
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis"' 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODAVKE ELEKTRINY 

J µ ~ L.H 12 2 1 o ---· __ r1 ________ _ 
--- -------------- - ----- - ---------

!da lej !eon ,Zmluva·•; •JZatvoren.~ •1 zmy>I~ u~tanr.>ven i § ~69 ()d·> 1 Ob<;hodného z~k•nník;i" p•í<.l lt '<1ych ust~n.,;veni Z;;ko11a c. 25112012 Z. z. 

o energetíl-:e a o znw ne a doplneni ntel<lorých zákonov 

Pre EIC odbernéh o m iesta: '.~i~:"][ľ[_~j[f]~lol[&]ll:lfIFIE~JGDIY..J@J etslo odberného miesta (ťOM): ~[g;JIQ]~[TIL1 i~ 
Dodávate.1: 

Stre<loslovenskii. ffietgetllw, a. s., Pľi Hajciartl:e SS91 /4llťJ10 47 Zilirui. Zapísan.'i v Obdiodnom 1egi~tri OktE!'$rll:flo sudu t 11;n,1. Oddiel: S;:;, Vlotka élslo: 10328/L 

----- - ---- -------
1CO: 36403008 Dll: 2020106682 re OPii: SK202iH06682 -----· -----
Ban1!011t< spojenie: VÚB biJnk.1, a. s. - 702432/0ZOO IBAN; 51<9 I 0200 0000 0000 0070 2432 S~olFT-SiC; SUBASKBX 

~-----

felefôn: 0850 123 555 f;!lC 041/5192519 E mall: podníkatella;\jlsse.~k 

Odberateľ: 

ObchOdrié meno: -j' lŕ.,./v Úf ,A /J _J /(, Y .5 & JI O .l f' tu/ (/V Í /::_ 'J.ft '::J 
IČO: 

j '1L--r;02<t oit: /..,oG- fc, 132;t:r ____ lcDm _________ --------
Zaplsany v 10~. !ill-

Ko~~!ttni"os~ - -&:-:Jr+lr i1 1J itr;u 0)
1 !L. 

Te~fón~--·---- _ t?J2jC ~r~A!__L-_ ~ - ~--"M~bii:_____ 

Zaswpeny: /lvG-J !fflv.íl./IU l 1-f/ťA-
ftinkcill: lz_fi)J' ft) /4=_ __ _ 

Faic: - - - --- - - - ----
E-mail: S KN AC E. ====---- --- --- - ·- - - -- --
Adresa sídla spoloenosti: 

Ulica: ť. dom11. / 2 J' 2 ) 2 P .1 
------ - --···· -!:-------„-· 

Pst: '!Jf f o ·1 
Adresa pre z.as1elan1e korešpondencie: toto:Zná s adresou sldla spoločnosti 

Ullca: t.domu: 

Obec 

Údaje o odbernom mleste: 

Ulica'. 

Obec 

__ JoLl'itJ(fi';:::t.?t!/f l domu: 'f'}J 
, ___ fOrJ_l'>Z_._Y___ ___ _ _ ----·-- - Pst '3 2 2.. :r1 

Predpokladaný rotny odber lkWn}: P0údow1ny pmd~k-t_d_od_a..,-l<-y_ľ_/.(_fé-_17~(/----H-l;uny Istič II\}: } .;..12 r A j C f 
R-e-ze_rv_o-~a-~--k-ilf.l<l_t_l;;w,;:;·- - -----------.. Typ ~~ne1 ki!~:c1w·: D 12 mesafoá [j 3 mesačná C mesafuá 

Spôsob zasielania faktúr (vyberte iba 1ednu molnosrl: 

O Súhlasím so zasielaním 
elektronickej fakt úry" 

Typ zabezpetenta: O ttandard r--1 exti a -i_Jpremium 
bE: z1.1tezo~~"'"""nl"'"-----~-=~-=z~cčqnéhesľC'm zcb&tJ~éer.é cc..-un."'k"'á"'co""m'-----_„!!v zasir:l,,;.;;;„~ub.?1u:_C _p_d_f_s_ú_bo_- _, _______ --=L=_x_n_1_l_s_ú_b_o_r ___ -==l'-p-d_f_~J_· ~or 

Súhlasim so zasielanlm faktúry poštou. 

Spôsob úhrady : 
--- - - -- -----·------,----- - - ---- Periodic ita úhrady preddavkovych plaueb 

preddavkových platieb ; faktúr 1 

[~] suhlas k inkasu'" 

123f;~vodny prikaz" 

O pe(1aži1ý poukaz U 

__ ,_J súhlas 1; inkasu-> 

~prevodný prtk;;r" 

1 penažný poukaz lJ 

D stvrťročne 
1JIZ-

- - - - - - -
Bankové spojenie Odberatela 

~~: ~~~ 

lJ ročne 

~---c~~~~= ==------------ ------------~ P1110"m'N:llBLIJl~[IJ[I]lľJ[]Jlli@J~ln[q]_@J@l@l[l;@J~[Ji]L!j~l[].l[~][ľl(;J__ si.~~-aic: DDDDDDOD 
Uiii ,!LJ_! c/tľ/t _______ ___ , 
Podmienko u pre dodŕ<!,mle termlnu wéat la dod:ivky elektriny j<? splnenie technických a obchodný<:h podmienok f#ipojenia a obchodnýi:h podmienok 

Dod~11ateľa Dodávku eleklr•Cl1' ne01oino zafať skór. iiko dilfde l. montáii urč.eného meradl11 z:i strany pf~vád.':k<watela dislrlbticneJ sú;tavv. 

• Po/Ja i·? potrebne vypísar' iba pre· odt~mé mi'esto no ncpäfove} IJlťtdine VN. 
i J Vprípacl~, Ž•? Odbt:1cJ rtľpo2;ado l o ptudut..1 dmtJvl.y, A:rnrf 11!·.' if::! nw"}.ne /Jfírndiľk-ciif;Uibu.tne_l sc.hfľb.: na 0db?nwP1 m{ttl.re podta placntflro CtrmíA.-,1, P'!~h 1fn )' ptCH:fu~:t dc..xlavhy mu 

prldell Dadrl'„~tr:l'c mm<lmi 1110 <-1dbera,efovi v orifoh~ z,nfuvy. Dvt'•odi.1 c· pfc.ltbóch ::a cdobmrú. ul1f tcJ tiat„1<?~· yfc1~·ru."O\'Unt.i ~li::t•trinu - fokttJra '· 
2) PDdľn zákona o DPH eleJ.:t1onic'.tí fak túru mož1 :~ H:dof te" ff• s1íhh1wni O.:!(Jera!efa. V.01 ~0.idc. 5úhlo111 SD zasielcrnim !?1,~ktrom'ck~j fokrť:ry Vám odp~n/čcme i11j ;p6;ob úhradv 

fdk iVt tJ~·u je „ f.11.!tiiJ.!(l)i fh.W.~Ol u. 
3) Pu uvr:d enom sp6scbe úlucd'I je p.otr:'l:"né LJ\!Íest t11r14.t•11ť ~p"'·-}~:r.i;.: Odl;: t·Jtd<J. 

"I! P1i uvt·denom ;;pó5nbeúh;c:dy JC por re im~ w.·íc>f ba'i.~oi. ~ :p?jenk Q,1ber; t.. lu o do!Q::if v'j; ·1:t)f'é 1/ncivCJ llia11d(}, :-Yt: ín:\ uo SEPA 

MMľEc/01/2014-N 



Článok 1. 
Predmet %mlovy 
1.l. Zmluvou Sil Zd\: ä2uje ncdá.•.;,:He l l1 :.-<bvd( (")db.,.,r."'it·."it'\ 1 •:-k:~Ur'.n. •'j''11f~i!"':„ ľ1 

mnoistvom a Caso•.r:i,.'m p ri·'Jbehi'Jm "):·k.r1nu :.abi:z:p~ ~ J~ d1-;t rtU··k!u "!'.lBht;ny do 
odberného mh~H<~ Odta::r;,h.' f·.~ vrá!!ln~ -;.ú v 1.,.1.Jll(Í1 ~hct;~J-· a pkV~!Z{ ::a OcH,1::'"~-~~ 

