatnu 1st1nu alebo ieJ časť, a to bez 
ohľadu na to, že Odberateľ urči, ktory z peňažnych zavazkov s1 plni 
Za p1somne oznameme započ1tarna sa považuje aJ oznameme o za
poč1tan1 vzajomnych peňažnych pohladavok vo vyučtUJUCeJ fakture 

17 V pnpade neuhradenia preplatku zo splatnei vyučtovaceJ faktury Do
davaterom bankovym prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
berateľ pravo započ1tať s1 vzniknuty preplatok s najbližšie splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavateľov1, nai meneJ však 5 
dni pred splatnosťou preddavkovej platby 

18 Všetky platby podf'a Zmluvy sa vykonavaJu spôsobom dohodnutym 
v Zmluve Naklady spojene s uhradou zavazkov podľa Zmluvy (na
pr bankove poplatky, poštove poplatky) znaša každy učastn lk Zmluvy 
sam, pokiaľ nie Je v Zmluve alebo v cenniku služieb Dodavatel'a uve
dene inak V Zmluve Je možne dohodnuť nasleduiuce 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 použ1vaJu variabilne s·ymboly uvedene na pns
lušnych fakturach resp 1nych dokladoch (vratane suhmnych a vyučto
vac1ch) vystavenych Dodavateľom Odberateľovi na učely uhrady ceny 
spotrebovanej elektnny (napr ,Faktura za dodavl<u a d1s'\nbuc1u elek
triny", „Faktura za dodavku elektnny", .Dohoda o platbach za odobra
tu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektrickú energiu - faktura·, .Upomien
ka' ). alebo na učely real1zac1e 1nych uhrad v zmysle Zmluvy 

20 Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pnp1sana na učet Do
davatera alebo Odberateľa Ak pnpadne deň splatnosti platby na deň 
pracovneho voľna alebo na deň pracovneho pokoja, Je dňom splat
nosti naibhžšt nas!edu]uc1 pracovny deň 

21 Nedoplatok z vyučtovaceJ faktury uhrad1 Odberateľ v lehote splatnos
ti vyučtovaceJ faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberateľ v lehote 
splatnosti preddavkovej' platby V pnpade nezaplatenia am v dodatoč
nej lehote splatnosti stanovenej v upomienke, ie Dodavater opravne
ny na naklady Odberateľa po jeho predchadzaJUCOm poučeni o preru
šeni dodavky elektriny prostrednictvom prevadzkovatef'a d1stnbučneJ 

sustavy obmedziť alebo prerušiť d1stnbuc1u elek1nny do odbemeho 
miesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vratane nakladov spoJenych 
s prerušenim a obnoven1m d1stnbuc1e do odberneho miesta alebo od
stup1ť od Zmluvy podľa članku XIII bodu 21 !ychto OP 

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

23 Uplatnenie rel<lamac1e v zmysle čl X tychto OP nema odkladny uč1-
nok na splatnosť faktur 

24 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy (upravou odberneho miesta) 
vyvolane Odberateľom, mimo ukonov, l<.\oré su zahrnule v sadzbach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu, učtuie Dodavatel' poplatky pod
ľa platneho cenrnka služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udehl Dodav.ateľov1 suhlas na vydanie elek
tron1cke1 faktury, Dodavat_el' bude za~;elať faktury vyhradne v elektro
nickom formate Podmienky poskytovania služby elektronicka faktura 
su zverejnene na webovom s1d!e Dodavateľa www sse sk 

Článok V. 
Povinnosti Dodávateľa a povinnosti Odberateľa 

Dodavateľ i e pov1nny 

1 1 zabezpečiť bezpečnu a spoľahhvu dodavku elektriny Odberate
ľov i formou opakovanych dodavok elektnny, za podmienok do
hodnutych v Zmluve a OP, 



1 2 poskytovať Odberateľovi mformac1e tykajuce sa cien za dodav
ku elektnny, dodavky elektnny a štruktury ceny za dodavku elek
trmy, 

1 3 uhradiť Odberatel'ov1 kompenzačnu platbu spôsobom, vo vyške 
a za podmienok uvedenych v štandardoch kvahty4l, ak bude Oo
davateľ uhradzať kornpenzačnu platbu Odberateľovi podľa oso
b1tnych predpisov, kompenzačna platba sa považuje za uhrade
nu dňom odp1san1a peňai:nych prostnedkov z učtu Oodavatel'a 
pn bezhotovostnom prevode z učtu alebo dňom odoslania su
boru p/abeb Slovenske1 pošte pn platbe v hotovosti prostredn1c
tvom poštoveho peňažneho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie je podrrnenene predchadzaJuc1m podan1m ž1adost1 
o jej vyplatenie 

Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodavateľ zverejňuje na svojom 
webovom s1dle www sse sk 

2 Odberateľ je povinny 

2 1 mať znadene a pripojene odbeme elektncke zanadenie v sula
de s technickym1 podm1enkam1 pripojenia určenym1 prevadzko
vatel'om d1stnbučnej sustavy a v sulade s predp1sm1 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri prac1 a bezpečnosti technic
kych zariaden1, 

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

2 3 umožniť prevadzkovateľov1 d1stnbučnej sustavy montaž a de
montaž určeneho meradla a umožniť prevadzkovatel'ov1 d1stn
bučnej sustavy pristup k určenemu meradlu, 

2 4 poskytnuť potrebne udaje, ktore je Dodavater pov1nny poskyto
vať o Odberateľoch elektriny prevadzkovateľov1 d1stnbučnej su
stavy, 