(a zc-Opovednosťza odchýl~u íď?l!ej ~~n„úudá'.'~č ef1::~.trir1v·~ Podm ii:; r.J.-Q11 ~ ·h~ i 1t..:
d rianic termínu začutia Dr.td<l•1ky ~l~~ :rmy jt sp!n~nie; tec.h;ildý:h a ct.clmdl\·:·.::h 
p.o'.irnienn k prif.!Ojc.'"ni~ ;'l ''bchodný~h rodml"'nn~. Doi_fihut'-' 1.:1. Dorl.3\1~.u d-:,1-rl "l7 
nemožno začať skór, ako dójde J~ montáti urcen~ho m~~radJ,1 zo1tt7ti1 }' prcN5at>t„;:
vnti~l~'1 tll stribučnej -:U:;t.3vy lď~tleJ l ~? lf PO')„\. Odb1=rat:1-:fE-f:trlr1:· :;. :;:3\•'A:uit ~;pb

tii Dodávat; fo,•i ce11u .:a Ood~v~u r:l~~triny 
1 2. Ooduka elektriny bud;; usl.uto~lio..- •nii J"1<tfa l'~o>na ť ~S 11.:n I J z.• c: ;n~„,,,. 

tike a o zmene "3 doplne ní níi:ktotý-:h zako n-:r1 (óa-?Ej ler. : áh on o enP.1 9~:i~:f•'-"I J 

p!atnych .Obo:hoonýcl1 podrnii.nck dodávky tMktriny pre z~ka.<r.ihiv ~ cttlhw ou 
roénou spotrebol1 elektriny clo 500 Mwh· (tf.ilej hm .OP"). ii~to OP OdbN;it., r 1;0-
dŕžal pri podpis~ Zml uvy, "baznamH ~.:; ich rJbsahom. i1t orému p :>rczumel ~ z.-a
väzu)" sa ich dodr.1iavať 

1.3. God~vka t le~ :rir.y je spl11~n~ (llechodo"' ~l~~tl •ny z dl;!tll ·"~' .-·f \tÍ',Uvy p1i;h1šn<c" o 
f'OS, ku ktorej i'< cdbemé miesto Odberuteľa pripcient!. do oďbemeh<l ml.:s1a o.Jh;-.. 
rntc;;~"a. CJ. po2cht.ldom c.-f<:~llriny c1;z adrutt'di\\.'tK.\r: mit~t-o. \1 J\tor.~m 5u 2~ro,;r~1ti ·Hfiu
~otňuje pred1od vla5tnid„-ych ptáv ~- diaJc'li)ťlj ť'lr.ktrine 2 Meb~.;:prč~i1$t'\-o "JH>:i~ľ 

1 4. Pokia ľ v tejto Zmluve nil! je uved;>ne Inak, dls:ribúclu '21P.ktrlny z«bezpečl Dod.i· 

011\e-ľ P ' " Odbe«Hefa v r(l?.Sahu J <.~ p~>dm«·1'~~- .iva<l~nýrh v plat'!Om a tičin· 
nom prevadzkC'•Om poriadku POS !tlalej len ,Previld:ikový pc<Íi!dol!"!. kVll j bol 
schválený úradom pre reguláciu si<:ťových odv,;tví SlcveMicej r.-;publikv (ďa!;o; l~n 
„ÚRSO"). Pre,.vádtkový porl~dck \J pl~~nom íl t~ činrn:rm z n.:ní j e ;;pr~vid!a i v'!:r>!jne
"Ý l'I~ •J.rP.ibovom 'SÍ(il r? ros. 

1.5. Spô3ob ozn~me-rna terrr"mU vVmenf urcenéhc '11-::radia 3 infomi.ácíu ~ dt~vcd'..Y-il 

vYmeny urct!nť:ho m..:'adl~ ust •. mc·vujt." 'i ~O odse~ 3 Zá~.:..oro o ,?n'=-rgeltJ.e, t J. p"'i 
p!ánavdnej výmene urC:!:n~t .u rr.e:-adl=i budi: te•niin u~ám" ... 'Ý pr;r.mr-.:".' ' sr r•ŕ. 1 S 
dni 11opred, t.o nepiatí1 ~l! Oďbera:teľ :iúhlasí s n~sk:cr.ši~ t-:rT"'\inorrt o známen'a 'lý
fTle'nY urCen~ho mer:idl~; pri neplán·OJ\\nel vymcn.e im::eincho nI-=radl:, bi.•d.<: ~.-.cr 

n1in 02n.ámer.ý bezod~dadn·:. Oóvod~· ·Pim~:ny :.1rtenéhc, rr.t:- radla. näh1i:st1a .; '\~i~ 
scb urfenia mnozstva dodane1 eleJrainy v príµaóc ~oruchy urG nf tr:> rnenúla 
alebo m imo ut~i!néi'lo t~;nu fjdport1J 3.J uprn..,~n.s! v Pr-:-'Jád:1tc\"O~·r pnr'ad~;~J 

príslušneho POS. 
l .6. Dodávateľ posl-:;dnej inštancie je povinný dodávať elekirinu odberat~lom .~ llCk

t:Ir.y, kto rí sô p ripojení k súnav~ a ~.to,Ych dr.-d..-:h·atcľ sH·gtil .~pós0bH~ť doCá\·~ ť 

~lektrinu pudľa § 1.S odsi:k 6 Zákona o energetike alello ak dójde ~ zasu-, P„ hJ 
Pk.X~su zrnent ::kxiávat'?fa ~lektriny a .:.áro,1.::ri ku dilu i:re•u!r_-n~a dcdávok !l~Y
t<lny nemajť1 ! 3bezµ<?ôu1u dodavku lnyrn spowborn. Oo<lávatef po;l!!drwj iost.>n· 
cie je po"inný dodá·1a ť elelminu nai'" ar. polas trc'h mdsiar.ov. Ocd~v>.o prnlectnc,j 
inštar..cie zaéfna dňom n.a~J.eduJ•.kim po d ni, v ~tto·om pb vodný dodťi•,;atd ~trn til 

spôsobilosť d"Jd~vílť eiektrinu. Skutoéncsi. ~" dGdávarer <.?!~k triny str• 'il sµo~obi· 
la sť dodl\vať ~dttrlnu podľa§ ii3 odsek 6 Z.ikona O en~H~?~iK1• ~J~Q.:-, Jlif Gô::J~ ~. 

zastaveniu prGo:s~izmeny dod~va:~r.'.S c:lektňtlV iii ?iJr()~t:ťi J.:foerab?f'!!é"-tfit1y '-:u 
d nu preru~enia dodávok ~lektriny nema zabezpečenu d ·xla·1ku in:fm spbsoh-:i;n, 
oJ.námt o<lb<-r.at~iovi bezociki<tdr11:: prevadt lr..0·1.'ttet s'i~:t::1•1v1 <.10 ktc r(;:'j j1: od bE-r.::t: P:..r 
eiekt1ir.y p rii:·ojený a to v ľuz;ahu podľa Vyhl.B~y ÚRSO č J•\120 13 Z. z., ~1toro1.> 'a 
U'it~flCVUjt'J pravldlit ptfo Íllfl90Vtlniť.' vnúl!Jrn~;?- ii,.... h hU .,_ dt.•~;trinntJ ll ľ!1 1'.lVid l.j fit•~

ÍUfigovanie vnútorného trhv s plyni:Ptn {ďaie::j f '='"n „S!f3vicild trhu ... , tn fl:r rnacia ko!"'1 
covým odberacerorn -?t~ktriny o z.ač~atku d odj vky poslcdrn~j lnšt;Jnc~ ob~ahuj~ 

p~uč~f\ie o dOvcd-..>..:h V%1'i~u dod.:\vky ~O!M:<lf\~j iľl~t 4nd-.~ rl<'>bé Jej rrv.ari~' j m-1! 

nastiach jej ukonéenia. Dodávateľom posledtwj Inštancie je držit,;f pavolenia ~a 
dodávku el ~k!riny, ktorý dodáva ·~lektrinu koncovým odberateľom t:lektrl 11y, ~:o
rého rozhodnutfrn urd Úr;,d pre regult.!t:i u si~Ú>\'ý(h ochn~N• . H~tim dod;vk~· ph
sf•?dnr:j in~tanci~ je upcavený v § 16' Zikor-a o er1ergetiľ. F.: a \1 ~ 36 PravidiRI t1h~. 

Článok 2. 

Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zmluva nadob.;do p!atno;(t.lr\om J ~j podpisu oboma m:lu·,n~n, ; st„;inami ~ tll lrwcä 
dňom začatia Doda-;ky ·.? leklriovOdberat~ľovl;, uz.atv;§ra su na dobu n<?wätú. Zr'TliLJVt·.§ 
~trany ·>a dohodU. že pouinne :ver~jnt:n~ i.mlui.I\' v stHade s§ •17 j odi o;k "J (.11:.tlan ;;~t:?ho 

zäkonnika nadobúdajú úfä1m>;ť dŕlc.1•1 pr,Jľa 1m·ej v~ty lohm bodu. 

Dodávateľ: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: Stred o~ :, a .::>. 

Podpis a pečiatka: 

\\l: 
l--·--

Dátum platnost i: !/ 9. O ·i . J O ,!{ 6 

Článok 3. 
Špecifikácia <tdovzdávacieho c meracieho miesta pre distri
búciu elektr iny 
3 i. '·.f".dh i~ ,ft'.,fi r„-fi :lc ť• ·~i--;l Hv' r r• d i ·rrihj".".-ilJ:·~Ač~.tri'1'~ ?~o,1j te<nnld·ý~ú;)iš- rl•Pf'it· 

\Xi :1jr,r:: ,.,r ~.:: t ť -tiol".."'1•.1. v p-rilnh~ Try 1 ľ"":i -:: i..á ~f=!7 ·:·:t~;lcb odh ~rr1~ t' ,, fľli0:-5.f~. ~t.~r.~ 

je r:t :>:·~".tt?-iit ~rrio• ::ťir":0;~.ť•·1: ti-jt 7.1,-,l•.1·.:-y 

článok 4. 

Cena a spósob platby 
4. 1• (\u~ .-nl~~r ~r, ~.„v:;!,.Ji·- ~ :čL:t1ir: t. o-... k.: C..:r2ť <- zap!a";f Oudá ·-J..; ' -r"vi za i.:::~ í):'>cl.~v · 

k 1 C"!t':l!J 1m:~rh.
0

1 ,:::;f„t·1Y111 J .:,~:ri ·Vi 1 :enn,kl'lrn. (~ny uv~;;..1•1"-? v C-: nni1'u ob:a 
huV: :•:::1,1 silov'?j c:le~; ~riny "'f'M:=11i: pt>.:\1;:..cri;J zndr::c'\11~1nt~st! t~ od•:+1•ilku •1tc1r~ 

·,um·:wu}:.-! Dodóvt111;ľ .., sú!.;1cfo s právn11rn !!'.:OrladKor-.1 Slo•: enskeJ republiky i cfi:1le: 
1 ~11 „SW'l. Ceny rt6..t)trlúV3nýd-1 po::?~ "r~cu za d i'Str ibúdu, p"enos. systému._é s!uiby 
'l á.1dady ~1~téml1 a '.l'itJtn::. -=~,~i'ltky r„; z11·18t:\IÍť' Odbcrat~r uluai:liť ·10 ·.rý5i..e ~ra· 

„,:-..,,~n'?'f p iat<1)-rnt a ú.fi„n:frť rf.)zhodfä1~!ami L•,;so kt'gu(e ..... \rit& ~op'1~k-,r t:udi: 
'~ '-i.tur1·:.v..s11~ 'J J~dr.~; (;tk túr~. !iPOh.„ ; t•"?no<... 'ii'IOV•°!J ~:~kt~fn\f' V p ripad.: zrn~riy re
golov;;nych pq;.la:~ov ;;lebo ZJ'Jo?11!;11l; n<wych pŕ.plJ l~rJ\' i!i~·!:O noľýd' d;;n ' p;; 
sh.1-~r\}imí š!átr1ymi organmi SR, ~.toré Sil :ýk!!JU plnenJa p';dl'a i~jto Zmhtvt•. rn.J f;o.· 

d.l'Ji:;teľ pr>vo ptl~3d<'iv.tf o-:1 Odu~1„eía ich i:.3 f'lut<'nie ~ Odbernt€f sa z<.-:ä::u1e 
tF:to poplatky alebo mm e z:iplJtiť OOOál.1atd' má pfd·J{l ;:ož,1do ... ·ttť o d Od~r(tt~ľi 

1; z:-.pi~:~r\i11 l'\ý~"ľl)ch n fil !i'Jdo•J, 1:.torE bi..:dú niať\Ptt" n'1 .:tou a kt()f'é- b\id\'.! ulo
·fo· né r~~ht)dnu~~:1ml ~tJ t r"lyd" o rgbru>·.i SP a k:o rd Ocdáv:a~>2:ľ nebude m 5ct ovplyv
r._!ť. Cenu tt:9L1 : ·~1J:1nýd1 pnpl.~1~1w a ': ..:-r.u i:~ <:lm.t.inL t:l1.·l.i.t ijnu 'i?\ l·lVá~uj~ Odh·'!' · 
r~1tei i 1hr"d1~· spôsolx;m p;~dú'l Zfn l lJV)!. 

·1 . .2. 1:ivda11a~ttf je p!'lvi n ný dt:;:lr li,:. :d „,,,rHiMdy kv~Hr.ť 1.!o:;·:fa \.·~:y ~le~trin;t v-rátan't?. 
k h ';J:,1r: :x1n~cov3r f;: vodťiJ V!ob:tr14:10 p tá Jr:t:nc.• P'ol'.:t..ipisl.J - Vvht.:'t~iv uq,so č.. 

'J75/;t;i'l. Z. ~ .• i..~' •·":'Y s~ 1.1st~r.1J~ u=t1 š:J!"l:!crôv ld 3il:y t?f";;:f'lt..l'.' lJ "':":-:kUiti.V. d~\f.rih1l· 
r :? ?.leKt! iny a: ~kd~vk1 d1:.i:,• i11 J 

14.Z. Cdber?it-~!' :pcrlp~ ~.;,..., t.;-jto .?>nh.;1 1y ;:..c.t 'J' '::J.:tJj~. ž„~ ,;; t;;1dm.• r ~r1'-ti 'ri p.';)~pisom 
':'1b O.-!r,„1 •t) il s C~rmH··~· rn . 

Článok 5. 
Záverečné ustanovenia 
5. l ~l•:.:.>ddt~li teľnou sú1!.a5ť-:u tej;o Zm l>J· .. y E·:c 

~) CenniA, 
bJ OP. 
c} Techr.icltá {~c(if1KAda oab~rt•~tJ o miesta. 
:i) Doi-oda o pb tbäch H odol::raiú, a le zatiai 11;;vyfaMurcväm1 ~l·! ~tri"IJ - ldktúra 
P'ri1"'lhy d a di hla ll! :JtJ,'J ".::r .... t t'fc\'i z 1-;1~1 n„~ l~z?~1kl ;i :in~ p t.• d nio-)dob udnutia úCin~ 
1 ~osti Zr1!u>J )I. ·~i ~lw 71nl.Jvy ~ d~·1 1;n n.::1d • .-,burinur .1 l4f.i'1rnJ.; ti Zrr1luv:;· bude uvedQ· 
r / v prí'. ·:ihe úcl"lc·-da o p1::itb:k t r,, cd':>lt;11·t .'.'Jlť' , ::~ i:,rr1 !!-v vf.!"":fLUOvl!ri1 ek~trinu 

- takt•j'a. 
5.2. Táto lm!tNii it- "YhOleY'2'":~ •J dvoch \r;hotov~·rtl lClt s pltitno~f•.u ~ťi9i11d;u„z kto · 

'Ý'.h J...::.i:1,:, :::mJ0 1: •1i1 rtRna d -::n~I :"! po ir:·:hv:nn vyhc;:ov.;r1i. \ľ~etky 2ll) 2' ~ ··~· a dop ln
k)' Zr~:ih.rvy je mc~.n t!- o: ~- kc11:Jť h:n p íson•nr-

:. ~ Zmluvr-é str:i~~· t'imt-.• p:r~ti!Z!!u 1ô . i.;: !:Jto lrr:luv~ uzô•várai~ po jeoj dék!adnom 
,)r~i!if 31-,j, ;kú.~1'>1!r1": ľ';t z:il, 3_!t ··l:t ... tnPJ v{)I•!, v.lžn~ 1 ni„! '4' tif~:nl, dni ~J zjavne ne 
' 'Ýho<iných p;;d m!enok. 

5.4. r·bdobĽdnutim účin.nos Li ti:-;1;"\ z.,.,:u..,·y s~r~ka platnosť pr~dchäd;rajúca zmluva na 
C!t>d.&vku ~leH1inv pr~ odl:·etth~ l";'~ ie~ t•J twr:>d1?nť v ll."H'(.l Zmf;uv.1.\ s t ým. te ~i?- ne · 
c<ldelite fné ;úcasti predd1adz~júc;:,j lln lt.:oy, ~k,té ne bcr!i ku dnu pôdpi; u Zmluvy 
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d~rié v prilchi.? t ej to Zn1!uvv. 