2 5 informovať Dodavateľa o zmene udaiov uvedenych v Zmluve, 
a to do 5 pracovnych dm od ich zmeny, mak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia teito oznamovacej povinnosti a za škodu, kto
ra Oodavateľov1 vznikla, 

2 6 preukazať Oodavateľov1 pri uzatvoren1 Zmluvy na vyžiadanie 
doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, do kto
rej sa bude uskutočňovať dodavka elektriny (ďalej len . dotknu
ta nehnuteľnosť"), 

2 7 preukazať, počas trvania Zmluvy na vyzvu Dodavatel'a do 20 dni 
od doručenia vyzvy, trvanie už1vac1eho prava na dotknute nehnu
teľnosti alebo trvaJUCI suhlas vlastmka podľa bodu 2 6 naima, 
ak vlastn1k trvanie tohto prava alebo suhlasu pred Dodavateľom 
spochybni, 

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

2 9 pr13ať zodpovedaiuce technicke opatrema oznamene prevadzko
vateľom d1stribučnei sustavy na zabranerne možnosti ovplyvniť 
kvahtu dodavane1 elektnny, 

2 1 O splňať techn1cke podmienky a obchodne podmienky pnpoien1a 
do sustavy stanovene platnym prevadzkovym poriadkom pns
lušneho prevadzkovateľa d1stnbučnej sustavy a ostatnym1 plat
nym1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 alebo nonnat1v
nym1 aktmi, 

2 11 predložiť na pož1adan1e Oodavateľa pred uzavret1m Zmluvy p1-
somne potvrdenie od pôvodneho Oodavatel'a, že Odberateľ ne
ma voči pôvodnemu Oodavateľov1 peňažne zavazky po lehote 
splatnosti, 

2 12 nezasahovať do odberneho elektr1ckeho zanaderna, ktorym pre
chádza nemerana elektrina bez predchadzajuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovateľa d1stnbučnei sustavy, 

2 13 uhradiť Oodavateľov1 a) ďalšie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak sVOJtm konan1m resp nekonarnm vyvo
lal vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalš1ch ukonov (slu
žieb zo strany Oodavaleľa) a tieto su spoplatnene podľa cenm
ka služieb Oodavateľa, 

2 14 najmenej 5 dm pred planovanym zrušernm Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučeme, splynutie, rozdelenie spoločnosti ), 
oznam1ť tuto skutočnosť Oodavateľov1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu, ktora nesplnemm teito povinnosti Dodavatel'ov1 vznikla 

4 Vyhlaška Uradu pre regulac1u s1etovych odvetvi č 275/2012 Z z, ktorou sa ustanovuju 
štandardy kvalny prenosu elekinny, d1smbuc1e elektriny a dodavky elektnny 

Dodavatel nezodpoveda za škodu, ktora vzmkla 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 elek1n ny 

Merarne množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevadzkovatel' 
distribučnej sustavy určenym meradlom v mieste dodavky Prevadz
kovateľ d1stnbučnej sustavy 1e povinny vykonať fyzicky odpočet ur
čeneho meradla na odbernom mieste, ktore nie je vybavene urče
nym meradlom s d1aTkovym odpočtom každoročne k 31 decembru, 
najneskôr do 30 dm po skončent roka Fyz1ckym odpočtom určene
ho meradla na odbernom mieste sa rozumie a) odpočet určeneho 
meradla vykonany na zaklade vzaJomne odsuhlaseneho stavu urče
neho meradla medzi prevadzkovateľom d1stribučne1 sustavy a Od
berateľom 

2 Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkova
tef' d 1stnbučnej sustavy po splnern stanovenych techrnckych podmie
nok na meranie elektnny Druh, počet, veľkosť a um1estneme určene
ho meradla a ovladacich zanaden1 určuje prevadzkovatel' d1stnbučnej 
sustavy 

3 Odberateľ Je pov111ny umožniť prevadzkovatelov1 distribučnej sustavy 
alebo poverenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny pn
stup k určenemu meradlu s c1elom prevadzkovej kontroly, udržby, od
počtu alebo demontaže a zaroveň ie povinny umožniť prevadzkova
tel'ov1 d1stnbučneJ sustavy kontrolu odberneho elektnckeho zanadenta 
odberneho miesta Odberateľa 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej atebo dodanej elektnny, alebo z ineho dôvodu ne
možno urč1 t množstvo odobratej elektnny (zrnčerne určeneho merad
la). toto množstvo sa urČf podľa vyšky spotreby v predchadza1ucom 
porovnateľnom obdob1 (napriklad v rovnakych mesiacoch predcha
dzaiuceho kalendarneho roka z dôvodu porovnateľnych poveternost
nych a teplotnych podmienok), v ktorom bola spotreba merana sprav
ne 

5 Prevadzkovatef d1stnbučne) sustavy Je pov1nny p1somne informo
vať Odberateľa o terrnine planovaneJ vymeny určeneho meradla 
najmenej 15 dni vopred, to neplat1, ak Odberateľ súhlas1 s neskor
š1m oznamen1m tenn1nu planovanej vymeny určeneho meradla Pn 
neplanovanej vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľov i termin vymeny určeneho meradla Prevadzkovatef' dis
tribučnej sustavy pn vymene určeneho meradla je pov1nny informo
vať Odberateľa o stave odobrateho množstva elektriny, a zaroveň 
je povinny oznam1ť stav určeneho meradla pred vymenou a stav 
noveho určeneho meradla po vymene Ak sa Odberateľ nezučas1-
n1 vymen y určeneho meradla, je prevadzkovateľ distribučne) susta
vy pov1nny p1somne i nformovať Odberateľa o vymene, stave urče
neho meradla pred vymenou a stave noveho určeneho meradla po 
vymene a uskladmť demontovane určene meradlo m1mmalne naj
menej 60 dni z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeneho merad
la Odberateľom 

6 Dôvody vymeny určeneho meradla môžu byť naima 

6 1 vymena určeneho meradla pred skončernm platnosti overenia, 

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

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

7 Podrobnosti suv1s1ace s vymenou určeneho meradla sa spravuju a su 
bhžš1e upravene prevadzkovym poriadkom prevadzkovatera d1stnbuč
nei sustavy, resp techn1ckymr podm1enkam1 prevadzkovatera d1stn
bučne1 sustavy 

8 Oodavater nie je pov1nny plniť s1 svoje pov1nnosl1 podra Zmluvy a OP 
v pnpade, že Odberateľ nema uzavretu platnu a učmnu Zmluvu o pn
po1ern zanaderna Odberateľa do distribučnej sustavy alebo sa od
berne miesto Odberateľa nepovažuje za pripojene podľa platneho 
prevadzkoveho ponadku pnslušneho prevadzkovateľa d1stnbučnej 
sustavy 

' 
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Č l ánok VII 
Obmedzenie, prerušenie a ukončerne dodávky a d1str1búoe 
elektriny 

D1stnbuc1a elektriny do odbemeho rrnesta Odberateľa môže byť pre
rušena alebo obmedzena v pnpadoch a za pod1rnenok stanovenych 
v Zakone o energetike a v suv1s1ac1ch predpisoch, alebo v pnpade za
sahu vyšše1 moci Počas takehoto prerušenia alebo obmedzenia d1s
tnbúc1e elektnny nie ie Dodavateľ pov1nny dodavať elektnnu a zabez
pečovať d1stnbučne 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 prerušerne alebo obmedzenie d1stnbuc1e elektriny Odberateľovi , 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aj po doručent predchadza
j uceho p1somneho upozornenia Tymto ustanovenim nie Je dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ je pov1nny pn ukončení dodavky umožniť prevadzkova
teľov1 distnbučneJ sustavy vykonanie konečneho odpočtu odberne
ho miesta. odobratie merac1ch zanaden 1, pnpadne reahzac1u ďalš1ch 
opatren1 suv1s1ac1ch s ukončen1m odberu a sučasne odpojenie od
berneho elektnckeho zanaderna od zanadeni prevadzkovateľa dis
tnbučnej sustavy Ak Odberateľ neumožni vykonanie konečneho 
odpočtu a odobratie merac1ch zanadeni na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhradi Dodavate/'ovi cenu za odobranu elel<tnnu až do ukonče
nia dodavky na odbernom mieste. alebo do pnhlaserna noveho Od
berateľa 

4 Pre uče ly Zmluvy znamena1u okolnosti vytučujuce zodpovednost 
(vyššia moc) take udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredne na
sledky, ktore su mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a kto
re zmluvnej strane zabrania, alebo bezprostredne ovplyvnia nadne 
a uplne plnenie zmluvnych povinnosti vyplyva1uc1ch zo Zmluvy Tym1-
to udalosťami môžu byť na3ma živelne pohromy, voina. sabotaž. tero
nst1cke akcie. blokada, požiar, štrajk, ep1demia a pod Rovnake prav
ne nasledky, ako su uvedene pnpady vyššej moci, môže mať zmena 
zakonov Slovenskej republiky alebo mych pravnych predpisov, po
kiaľ zasadnym spôsobom ovplyvnia kontral<tačny system Dodavateľa 
s dôsledkom nemožnosti Jeho kont1nuovan1a a sučasneJ nemožnosti 
hospodarsky unosnej altemat1vy 

Č l ánok VIII 
Neoprávnený odber a náhrada škody 

Na učely obchodnych podmienok je neopravnenym odberom elektn
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

1 1 1 o pnpojen1 do distnbučnej sustavy alebo v rozpore s tou
to Zmluvou, 

1 1 2 o dodavke elektriny alebo združenej dodavke elektnny, 

1 1 3 o prístupe do d1stnbučne1 sustavy a d1stnbuc11 elektriny, 

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

1 4 merany určenym meradlom, na ktorom bolo porušene zabezpe
černe proti neopravnenej marnpulac11 a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektriny, alebo určenym 
meradlom, ktore nebo/o namontovane prevadzkovateľom distri
bučnej sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zabranil prerušeniu d1stribuc1e elektnny alebo ak 
po predchadza1ucej vyzve prevadzkovateľa d1stnbučneJ susta
vy neumožnil prerušenie d1stnbuc1e elektrmy vykonane na za
klade ž1adost1 Dodavatera. s ktorym ma uzatvorenu Zmluvu 
o združenej dodavke elektnny, takyto odber sa za neoprav
neny odber považuje odo dňa, keď Odberateľ zabranil preru
šeniu d1stnbuc1e elektriny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektnny, 

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

2 Odberateľ je povmny nahradiť škodu spôsobenu neopravnenym od
berom elektnny a naklady s tym suv1siace osobe, ktorej škoda vznik-

la Pn neopravnenom odbere sa vyška škody spôsobena neopravne
nym odberom elektriny urči podla osob1tneho predp1su5l 