Odberateľ: 
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J 
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Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100310256 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávateľ: 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
01 O 4 7 Žilina 

IČO: 36403008 

Odberate ľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Síd lo/ Ad resa t rvalého byd liska: 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS62085390000 
Číslo odberného miesta: 6208539 

Napäťová ú roveň : NN 
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba 
Hlavný istič (A): 125 
Celkový inštalovaný príkon (l/V) : O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná sieť: SSE úroveň NN 

Adresa odberného miesta: 
Bernolákova 378 - O O 
972 71 Nováky 

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

Typ merania: TDO 

Údaje o merani dodávky 

Spôsob merania: 
Č íslo elektromera: 81 13884 
Mesiac fakturácie: December 

Počet taríf: Jednotarif 
Periodicita fakturácie: Ročná 

Fakturačná konštanta: 1 Rozsah číselníka: 06 
Spôsob stanoven ia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
číslo 9100310256 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové čís lo faktúry: 130001304227 

Dodávateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017 

IČO: 36 403 008 
DIČ: 2020106682 
I Č DPH: SK2020106682 

Odberateľ 

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

IČO : 36126624 
DIČ:2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu : 1300084773 

Rozpis platieb 

911 01 Trenčín 

Produkt dodávky: 
Distribučná sadzba: 
EIC odberného miesta : 

Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C 1 jednopásmová sadzba 

24ZSS62085390000 

19.07.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č . 9100310256 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: 

Variabi lný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH 

6208539800 01.08.2016 15.08.2016 20% 
6208539800 01.09.2016 15.09.2016 20% 
6208539800 
6208539800 
6208539800 

01.10.2016 
01.11 .2016 
01 .12.2016 

15.10.2016 
15.11 .2016 
15.12.2016 

20% 
20% 
20% 

Základ dane (€) 

4,17 
4,17 
4,17 
4,17 
4,17 

Výška dane (€) 

0,83 
0,83 
0,83 
0,83 
0,83 

Na úhradu (€) 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca , v ktorom je elektrina dodávaná v predpoklada nom rozsahu za kalendárny 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 , 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 spo ločnosť 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Kontakt 

702432/0200 
202476883n500 

6618321014/1111 
2621150449/11 00 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
SK68 1111 0000 0066 1832 1014 
SK68 1100 0000 0026 2115 0449 
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 

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

SUBASKBX 
CEKOSKBX 
UNCRSKBX 
TATRSKBX 
GIBASKBX 

1 / 2 



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

Údaje o odbernom mieste 

Číslo odberného miesta: 6208539 

Trenčiansky samos. kraj 
Bernolákova 378 - O O 
972 71 Nováky 

Skladba ceny 

E IC: 24ZSS62085390000 

Číslo zmluvy: 9100310256 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C1 jednopásmová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.014 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 3X63 A za každý 1 A 
Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuälne platného rozhodnutia Úradu pre reguläciu 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 
0,1200 
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fceNNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 
pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou dp 30 MWh 

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

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 (ďa iej len „OM") zákazníka. 

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY 

~==!!!'!·6'6'~'~~::1.11.1.ma:• 
Aktiv Jednotarifný produkt 

Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

Dvo]tarif ný 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) 

Panoramik 

Element 

Produkt j e určený výlučne pre verejné osvetlenie Oednotarifný 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. · 

Jednotarifné ~~ ~~~--------~ 
bez DPH 

Akt iv 
Dvojtarifné produtqy 

Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

š produkty 
Panoramik 
Element 

(EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

(EUR/MWh) 

(EUR/mesiac/10 wattov/OM) • 

70,00 

73,60 

52,10 

75,60 

54,50 

75,10 

so.so 
85,80 

. 64,30 

55,10 

0,95 

84,00 

88,32 

62,52 

90,72 

65.40 

90,12 

60,60 

102,96 

77,16 

66,12 

1,14 

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

DODAVATEĽ 

Meno a funkcia: 

Dátum: 

Podpis: I 
Mgr .. Jl 

za~~ 

St redoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4 8, 010 47 Žilina 
tel.: 0850 123·555, fax: 041/519 2519 
e-mail: podnikcitelia@sse.sk 
www.sse.sk 

ODBERATEĽ 

Meno a funkcia : 

Dátum: 

2 3 JúN 2016 
/ 

Podpis: 

~-



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

' ' ) 

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

Pre EIC odberného miesta: 

Číslo odberného miesta (ČOM): 

Ukončenie zmluvy požadované k dátumu: 

(ndjdere vo faktúre a na Zmluve} 

(nójdete vo faktúre a no 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: 3 7 rf 
Obec: PSČ: g I j 7- / 

Aktuálny stav elektromera: 

Číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: 

Nízke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarifnom elektromere) 

V prlpade, 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. 

I 

IČO: lf Z 1 3!. 5S / DIČ: 20L ~j 2-$ JOó IČDPH: 
Adresa sídla spoločnosti: 12..1/ 5 T / ~ L,9 ti(} t/() B j LI 

1 

Mobil: (,,-, Telefón: O t.; 6 · S Ý 0 43 /O '>4 g // 32- 3 E-mail: cla, r'J'YlD-·v .· lr:rvr:uJ-crv-o./ 
~ 40?/?W'Y?UÍ tJf::_, 

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 prípade výpovede Zmluvy sa Zmluva, v zmysle platných Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákaznlkov 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 príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej j e 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 rn pôvodný odberateľ zaväzuje uhradiťSSE, a. s., takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. 

;J;" ~~ 
s 

Stn 

~ c ,- 'o /16 ' 
Dátum: , · ' · '-" f ') I , v 1 • „ ....... .. ....,.. - . , . . ... 

PODPIS PÔ{ODNtHO ODBERATEĽA: PODPIS PLATCU FAKlZRY UKONČENtHO ODBERU: 

MM/EE/01/2014-N 



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 
01O47 L:ilina 

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

(2_3 Zmenu odberatefä na odbernom mieste (t. j. ak sa odberatelOm stáva iná osoba). 
Potrebné doklady: 
Pôvodný odberatet: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• prehlásenie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie je zapísar.iá v liste vlastníctva, 
• súhlas vlástníka k napojeniu na t~afostanicu„ . · " · · . .. 
• atesty od MTN (meracie transformátory napätia) a MTP (meracie transformátory prúdu). 

• . . ' ~ • -,, f • . • ·, ' . 

Doplňujúce informácie.Vám ochotne p0skytneme na zákazníckej linke pre f?Od nikatelo\ľa organizácie 0850 123 SSS, 0906 2S2 521 , 
·. , ' ' ·-·.· .. ·„ ' . . j ; . . . :..- · • 

prípadne e-~ailom na podnikatelia@sse.sk. · 

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom podnikaní. 

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

MMI EE/O 1/2014-N 
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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 8591/4 8, 010 47 Ž1ilna, zap1sana v obchodnom registri Okres
neho sudu Ž1l1na, oddiel Sa, vložka č 10328/L (ďalej len „Dodavater') 
Je držiteľom povolerna na dodavku elektnny 

2 Tieto obchodne podmienky dodavky elektnny pre odberateľov s cel
kovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh a pre ostatnych odbe
ratel'ov SSE zaradenych do tejto skupiny odberatel'ov (ďalej len „OP") 
vydava Dodavatel' za učelom podrobnejšej upravy zrnluvneho vzťahu 
pri dodavke elektnny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplnern mektorych zakonov v znern neskorš1ch predpi
sov (ďaleJ len "Zakon o energetike") 

3 Tieto OP upravuiu vzťahy a podmienky pre zabezpečenre dodavky 
elektriny z napaťoveJ urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou 
ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 
SSE zaradenych do tejto skupiny odberateľov, s vymmkou odberate
ľov elektriny v domacnost1 (ďalej len „Odberater'), ktorych odberne 
miesto Je pnpojene do distribučnej sustavy prislušneho prevadzkova
teľa ·distribučnej sustavy (ďalej len .PDS"), a ktori rnaiu s Dodavate
ľom uzavretu platnu zmluvu o dodavke alebo zmluvu o združenej do
davke elektriny - Zmluva o dodavke a d1stnbuc11 elektriny (ďalej len 
"Zmluva") podl'a § 273·a nasl zakona č 513/1991 Zb Obchodny za
konrnk v učmnom znen1 (ďalej len „Obchodný zakonn1k") a doplňa
jU vzťahy upravene Obchodnym zakonrnkom, Zakonom o energeti
ke a ostatnym1 platnym1 všeobecnym1 zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 
alebo normatwnym1 aktmi 