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 poslednei inšta ncie 

Dodavka poslednej inštancie sa začma dňom nasledujucim po dni, 
keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať elektnnu a bola dodavate
l'ovi poslednej mštanc1e oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavka poslednej 1nštanc1e trva najviac tn mesiace Odberateľ uhra
di dodavateľov1 poslednej mštanc1e cenu za dodavku elektnny podľa 
cenoveho rozhodnutia vydaneho uradom pre dodavatera poslednej 
1nštanc1e Dodavka posledne} mšiancie sa môže ukončiť skôr v pnpa· 
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavateľom. ktorym mô
že byť a1 dodavateľ poslednej 1nštanc1e, a to postupom podra platnej 
a uč1nne1 leg1slat1vy 

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

4 Prevadzkovater d1stnbučneJ sustavy najneskôr 15 dm pred uplynuum 
vypovedneJ lehoty zmluvy o pnstupe do d1stnbučnej sustavy a d1stn
buc11 elektnny alebo bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodava
teľ stratil spôsobilosť dodavať elektnnu oznam1 odberateľovi 

4 1 deň, od ktoreho sa zač1na dodavka elektriny dodavateľom po
slednej 1nštanc1e, 

4 2 dôvod začatia dodavky elektnny dodavateľom poslednej inštan
cie. 

4 3 zan•k zmluvy, ak pôvodny dodavater stratil spôsob1tosť dodav
ky elektriny, 

4 4 dobu trvania dodavky elektnny dodavateľom poslednej mštanc1e, 

4 5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodavku elektnny doda
vatefov1 poslednej mštanc1e 

Čl ánok X. 
Reklamačné konanie 

Reklamac1a Je p1somne podarne Odberateľa adresovane Dodavate
ľov1. ktorym sa Odberateľ domaha na1ma zodpovednosti Dodavateľa 
za nekvalitne poskytnute služby, pnčom takyto stav trva v čase uplat
nerna reklamac1e a zaroveň Odberateľ požaduje od Dodavateľa na
pravu alebo nahradu za nekvalitne zabezpečenie dodavky a d1stnbu· 
c1e elektnny do odberneho miesta Odberateľa (ďalej len ako „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 fakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo 1ne zistene chyby 
suv1s1ace s poskytovanim služby Dodavatera (ďalej len „predmet 
reklamac1e") 

3 Odberateľ môže reklamac1u uplatniť 

3 1 p1somne u Dodavateľa na korešpondenčne/ 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 zakazmckej linke Dodavateľa 

4 Podanie, ktorym Odberateľ uplatni svoje pravo na reklamac1u. musi 
čitateľne obsahovať 

4 1 identlflkaciu Odberateľa 

4 1 1 meno a pnezv1sko alebo obchodne meno, 

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

4 1 3 zakaznfcke č1slo resp č1slo Zmluvy, 

4 1 4 EIC kod odberneho miesta alebo č1s lo odberneho miesta, 

S Vyhlaška Ministerstva hospodarstva ~ 292/2012 Z 2 . ktorou sa umnovuie spôsob vy 
počtu škody spôsobene] neopravnenym odberom elektnny 
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4 2 presny popis s odôvodnen1m reklamac1e, spolu s pnpadnou do
kumentac1ou a d'alš1m1 podstatnym1 skutočnosťami dôlež1tym1 
pre posuderne reklamac1e, 

4 3 1dentlf1kačne udaje tykaJuce sa predmetu reklamac1e, 

4 4 1dentrf1kačne udaje reklamovanei faktury, spolu s vanab1lnym 
symbolom, 

4 5 podpis Odberateľa alebo osoby opravnenei konať za Odberate
l'a, ak neide o reklamac1u prostredntctvom eleklrornckeJ komu
r11kac1e 

5 Ak reklamac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tost1 a Dodavatel' 
nevie 1dent1f1kovať Odberateľa, ie pov1nny ho vyzvať na doplnerne re
klamac1e o potrebne udaje s určemm lehoty, ktora nesmie byť kratšia 
ako 1 O drn od doručerna vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedoplrn, bu
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberatel' reklamac1u dopl
rn , predlžuJé sa lehota na vybavenie reklamac1e o dobu, kym Odbe
rateľ poskytne potrebne 1nformac1e Ak na zaklade udaJov uvedenych 
v reklamacu me ie možne Odberatela 1dent1f1kovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podľa prve) vety, Dodavatel' na takuto reklama
c1u neprihliada 

6 Ak Odberateľ počas nešerna reklamac1e Dodavateľom oznam1 Doda
vatel'ov1 nove skutočnosti, beto novo upfatňovane naroKy budu pova
žovane za novu reklamac1u 

7 Reklamacia adresovana na meno zamestnanca Dodavateľa sa pova
žuje za reklamac1u podanu Dodavateľov1 

8 Reklamac1a mus1 byť uplatnena bez z.bytočneho odkladu po zistern 
nedostatkov 

9 Za deň uplatnenia reklamac1e sa považuje 

a) pn osobnom doručen i - datum pečiatky o potvrden1 pn1at1a rekla
mac1e, 

b) pn poštovych zas1elkach - datum doručenia reklamacie Oodavate
l'ov1 podľa pečiatky došlej pošty, 

c) pn doručen1 elektronickou poštou - deň uvedeny na e-ma1love1 
sprave ako deň pn1at1a elektronickej pošty 

1 O Dodavateľ pn uplatneni reklamacie vyda Odberatel'ov1 potvrderne Ak 
je reklarnac1a uplatnena prostredmctvom e-mailu, faxom alebo te!efo
rncky, Dodavater doruč1 potvrdenie o uplatnern reklamac1e Odberate
ľovi ihneď, ak nie je maž.ne potvrdenie doručiť ihneď, musi sa doručiť 

bez z.bytočneho odkladu, naineskôr však spolu s dokladom o vybave
ni reklamac1e, potvrdenie o uplatnern reklarnac1e sa nemus1 doručo

vať , ak Odberateľ ma možnosť preukazať uplatnenie reklamac1e 1nym 
spôsobom 

11 Dodavater vybav1 reklamaciu v čo najkratšom čase Lehota na vyba
venie reklamac1e je najviac 30 dni od uplatnenia reklamacie, pokiaľ 

osob1tny predpis•! neustanovuje 1nak Za uplatnerne reklamacie sa po
važuje deň prtjat1a p1somnej reklamacie Dodavateľom 

12 Dodavateľ vydafzašle preukaz.ateľnym spôsobom Odberateľovi p1 -
sornny doklad o vybavern reklamac1e najneskôr do 30 dni od datumu 
uplatnenia reklamacie V pnpade potreby suč1nnostJ tretich stran pn 
vybavovarn reklarnac1e môže byť lehota podľa predchadzaiucej vety 
predlžena o 5 dm Vysfedok šetrenia možno zaslať elektronickou poš
tou vždy, pokiaľ Odberatel' v uplatnenej reklamac11 vyslovne neuve
die, že žiada vysledok prešetrenia reklarnac1e zaslať využ1t1m pošto
vych služieb 

13 Podanie reklarnac1e alebo sťažnost i nema odkladny učinok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovacej faktury 

14 Reklamac1ou nie je p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
nalež1tost1 faktury (napr nespravnej poštovej adresy, ktoru Odbera
teľ spôsobil nedostatočnou suč1nnosťou) a ž1adosl' o preskušan1e me
radla 

15 Ak vzrnknu chyby pn fakturac11 elektriny nespravnym odpočtom, odha
dom, použ1t1m nespravnej konštanty, použ1t1m nesprávnej sadzby, po
četnou chybou a pod , maJu Odberateľ a Dodavater narok na vyrovna
nie nespravne fakturovaných čiastok 

Člá nok XI. 
R1ešen1e sporov 

V pnpade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavaz.uju pn
jať všetky dostupne opatrenia zabezpečuiuce ich konkretne vyneše-

6 \/yhlaška Uradu pre regulac1u s1eťovych odvetvi t 275/2012 z z. ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvality prenosu elektriny, d1stnbuc1e e/ektnny a dodavky elektriny 

rne Spory vzniknute zo Zmluvy sa zavazuiu zmluvne strany vyspo
nadať prednostne vza1omnou dohodu a v pnpade, že k dohode alebo 
zmieru nedôjde, bude takyto spor predloženy na rozhodnutie pnsJuš
nemu sudu 

Č lánok XII. 
Zánik Zmluvy všeobecne 

Zmluva zanikne p1somnou dohodou zmluvnych stran a to najma, ak 
Odberateľ preukaže, že ukonču1e odber efektnny z odberneho mies
ta z dôvodu prevodu vlastn1ckeho prava k nehnuteľnosti, a to k urč1-

temu datumu 

2 Ak počas platnosti Zmluvy Dodavateľ a Odberateľ uzavru novu Zmlu
vu tyka1ucu sa toho 1steho odberneho miesta, dňom nadobudnutia 
učmnosti novej Zmluvy pôvodna Zmluva zanikne 

3 Skutočnosť, že Dodavateľ neoznam1 Odberateľovi alebo splnomocne
nernu zastupcov1 Odberateľa, č1 vypoveď Zmluvy alebo odstuperne od 
Zmluvy akceptoval, nema vplyv na pravo Dodavateľa podať nam1et
ku proti z.mene Dodavatel'a podl'a § 17 ods 11 Zakona o energetike 

4 Zmluva zanikne aj z nasledovnych dôvodov 

a) zarnkom Dodavatel'a, 

b) zanikom povolenia Oodavateľa podľa Zakona o energetike, 

c) smrťou Odberateľa alebo pravoplatnym vyhJasen1m Odberateľa za 
mrtveho, ktory Je fyzickou osobou podrnkaterorn, 

d) zarnkom Odberateľa, ktory je pravrnckou osobou bez pravneho na
stupcu 

5 V pnpade, že je Zmluva uzatvorena pre viac odbernych miest, môže 
dôjsť k ukončernu zmluvneho plnerna pre každe odberne miesto sa
mostatne, ak sú splnene podmienky v Zmluve alebo tieto OP 

Č lánok XIII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberatel ma pravo bezodplatne odstup1ť od Zmluvy ak 

1 1 Dodavatel' v pnebehu roka opakovane zavinil neopravnene ob
medzerne alebo prerušerne d1stnbuc1e elektnny Odberateľovi , 

1 2 Dodavatel' 1e v omeskan1 so zaplaten1m peňažnej pohľadávky 
vyplyvaiuce) zo Zmluvy naimeneJ 14 dni od doručenia pisomneJ 
vyzvy Odberateľa, 

1 3 dôjde k odňatiu suhlasu vlastn1ka nehnuteľnosll s dodavkou 
elektnny 

Odberateľ je pov1nny spolu s odstupen1m od Zmluvy doručiť aj odňatie 
suhlasu vlastrnka nehnuteľnosti s dodavkou elektnny 

2 Dodavateľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavatel'ov1 v orneškan1 s uhradou ceny za do
davku elektnny alebo 1ne služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich arn do 14 drn od doručenia p1somne1 
vyzvy, 