Tieto OP platia pre Odberateľov elektriny, ktori su .malym1 podmkm1 
podľa§ 3 p1sm a) bodu 10 Zakona o energetike len v pnpade, že (1) 
Urad pre regulac1u s1eťovych odvetvi neschvah obchodne podmienky 
pla!Jace pre male podniky, alebo (11) odberateľ, ktory Je malym podni
kom nesuhlas1 so zaradernm medzi male podniky 

4 Tieto OP platia aj pre odberatel'ov elektriny uvedenych v čl 1 bod 2 
tychto OP, ktori odoberaiu elektrinu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmluv o združenej dodavke elektriny uzavretych s Dodavaleľom pred 
platnosťou a učmnosťou tychto OP 

Článok II. 
Pojmy 

Na učely týchto OP sa rozumie 

1 odberatel'om koncovy odberatel' elektnny ako ie 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 elektriny alebo zmluva o zdru
ženej dodavke elektnny uzatvorena medzi dodavateľorn a odberate
ľom, 

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

5 d1stribuc1ou elektnny preprava elektriny d1stnbučnou sustavou na čas
il vymedzeneho uzem1a na učel JSJ prepravy Odberateľom, podmien
ky poskytovarna d1stribuc1e elektriny a pnstupu do d1stnbučneJ susta
vy, ku ktorej Je odberne miesto Odberatel'a pripojene, upravuje platny 
a učmny prevadzkovy ponadok pnslušneho prevadzkovatera d1stn
bučneJ sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s1eťovych odvetvi 
(ďalej len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo norrnallvne akty Prevadzkovy poriadok prevadzkovateľa 
distribučnej sustavy, ku ktorej Je odberne miesto Odberatel'a pnpoje
ne, ie spravidla zvereJneny na webovom sidle prevadzkovatera distri
bučnej sústavy, 

6 dodávkou elektriny predaj elektriny, 

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

8 odbernym miestom miesto odberu elektriny pozostavajuce z jedneho 
alebo viacerych merac1ch bodov, 

9 odberné elektricke zanaden1e Je zanaderne, ktore služ1 na odber elek
tnny, a ktore ie možne pripojiť na distribučnu sustavu alebo na elek
tricku pnpojku, 

1 O techrnckym1 podmienkami dokument vydany prevadzkovatel'om d1s
tnbučneJ sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknminačny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pnpOJerne a prevadzkovarne d1stnbučneJ sustavy, 
určuie techn1cke podmienky pristupu a pnpojerna, pravidla prevadz
kovarna d1stnbučneJ sustavy a zavazne kntena technickej bezpečnos-
ti distribučnej sustavy, · 

11 prevadzkovyrn ponadkom dokument vydany prevadzkovateľom d1s
tnbučneJ sustavy a schvaleny uradom, upravujuc1 podmienky pre
vadzky distribučnej sustavy, prava a povinnosti iednotl1vych učast
mkov trhu s elektrinou a ktory je zavazny pre všetkych učastrnkov 
trhu , 

12 určenym meradlom Je prostriedok, ktory služi na určenie hodnoty me
rane) vehčmy, pnčom zahrňa mieru, merac1 pristroj, Jeho komponenty, 
pridavne zariadenia a meracie zanademe'I, 

13 prerušernm dodavky a d1stribuC1e elektriny odpoieme odberneho elek
tnckeho zanadema bez ukončenia zmluvneho vzťahu Pri prerušeni 
dodavky elektriny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 ukončernm dodavky a d1stribuc1e elektriny ukončenie zmluvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak rne Je ukončenie Zmluvy 
dohodnute inak 

Článok III. 
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena 

Pred uzatvoren1m Zmluvy su zmluvne strany na vyžiadame poVJnne 
za učelom 1dentmkac1e a overerna 1dent1f1kac1e preukazať svoju totož
nosť 

2 ·Zmluva sa uzatvara 

2 1 v priestoroch zakaznickeho centra, alebo 1neho obchodneho 
miesta Dodavateľa za pntomnos!J zastupcu Odberateľa a Doda
vatefa, a to na podnet Odberateľa alebo Dodavateľa, 

2 2 v mieste s1dla Odberateľa alebo v 1nych miestach za pri tomnos
t1 zastupcu Odberatel'a a Dodavatel'a, ak s1 Odberateľ navštevu 
Dodavatel'a vyžiadal, 

2 3 zavaznym a včasnym pri1at1m p1somneho navrhu21 osobne ale
bo doručovarnm poštou alebo kur1erskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavatel' sučasne prítomrn , 

2 4 podomovym predajom 

3 Neoddelite ľnou sučasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavaterom 
a Odberateľom su !leto OP Odberateľ obdrž1 !leto OP najneskôr pn 
uzatvorení Zmluvy 

4 Obchodné podmienky a každu ich zmenu Dodavateľ zverejňuje na 
svoiom webovom sidle pred učmnosťou tejto zmeny 

S Zmluva je platna dňom podp1sarna zmluvnym1 stranami a učmna 
dňom začatia dodavky elektriny 

6 Osoba odllšna od Odberateľa Je opravnena podp1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ongmah alebo v uradne ove
renej fotokop11 

7 Uzatvorernm Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že Je vlastn1kom nehnu
teľnos!J, alebo že ma už1vac1e pravo k nehnutel'nosll. alebo že ma 
suhlas vlastn1ka nehnuteľnosti na dodavku a d1stnbuc1u elektri
ny do odberneho miesta, ktore sa v nehnutel'nosti nachadza 
(ďalej len .opravneny vzťah k nehnuteľnostľ) Dodavatel' ma 
pravo požiadať a Odberateľ Je povmny na zaklade požia
davky Dodavatel'a predložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukazuiuc1 opravneny vzťah k nehnutel'nostJ Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavatel'a nepredlož1 

1 Zakon č 142/2000 Z z o metrologu a o zmene a doplnent rnekto
rych zakonov v platnom znern 

2 5 43a až 45 Občianskeho zakonrnka 



doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, Dodavater Je 
opravneny neuzatvoriť Zmluvu s Odberateľom až. do času predlož.e
ma dokladu preukaZUJUCeho opravneny vzťah k nehnuteTnost1 a pre 
pnpad, že Zmluva s Odberaterom už bola uzatvorena Je Oodavatel' 
opravneny prerušiť dodavku a d1s\nbuc1u elektriny bez naroku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukazUjUCeho oprav
neny vzťah k nehnute! nos ti 

8 Dodavateľ ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmietnutie uza
tvorenia Zmluvy Dodavateľ odôvodm Oodavateľ ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy najma v pnpade, ak na dotknutom odbernom 
m1este ·ev1du1e Dodavater neuhradene peňažne zavazky ako BJ v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba, ktora 1e voči pôvodne
mu Odberateľovi, voči ktoremu Oodavateľ 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 vočľ Dodavateľovi neuhradene peňaž
ne zavazky 

9 Zmluva môže byť zmenena na základe požiadavky Odberateľa 
o zmenu 

a) sadzby, pnčom sadzba sa pnznava spravidla najmenej na 1eden 
rok, 

b) charakteru odberu (rozširen1e, zlučenie, zmena miesta pnpoie
n1a, zmena prudoveJ hodnoty hlavneho 1st1ča pred elektromerom 
a pod), 

c) spôsobu merania, 

d) korešpondenčnej adresy, 

e) bankoveho spojenia, 

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

g) spôsobu uhrady vyučtu1uce1 laktury, 

h) udaJOV Odberateľa resp 1denúflkačnych udajov Odberateľa zap1sa
nych v Obchodnom reg1stn Slovenskej republiky alebo v inom re
g1stn, v ktorom ie 2ap1sany 

Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pnpadoch sa považuie 
za akceptovanu v pnpade, že Dodavateľ oznäml Odberateľovi akcep
tovanie požiadavky alebo s1 Odberateľ a Dodavateľ začnu plniť pov1n
nost1 v zmysle požiadavky Odberateľa 

1 O Zmluva bude zmenenä formou oznámenra Dodavateľa Odberateľovi pn 
zmene 

a) fakturačneho cyklu, 

b) vyšky preddavkovych platieb, 

c) bankoveho spojenia Oodavateta, 

d) 1denúfikačnych uda1ov Dodavatefa zap1sanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenske; republiky. 