2 2 Odberateľ ma v čase trvania Zmluvy uzatvorenu aj Zmluvu, kto
re1 predmetom ie dodavka elektnny do toho 1steho odbemeho 
miesta s inym Dodavateľom, pnčom dodavka trva alebo ma trvať 
v rovnakom čase podľa tychto zmluv Uvedene neplat1 ak su spl
nene podmienky podľa osob1tneho predpisu, 

2 3 ak Odberateľ podstatne poruš1 Zmluvu alebo OP Za podstéltne 
porušenie Zmluvy alebo tychto OP zo strany Odberateľa sa po
važuje na1ma 

a) umyselne poškoderne meracieho zanadenta z.o strany Odbe
ratel'a, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zanaden1a treťou 

osobou a neoznarnen1e teJID skutočnosti Odberatel'om Doda
vateľov1 bez zbytočneho odkladu ihneď ako sa o tom Odbe
ratel' dozvedel, 

c) neopravneny odber elektnny ZJsteny na odbernom mieste Od
berateľa. 

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

e) me opakovane porušenie Zmluvy alebo tychto OP alebo po
vinnosti vyp!yvaiucej 2: platnych a uč1nnych pravnych predpi
sov, 

;; 
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f) omeskan1e so zaplatemm zmluvnych pokut, urokov z. omeška

ma a inych platieb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkurz.neho konania na maietok Odberateľa, 

h) podanie navrhu na povoleme reštrukturahz.ac1e majetku Od
berateľa, 

1) vstup Odberateľa do hkv1dac1e 

J) ak Odberateľ nezaplah zmluvne dohodnutu platbu alebo plat
bu podľa tychto OP (zmluvne pokuty, uroky z omeška111a, atď) 
am v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke 

3 Dodavater ma pravo odstup1\' od Zmluvy aJ, ak Odberateľ nezapla
h zmluvne dohodnutu platbu alebo platbu podľa tychto OP (zmluv
ne pokuty, uroky z omeškama, atď) ani v dodatočnej lehote stanove
nej v upomienke 

4 Oodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy aJ, ak dôjde k zrušemu Odbe
rateľa a prechodu prav a povmriost1 Odberateľa na pravneho nastup
cu Odberateľa Dodavateľ ma pravo z tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu
vy do 30 dni od zrušema Odberateľa 

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

6 Odstupeme od Zmluvy Je uč 1nne dňom Jeho doručema druhej zmluv
nej strane, pokiaľ v odstupen1 od Zmluvy nie Je stanovene inak 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

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

Dodavateľ môže Zmluvu vypovedať v prrpade, ak Odberateľ nepred
lož1 doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti do 20 dni 
od doručema vyzvy Dodavateľa na predložeme 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 začina plynuť prvym dňom me
siaca nasleduJuceho po doručem p1somneJ vypovede a skonč i sa 
uplynut1m posledneho dňa prrslušneho mesiaca 

2 Odberateľ Je povmny zabezpečiť, aby ku dňu uélnnosh vypovede 
Zmluvy bol ukončeny proces zmeny dodavatera podľa Zekona o ener
getike Ak Odberateľ nesplni povinnosť podľa predchadz:aiuce1 vety, 
Zmluva zamka dňom predchadza1uc1m dňu z:meny dodavateľa, o kto
ru Odberateľ v sw1slosá s touto vypoveďou požiadal 

3 Lehota pre vypovedanie Zmluvy z:o strany Odberateľa, alebo vyjad
rente nesuhlasu s JeJ predlžen1m, sa považuje z:a zachovanu v pnpa
de doručema vypovede (nesuhlasu) Dodavateľov1 najneskôr posled
ny deň takejto lehoty 

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

5 Už raz: podanu vypoveď Zmluvy môže Odberateľ odvolať , pnpadne 
stornovať, len so sul1lasom Dodavatel'a 

6 Aby vypoveď Zmluvy bola platna, na učely iei určitosti, iasnostl a zro
zum1ternosti 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 opravneneJ konať za Odberateľa v pnpa
de, že ide o pravmcku osobu V pnpade splnomocnenia na vypoveď 
Zmluvy splnomocneme mus1 obsahovať podpis Odberateľa ak 1de 
o fyzJcku osobu alebo podpis osoby opravneneJ konať za Odberateľa 
ak ide o pravn1cku osobu Vypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v ongmah alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Ooru fovanie 

Prt osobnom doručovam. za ktore sa považu1e prebra111e p1somnos
t1 Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnost1 považu

JU za doručene ich odovzdan1m, a to aJ v pnpade ak ich adresa! od
mietne prevziať 

2 P1somnost1, ktore Odberateľ alebo Dodavatel' zasiela prostredn1ctvom 
Slovenske) pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas1elku s doručcn-

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

2 1 druha strana odoprela pnJať zas1elku, pnčom za deň doručema 
bude považovany deň odopretia prevzatia zas1elky, 

2 2 zas1elka nebola vyzdv1hnuta v určene) odbernej lehote, pnčom 
za deň doručenia bude považovany siedmy deň od uložema za
s1elky na pošte, 

2 3 nebolo možne z1sbť vyššie uvedene osoby na adrese uvedeneJ 
v Zmluve alebo poslednej znameJ adrese, a preto doručeme ne
bolo možne V takomto pr1pade bude za deň doručenia považo
vany deň, kedy sa zas1ell<a vrat1la odos 1elateľov1 