e) korešpondenčnej adresy Dodavateľa, 

f) penod1crty a spôsobu uhrady preddavkovych platreb a uhrady za 
vyuétuiucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oz11ame111a Dodavateľa Odberateľovi sa po
važuje za uskutočnenu v pnpade doručenia takehoto oznamen1a Od
berateľovi alebo ak s1 Odberateľ a Dodavateľ začnu plmť povinnos
ti v zmysle takehoto oznamerna Dodavatefa Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamerna Dodavatera Odberateľovi pn určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyuétova
c1u fakturu sa považuje za uskutočnenu ai ak s1 Odberateľ a Dodava
teľ začnu plniť povinnosti v zmysle takehoto oznamerna Dodavateľa 
Odberateľov i 

12 Dodavater Sl vyhradzuje pravo jednostranne zmeniť zmluvne dohod-
11utu formu uhrady preddavkovych plafJeb v pnpade, ak ie z predcha
dzajuc1ch uhrad platieb Odberateľa zrejme, že opakovane využ1va mu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnutu v Zmluve O zmene formy 
uhrady p!atreb bude Odberateľ mformovany vhodnou formou, napn
klad prsomnym oznarnenim, vo vyučtovacej fak\ure alebo vystave
mm noveho rozpisu preddavkovych platreb Ak Odberateľ nesuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, ie povinny tuto skutočnosť bezod
kladne oznamrť vhodnou formou Dodavateľovi 

13 Za naklady suvrs1ace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mimo 
ukonov, ktore su zahrnute v tanfach, učtuie Dodavatef poplatkY podľa 
platneho cenmka služreb Dodavateľa 

Článok IV. 
Cena a platobné podmrenky 

Cena za dodavku elektrrny ie stanovena dohodou zmluvnych stran 

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

3 Dodavareľ sl vyhradzu1e pravo spoplatniť vybrane služby čiastkou 
podla platneho cennika služieb sianoveneho Oodavateľom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuie, že sa s pla!nym cenrnkom Dodava
tel'a oboznam1I 

4 Každa zmena ceny za dodavku elektnny dodavaneJ po dobu trvania 
Zmluvy bude Odberateľovi oznamena p1somne 

5 Dodavateľ fakturuje odber elektnny podľa udajov 21stenych prevadz
kovateľom d1stnbučne) sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podl'a lypoveho dragramu dodavky podľa Prevadzkoveho poriadku 
prevadzkovatefa d1stnbučnej sustavy Dodane a odobrate množstvo 
elektrrny sa vyhodnocuje ako množstvo energie VYJadrene v energe
t1ckych Jednotkach F ak tura mus1 obsahovať všelky nalež1!osu stano
vene platnym1 dar1ovyrrn a učtovnym1 predp1sm13' vratane oznaéema 
banky a č1sla uč:tu, na ktorý ma byť platba pnp1sana, vratane rnforma
cie podľa ustanovenia § 34 ods 3 Zakona o energetike 

6 Fakturačnym obdob1m ie obdobie, za ktore sa vykonava vyučtovanie 
odberu elektriny Dodavalef vykonava vyučtovarne odberu elektnny 
formou vyučtovacej faktury za pnslušne odberne m1es!o Odberateľa, 
pre ktore Je Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobie prr Zmluvach s odberom elektnny z napaťovei 
urovne VN ie mesačne Dodavka elektnny sa Odberateľovi fakturu
je fakturam1 za odberne miesto vo fakturačnom období, ktore ie vy
medzene prav1delnym1 mesačnym1 odpočtami Faktura je vystavena 
v zmysle zakona o DPH 

8 Dodavka elektnny, resp dodavka a d1stnbucla elektnny sa Odberate
ľovi s odberom elektriny z napafovei urovne NN fakturuje fal<turarn1 
za odbeme miesto vo fakturačnom obdob1 (mesačne, ročné), ktore 1e 
vymedzene odpočtami podľa prevadzkoveho ponadku prevadzkova
tel'a d1stnbučnej sústavy, poklar Dodavater neurči s pnhhadnutím na 
charakter a povahu odberu inak Faktura ie vystavena v zmysle za
kona o DPH 

9 Na preddavkove platby za opakovane zdarntefne plnerne vyhotov• Do
davateľ za každe odbeme miesto samostatnu fakturu nazvanu .Do
hoda o platbach za odobratu ale zattal' nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktu ra· max1malne na dvanasť kalendamych mesiacov Do
davater na žiadosť Odberateľa s vačš1m počtom odbernych miest mô
že vystaviť .Rekap1tulac1u faktu( a .Rekapttulac1u dohôd o platbach 
za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu" z dôvodu 
platobneho styku ako mformahvny doklad a služ1 len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkova vyška preddavkov sa stanov1 na zaklade skutočne) spotreby 
prepoč1tanej algontmom, /<tory zohľadňuje skutočne teplotne pneme
ry a knvku odberu pre danu sadzbu podľa typoveho diagramu odberu 
alebo vo výške predpokladane/ spotreby elektriny, vynasobenej ak1u
alne platnou cenou alebo sa pOUŽlJe cena za celkove dodanie z .Fak
tury za dodavku a d1stnbuc1u elektnny" Prr uzatvarar11 novej Zmluvy 
sa vyška preddavkovej plalby urči na zaklade hodnoty mštalovanych 
spolrebrčov a/alebo predpokladaneho odberu a dohodnutej sadzby 

a) Celkova vyška preddavkovych platieb pre Zmluvy s odberom elek
triny z napa\'ovej urovne VN je stanovena v rozsahu až 100 % spot
reby Preddavkove platby su pn Zrnluvach s odberom elektriny 
z napaťovei urovne VN rozložene nasledovne 

- do Jedne; mesačne) spiatky spla!nei do 15 kalendarneho dňa 
v mesrac1, alebo 

- do troch dekadnych sp!atok splatnych do 5 , 15 , a 25 dňa v me
s1acl Vyška jednotl1vych splatok ie 33 % I 33 % / 34 % z celkove1 
dohodnutej vyšky preddavkovei platby, 

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

- v prípade mesačnej fakturac1e su určene do 15 kalendarneho 
dňa v mes1ac1, uvedenemu v doklade „Dohoda o platbach za 
odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura ' 
Vyška preddavkov Je stanovena na 100 % spotreby, 

- v pnpade ročnej fakturac1e su spravidla rozložene v jedenast1ch 

3 Napnklad zakon ~ 431/2002 Z z o učtovrnave v inem neskorš1ch predpisov. zakon 
č 22212004 Z z o dam z pndane1 hodnoty v znem nes~orš1ch p1edp1sov 

i 
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splatkach po dohode s Dodavateľom , uvedene su v doklade „Do
hoda o platbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnc
ku energiu - faktura", ak sa Dodavateľ s Odberateľom nedohodnu 
1nak Vyška preddavkov Je stanovena na 100 % spotreby, 

c) Dodavateľ môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene ce
ny za dodavku elektnny z:aslan1m dokladu „Dohoda o platbach za 
odobratu, ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura•, 

d) Dodavateľ môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene 
vyšky spotreby oproti predchadzajucemu porovnateľnemu obdo
biu zas!anim dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", 

e) Dodavateľ môže zmenrť vyšku preddavkovej platby pn zmene re
gulovanych cien za služby, ktore su predmetom fakturac1e zasla
rnm noveho dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", pnčom 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 Je zohľadnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pnslušne odberne miesto, vzttahnuta na 
normalne kltmatJcke podmienky, podľa normallzovaneho typoveho 
diagramu odberu (TOO) 

11 Po z1stern skutočneho odberu elektnny za pnslušne fakturačne ob
dobie vypoč1ta Dodavateľ rozdiel medZJ 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 elektnny Tento rozdiel bude faktu
rovany Odberateľovi vo vyučtovaceJ fakture vystavenej za pnsluš
ne odberne miesto Odberateľa v cenach platnych na obdobie do
davky elektriny 

12 Term1ny splatnosti platieb za elektr1nu 

a) preddavkove platby pn Zmluvach s odberom elektriny z napaťovej 
urovne NN su v zmysle .Dohody o platbach za odobratu ale zatia ľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura· splatne od 1 do 15 
kalendameho dňa v mes1aa, za ktory sa preddavok uhradza, 

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

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napaťovei urovne VN pn spla
carn do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pnpade ne
uhradenia dvoch po sebe nasledujuc1ch preddavkovych platleb 
v termme splatnostJ, môže Dodavater zmernť termm splatnosti 
mesačnych preddavkovych pla!leb 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.aučtuje sa ako preddavkova platba nasledll}Uceho mesia
ca Tymto Odberatel'ov1 vznikne povinnosť uhradiť fakturu za pns
lušne obdobie bez zohľadnenia teJIO preddavkovej platby V prtpa
de. že preddavkova platba bude na učet Dodavatel'a pnp1sana pred 
skončemm fakturačneho obdobia, bude vo fakture nadne zohľad
nena 

14 Ak Odberateľ využ1vajuc1 1ny než mkasny spôsob platby poukaže plat
bu v nespravneJ vyške, alebo s nespravnym vanab1lnym symbolom, 
alebo JU poukaže na 1ny bankovy učet, ako je uvedené na faktu re, Oo
dava\eľ JU bude považovať za nezrealizovanu 

15 Preplatok z vyučtovacej faktu ry uhrad1 Dodavatel Odberateľovi v le
hote splatnosti vyučtovacej faktury l ehota splatnosti vyučtovacei fak
tury je 14 dm 

16 Dodavater vra!I preplatok z vyučtovacej faktu ry Odberateľovi 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa, 

16 2 poštovym peňažnym poukazom, 

16 3 započ1tan1m voči najbhžš1e 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 tal<ehoto preplatku na 
nim určeny bankovy učet 

Dodavateľ je opravneny jednostranne započ1tať vzaiomne peňaž-

ne pohl'adavky voči Odberateľovi p1sornnym oznarnenim o započ1ta
rn pohl'adavok Za p1somne oznamerne započ1tarna sa považuje aj 
oznamerne o započ1tani vzaJomnych peňažnych pohl'adavok vo vy
učtujucej fakture Jednostranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vateľa akekol'vek pohľadavl<y Dodavatera suv1s1ace s plnen1m Zmluvy 
(najma poh!adavky z. \i\ulu preddavkovych platieb alebo vyučtujuc1ch 
platieb za dodavku elektnny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek po
hľadavkam Odberateľa voči Dodavateľov1 V pnpade, že ie Odbera
teľ v omeškani s uhradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davater ma pravo Odberateľom uhradene platby započ1tať najprv na 
najskôr splatne uroky z omeškania, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na na1skôr splatnu 1st1nu alebo Jej časť, a to bez 
ohl'adu na to, že Odberateľ urči, ktory z peňažnych zavazkov s1 plni 
Za p1somne oznamerne započ1tarna sa považuje aJ oznamenie o za
poč1tan1 vza1omnych peňažnych pohfadavok vo vyučtuiucej fakture 

17 V pnpade neuhradenia preplatku zo splalneJ vyuétovacej faktury Do
davateľom bankovym prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
berateľ pravo započ1tať s1 vzmknuty preplatok s najbhžš1e splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavaterov1, najmenej však 5 
dm 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 !Jčastnik Zmluvy 
sam, pokiaľ rne Je v Zmluve alebo v cenrnku služieb Dodavatel'a uve
dene inak V Zmluve je možne dohodnuť nasledujuce spôsoby uhra
dy platieb 

18 1 bankove mkaso z bankoveho uétu Odberateľa, 

18 2 bankovy prevod, 

18 3 poštovy peňažny poukaz 

19 V platobnom styku sa použ1VaJu vanabllne s·ymboly uvedene na pr1s
lušnych fakturach resp 1nych dokladoch (vratane suhrnnych a vyuéto
vac1ch) vystavenych Dodavateľom Odberateľovi na uéely uhrady ceny 
spotrebovanej elektnny (napr .Faktura za dodavku a d1stnbuc1u elek
tnny'', .Faktura za dodavku elektnny", .Dohoda o platbach za odobra
tu ale zabaľ nevyfakturovanu elektnckú energiu - faktura", .Upomien
ka'). alebo na učely realtzaae 1nych uhrad v zmysle Zmluvy 

20 Za deň platby sa považuje deň, ked' bola platba pnp1sana na učet Do
davateľa alebo Odberateľa Ak pnpadne deň splatnosti platby na deň 
pracovneho voľna alebo na deň pracovneho pokoja, je dňom splat
nosti najbhžš1 nasledUJUCI pracovny deň 

21 Nedoplatok z vyučtovacej faktury uhrad1 Odberateľ v lehote splatnos
ti vyučtovace1 faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberateľ v lehote 
splatnosti preddavkove1 platby V pnpade nezaplaterna am v dodatoč
nej lehote splatnosti stanovene] v upomienke, Je Dodavateľ opravne
ny na naklady Odberateľa po Jeho predchadzajucom poučern o preru
šen1 dodavky elektnny prostredn1ctvom prevadzkovateľa d1stnbučne1 
sustavy obmedziť alebo preruŠ\f d1stnbuc1u elektnny do odbemeho 
miesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vratane na kladov spojenych 
s prerušenrm a obnoven1m d1stnbuc1e do odberneho miesta alebo od
stup1ľ od Zmluvy podľa članku XIII bodu 2 1 tychto OP 

22 V pnpade omeškama Odberateľa s uhradou platieb zo Zmluvy v sta
novenych terminoch je Oodavateľ opravneny požadovať od Odbera
teľa urok z omeškarna vo vyške určenej v zmysle pnslušnych ustano
veni Obchodneho zakonrnka 

23 Uplatneme rek 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, ktoré su zahrnute v sadz.bach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu. učtuie Dodavateľ poplatky pod
ľa platneho cenn1ka služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udelil Dodayateľov1 suhlas na vydarne elek
trornckeJ faktury, Dodava~eľ bude zas;elať faktury vyhradne v elektro
nickom formate Podmienky poskytovama služby elektromcka faktura 
su zverejnene na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk 

Článok V. 
Povinnosti Dodávateľa a povinnosti Odberateľa 

Dodavateľ Je povmny 

1 1 zabezpečiť bezpeénu a spol'ahhvu dodavku elektrmy Odberate
ľovi formou opakovanych dodavok elektriny, za podmienok do
hodnutych v Zmluve a OP, 



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

1 3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnu platbu spôsobom, vo vyške 
a za podmienok uvedenych v štandardoch kval1ty"l, ak bude Do
davater uhradzať kompenzačnu platbu Odberateľovi podľa oso
b1tnych predpisov, kompenzačna platba sa považuje za uhrade
nu dňom odp1sania peňažnych prostnedkov z učtu Dodavateľa 
pn bezhotovostnom prevode z učtu alebo dňom odoslania su
boru platieb SlovenskeJ pošte píl platbe v hotovosli prostredn1c
tvom poštoveho peňažneho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie je podmienene predchadzaJuc1m podanim ž1adost1 
o JeJ vyplatenie 

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

2 Odberateľ j e pov1nny 

2 1 mať znadene a pripojene odbeme elektncke zanadenie v sula
de s technickym1 podm1enkam1 pnpojema určenym1 prevadzko
vateľom d1stnbučnei sustavy a v sulade s predp1sm1 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pn prac1 a bezpečnosti techn1c
kych zanaden1, 

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 Dodavatel'a po 
dobu trvania Zmluvy, 

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

2 4 poskytnuť potrebne udaJe, ktore Je Oodavateľ povmny poskyto
vať o Odberateľoch elektriny prevadzkovateľov1 distribučnej su
stavy, 

2 5 i nformovať Dodavatel'a o zmene udajov uvedenych v Zmluve, 
a to do 5 pracovnych dni od ich zmeny, mak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia teito oznamovacej pov1nnost1 a za škodu, kto
ra Dodavateľov1 vzn1k[a, 

2 6 preukazať Dodavateľov1 pn uzatvoren1 Zmluvy na vyžiadanie 
doklad preukazuiuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, do kto
rej sa bude uskutočňovať dodavka elektriny (ďalej len „dotknu
ta nehnuteľnosľ'), 

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

2 8 udržiavať odberne elektncke zanadenie v zodpovedaiucom tech
nickom stave, 

2 9 pnJať zodpovedaiuce techrncke opatrenia oznamene prevadzko
vateľom d1stnbučneJ sustavy na zabranen1e možnosti ovplyvniť 
kvalitu dodavaneJ elektriny, 

2 10 splňať techmcke podmienky a obchodne podmienky pnpojen1a 
do sustavy stanovene platnym prevadzkovym ponadkom pns
lušneho prevadzkovatefa d1stnbučnej sustavy a ostatnym1 plat
nym1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 alebo normat1v
nym1 aktmi, 