3 P1somnost1, okrem p1somnost1 tyka1uc1ch sa vypovede zo z:akonnych 
dôvodov, vypovede zo Zmluvy, odstupenta od Zmluvy a uzatvorenia 
Zmluvy, Je možne doručovať aJ faxom alebo v elektrontckeJ podobe 
na e-ma1lovu adresu Odberateľa alebo Dodavateľa. ktoru Odbera
teľ alebo Oodavateľ na tento učel oznam1I druhej strane P1somnos!I 
doručovane prostredntctvom faxu sa považuJU za doručene momen
tom vytlačema spravy o ich uspešnom odoslan1 P1somnosti doručo
vane v elektron1ckeJ podobe, ak nie ie preukazany skorš1 termm do
ručenia, sa považUJU za doručene prvy pracovny deň nasledUJUCI po 
ich odoslan1, aJ ked' s1 ich druha strana nepreč1tala Udelenie suhlasu 
a odvolanie suhlasu so zas1elamm elektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 ie možne aj cez SMS spravu na telefonne č1s lo alebo e-mail, 
uvedeny Dodavaterom na webovom s1dle Oodavateľa www sse sk, 
určeny Oodavateľom na učely akt1vac1e alebo deakhvac1e elektromc
ke1 faktury 

4 P1somnost1 doručovane kunerskou službou sa považUJU za doručene 
tret1 deň po ich odovzdanf doručuiucei osobe, pokiaľ sa nepreukaže 
skorš1 tennm doručenia 

5 Odberateľ a Dodavatel' su povmn1 navzaiom s1 oznam1ť zmenu adre
sy na doručovame, č1sla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote 
uvedene) v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavateľ v stanove
nej lehote druhu stranu o zmene neinformuje považuje sa doručenie 
p1somnost1 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 uzatvorent Zmluvy 

6 Odberateľ je pov1nny pn všetkych p1somnych pravnych ukonoch spo
Jenych s ukončen1m a zamkom Zmluvy uviesť obchodne meno, EIC 
kod odbemeho 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 pravntcku osobu a odtlačok pečiat
ky Odberateľa 

7 Za platny preiav vôle Dodavateľa sa považuje aj raky preiav, ktory 
Je uskutočneny na llshne vyhotovenej Dodavateľom so skenovanyrn 
podpisom opravnenych osôb, zastupujuc1ch Dodavateľa Pokiaľ ie za 
Odberateľa ako splnomocnttera pn uzatvaraní, zmene alebo ukončo

vam Zmluvy uskutočňovany uKon na zaklade plnomocenstva. Je Do
davatel' opravnený požadovať uradne overený podpis splnornocrnte
l'a 

Článok X VI. 
Ochrana osobných údajov 

V sulade so zakonom č 122/2013 Z z o ochrane osobnych udaJOV 
a o zmene a doplnen1 rnektorych zakonov v z.nem neskorš1ch predpi
sov (ďaleJ len „Zakon o ochrane osobnych udaJov") dodavater elektn
ny (ako prevadzkovateľ) spracuva osobne udaje odberateľa elektnny 
- fyzickej osoby uvedene v Zmluve na učel Jednoznačnej 1den\Jfikac1e, 
spravy a fakturac1e ceny za dodavku elektnny a na účely vymahama 
narokov Dodavatefa zo Zmluvy 

2 Odberateľ v zmysle § 15 ods 1 Zakona o ochrane osobnych udaJov je 
tnformovany, že Jeho osobne udaJe uvedene v Zmluve. ktore su ne
vyhnute na Jeho jednoznačnu 1dent1f1kac1u v tnformačnych systemoch 
Dodavateľa, bude Oodavateľ spracuvať na učely uzatvorenta a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľa Zako
na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o povinnosti poskytnuť požadovane osobne 
udaJe V zmysle §1 O ods 3 p1 sm b) Zakona o ochrane osobnych uda
JOV, ak spracuvame osobnych údaiov Je nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktoreJ Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvnych stran alebo na 
zavedenie predzmluvnych vzťahov sa suhlas Odberateľa na spraco
vanie osobnych udaJOV nevyžaduje 

' '· 
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4 Poskytnute osobne udaJe musia byť pravd1ve a aktualne V pnpade 
zmeny poskytnutych osobnych udaJov Je Odberateľ povmny Dodava
teľa 1nformovaľ o ich zmene p1somnym oznamenim Dodavaterov1 ale
bo osobne v zakazmckych centrach Dodavateľa 

5 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaie môžu byľ po
skytnute organom vereineJ moci a mym subjektom v zmysle vše
obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 
v trestnom konani, prevadzkovateha d1str1bučneJ sustavy, exekutor
ske urady, advokat1, banky, Slovenska pošta, a s , spravne orga
ny podľa zakon č 71/1967 Zb o spravnom konani, Rozhlas a tele
v1z1a Slovenska podľa zakona č 340/2012 Z z o úhrade za služby 
verejnosti poskytovane Rozhlasom a telev1z1ou Slovenska a o zme
ne a doplnen1 mektorych zakonov, 1ny opravne ny subjekt podľa§ 1 O 
ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov) Osobne udaje sa ne
budu zverejňovať a am nebude dochadzaľ k. prenosu do tret1ch kra
Jlíl 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, vymahama narokov dodava
teľa elektnny zo Zmluvy a podpornych adm1mstrat1vnych a techrnc
kych služieb Aktualny zoznam subjektov, ktorych Dodavateľ poveril 
spracuvanim osobnych udaJOV, Je zvereineny na webovom sldle Do
davateľa www sse sk 

6 Odberateľ bene na vedomie, že 1eho osobne udaje môžu byť spnstup
nene pn1emcom za učelom podpory, spravy a vyvoja mformačneho 
systemu a vykonu extemeho auditu 

7 V zmysle §17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov Dodavateľ 
po uplynuli platnosti Zmluvy zabezpeč1 bezodkladnu hkv1dac1u osob
nych udaJOv po uplynuli lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z z o arch1-
voch a reg1straturach V zmysle Reg1stratumeho poriadku a reg1stra
tumeho pianu Je Dodavateľ pov1nny arch1vovaľ dokumenty 10 rokov 
od uplynutia platnosti Zmluvy Lehota zač1na plynuť 1 ianuara roku 
nasledujucom po roku, v ktorom uplynula platnosť Zmluvy Po tejto le
hote budu osobne udaje bezodkladne zllkv1dovane 

8 Odberateľ bene na vedomie, že jeho prava pri spracuvan1 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 udaJOV, a to predovšetkym pravo vyžadovať potvrdenie, 
č1 su alebo me su osobne udaJe o ňom spracuvane, pravo na mfor
mac1e o stave spracuvama svojich osobnych uda1ov, ktore su pred
metom spracuvania, pravo na opravu alebo hkv1daciu nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udaJOV, pravo na hkv1dac1u osobnych 
udaJOV, ktorych učel spracuvama sa skončil , pravo na hkv1dac1u osob
nych udaJOV, ktore su predmetom spracuvama, ak došlo k porušeniu 
zakona 

Článok XVII . 
Záverečné ustanovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran, ktore nie su upravene v Zmlu
ve a v OP, sa riadia pnslušnym1 pravnym1 predp1sm1 platnym1 v Slo
venske) republike V pnpade, ak sa niektore ustanovenia 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
noveni OP a Zmluvy 

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

nej pokuty dohodnuta v md1v1dualnych obchodnych podmienkach Do
davateľa primerane zohľadňuje porušene ustanovenie zmluvnych 
podmienok 

3 Všetky udaje a 1nformac1e obchodneho charakteru, ktore vyplyvaju 
z uzatvorenej Zmluvy alebo pn činnostiach zabezpečujuc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavateľ 
a Odberateľ sa zavazuiu. že tieto dôverne 1nformac1e budu chran1ť 
a utajovať pred tretim1 osobami, s vynimkou poskytovania udajov na 
zaklade platnych pravnych predpisov 

4 lníormac1e o pravach Odberateľa su uvedene na webovom s1dle Do
davateľa www sse sk 

5 Odchyhť sa od tychto OP Je možne iba na zaklade Zmluvy a iba v tych 
ustanoveniach, ktorych zmena nebude odporovať obsahu a učelu 
tychto OP Dodavateľa a prevadzkoveho poriadku pnslušneho pre
vadzkovateľa d1stnbučne1 sustavy 

6 lnformac1e o cene elektnny vratane jej štruktury a podmienkach do
davky a d1stnbuc1e elektriny, ako ai 1nformac1e o cenn1ku služieb 
môže Odberateľ z1skať na webovom s1dle Oodavateľa www sse sk, 
alebo na kontaktnych miestach Dodavateľa - zakaznickych cen
trach a zakaznickych službach Dodavateľa (na telefonnych linkach 
0850 123 555 alebo 0906 25 25 21), (ďalej len .Kontaktne miesta") 

7 Odberateľ môže z1skať 1nformac1e o pôvode elektnny a podiele Jed
nothvych druhov pnmarnych energet1ckych zdrojov na vyrobenej a do
danej elektrine v predchadzaJucom roku, a 1nformac1e o vplyve pn
marnych zdrojov elektnny na životne prostredie, alebo vereine zdroje 
takychto mformac11, na webovom s1dle Dodavateľa wwwsse sk alebo 
na Kontaktnych miestach 

8 Odberateľ Je pn kontakte so zakaznickou linkou povmny 1dentlfikovať 
sa tromi nezav1slym1 udaJml datumom narodenia, č1s lom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo č 1slom odberneho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, naJma pn ukonoch Odberateľa tykajuc1ch 
sa zmeny alebo zan1ku Zmluvy z dôvodu ochrany zmluvnych udaJOV 
Všetka komunikac1a so zakazn1ckym1 službami môže byt elektronicky 
zaznamenavana a zdokumentovana Ak Je elektronicky zaznamena
na a zdokumentovana, tak v sulade s pnslušnym1 právnymi predp1s
m1, naima Zakonom o ochrane osobnych udajov 

9 Dodavateľ Je opravneny tieto OP meniť alebo doplňať Dodavateľ zve
rejni aktualne znenie OP alebo ich zmenu na svojom webovom s1dle 
www sse sk Odberateľ JB opravneny vyiadnf SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamemm, ctoručenym Dodavateľov1 do 30 dm 
odo dňa, kedy boh zmenene OP zverejnene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom zneni nadobudaJU uč1nnosť dňom uvedenom v OP 
v ich zmenenom zneni, ak Odberateľ po ich zvereJneni pokračuje 
v odbere elektriny Ak Odberateľ v i!!hote 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 pnslušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novu;e, piati že vypovedna lehota Je dva mesiace (výpovedna lehota 
zač1na plynuť prvym dňom mesiaca nasledujuceho po mes1ac1, v kto
rom bola vypoveď doručena) 

10 Obchodne podmienky dňom nadobudnutia uč1nnost1 nahradzaiu 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 

) 