2 11 predložiť na požiadame Oodavateľa pred uzavret1m Zmluvy p1 -
somne potvrdenie od pôvodneho Dodavateľa, že Odberateľ ne
ma voči pôvodnemu Dodavateľov1 peňažne zavazky po lehote 
splatnosti, 

2 12 nezasahovať do odberneho elektnckeho zanadenia, ktoryrn pre
chádza nemerana elektrina bez predchadzajuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovateľa d1stnbučnej sustavy, 

2 13 uhradiť Dodavateľovi aj ďalšie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak sVOjlm konanim resp nekonan1m vyvo
lal vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalš1ch ukonov (slu
žieb zo strany Dodavateľa) a tieto su spoplatnene podľa cenni
ka služieb Dodavateľa, 

2 14 na1mene1 5 dni pred planovanym zrušen1rn Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučen1e, splynutie, rozdelenie spoločnosti ) , 

oznam1ť tuto skutočnosť Dodavateľov1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu, ktora nesplnen1m tejto povmnost1 Dodavateľov1 vznikla 

4 Vyhlaška Uradu pre regulaou sietovych odvetvi č 275/2012 Z z . ktorou sa ustanovu1u 
štandardy kvality prenosu elek1nny, disu1buc1e elektriny a dodavky elektnny 

Dodavatel nezodpoveda za škodu, ktora vzrnkla Odberateľovi, 
neoznamenim skutočnosti podľa prvej vety Odberateľom, 

2 15 uhradiť Dodavateľov1 cenu za dodavku elektnny v zmysle Zmlu
vy, v ratane všetkych poplatkov 

Článok Vl. 
Dodávka a meranie elek1rmy 

Meranie množstva odobratej elektnny uskutočňuje prevadzkovateľ 
d 1stnbučnei sustavy určenym meradlom v mieste dodavky Prevadz
kovateľ d1stnbučnej sustavy ie povinny 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 skončen1 roka Fyz1ckym odpočtom určene
ho meradla na odbernom mieste sa rozumie aJ odpočet určeneho 
meradla vykonany na zaklade vzaiomne odsuhlaseneho stavu urče
neho meradla medzi prevadzkovateľom d 1stnbučneJ sustavy a Od
berateľom 

2 Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkova
teľ d1stnbučneJ sustavy po splneni stanovenych techrnckych podmie
nok na meranie elektnny Druh, počet, veľkosť a umiestnenie urcene
ho meradla a ovladacich zanaden1 určuje prevadzkovateľ d1stnbučneJ 
sustavy 

3 Odberateľ Je povmny umožniť prevadzkovatelov1 d1stnbučnej sustavy 
alebo poverenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny prt
stup k určenemu meradlu s c1elom prevadzkovej kontroly, udržby, od
počtu alebo demontaže a zaroveň ie pov1nny umožniť prevadzkova
tel'ov1 d1stnbučne1 sustavy kontrolu odbemeho elektnckeho zanaderna 
odberneho miesta Odberateľa 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej alebo dodanej elektnny, alebo z 1neho dôvodu ne
možno urč1t množstvo odobratej elektnny (zrnčerne určeneho merad
la), toto množstvo sa urči podľa vyšky spotreby v predchadza1ucom 
porovnateľnom obdob1 (napnklad v rovnakych mesiacoch predcha
dzaiuceho kalendarneho roka z dôvodu porovnateľnych poveternost
nych a teplotnych podmienok), v ktorom bola spotreba merana sprav
ne 

5 Prevadzkovateľ d1stnbučneJ sustavy ie pov1nny p1somne informo
vať Odberateľa o termine planovaneJ vymeny určeneho meradla 
naimeneJ 15 dni vopred, to neplat1, ak Odberateľ súhlas1 s neskor
š1m oznamen1m terminu planovaneJ vymeny určeneho meradla Pn 
neplanovaneJ vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľovi term1n vymeny určeneho meradla Prevadzkovateľ d1s
tnbučnej sustavy pn vymene určeneho meradla je pov1nny informo
vať Odberateľa o stave odobrateho množstva elektnny, a zaroveň 
Je povinny oznam1ť stav určeneho meradla pred vymenou a stav 
noveho určeneho meradla po vymene Ak sa Odberateľ nezučast
m vymeny určeneho meradla, ie prevadzkovateľ d1stnbučneJ susta
vy pov1nny p1somne informovať Odberateľa o vymene, stave urče

neho meradla pred vymenou a stave noveho určeneho meradla po 
vymene a uskladniť demontovane určene meradlo m1rnmalne naj
menej 60 dni z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeneho merad
la Odberateľom 

6 Dôvody vymeny určeneho meradla môžu byť najma 

6 1 vymena určeneho meradla pred skončenim 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 suv1siace s vymenou určeneho meradla sa spravu1u a su 
bhžš1e upravene prevadzkovym ponadkom prevadzkovateľa d1stnbuč

nej sustavy, resp techrnckym1 podm1enkam1 prevadzkovatefa d1stn
bučne1 sustavy 

8 Dodavateľ nie Je pov1nny plniť s1 svoje povinnosti podla Zmluvy a OP 
v pnpade, že Odberateľ nema uzavretu platnu a učmnu Zmluvu o pn
poieni zanadema Odberateľa do d1stnbučneJ sustavy alebo sa od
berne miesto Odberateľa nepovažuje za pripojene podľa platneho 
prevadzkoveho ponadku pns\ušneho prevadzkovateľa d1stnbučneJ 
sustavy 
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Člá nok VII 
Obmedzenie, prerušen ie a ukončente dodávky a d1stnbúc1e 
e lektriny 

D1stnbuc1a elektriny do odbemeho rrnesta Odberateľa môže byť pre
rušena alebo obmedzena v pnpadoch a za podmienok stanovenych 
v Zakone o energetike a v suv1s1ae1ch predpisoch, alebo v pnpade za
sahu vyššej moci Počas takeholo prerušenia alebo obmedzenia d1s
tnbúc1e eleklnny nie je Dodavateľ povinny dodavať elektnnu a zabez
pečovať d1stnbučne služby do odberneho miesta Odberateľa podľa 
Z:mluvy, pnčom zaroveň piati, že Odberateľ v takomto pnpade nema 
narok na nahradu škody ani ušleho zisku 

2 Dodavateľ ma pravo požiadať prevadzkovateľa d1stnbučneJ susta
vy o prerušenie alebo obmedzerne d1stnbuc1e elektriny OdberatefoVJ, 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aJ po doručenr predchadza
JUceho p1somneho upozornenia Tymto ustanoven1m nie je dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ je povrnny pn ukončení dodavky umožniť prevadzkova
tel'ov1 d1stnbučne1 sustavy vykonanie konečneho odpočtu ociberne
ho miesta, odobratie merac1ch zanaden1, pripadne reallzac1u ďalš1ch 
opatrern suv1s1ac1ch s ukončen1m odberu a sučasne odpo1er11e od
berneho elektnckeho zanaderna od zanaden1 prevadzkovateľa dis
tribučnej sustavy Ak Odberateľ neumožrn vykonanie konečneho 

', odpočtu a odobratie meracrch zanaden1 na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhrad1 Dodavatel'ov1 cenu za odobranu elektrrnu až do ukonče
nia dodavky na odbernom mieste, alebo do pnhlaserna noveho Od
berateľa 

4 Pre učely Zmluvy znamenaju okolnosti vyluču1uce zodpovednost 
(vyššia moc) take udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredne na
sledky, ktore su mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a kto
re zmluvnej strane zabrarna, alebo bezprostredne ovplyvnia nadne 
a uplne plnenie zmluvnych povinnosti vyplyvajuc1ch zo Zmluvy Tym1-
to udalosťami môžu byť naJma 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 Slovenskej republiky alebo inych pravnych predpisov, po
kiaľ zasadnym spôsobom ovplyvnia kontraktačny system Dodavateľa 
s dôsledkom nemožnosti Jeho kontmuovania a sučasneJ nemožnosti 
hospodarsky unosneJ altemat1vy 

Č lánok VII I 
Neoprávnený odber a náhrada škody 

Na učely obchodnych podmienok Je neopravnenym odberom elektri
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

1 1 1 o pnpo1ern do d1stnbuénej sustavy alebo v rozpore s tou
to Zmluvou, 

1 1 2 o dodavke elektriny alebo združene) dodavke elektnny, 

1 1 3 o prís tupe do d1stnbučne1 sustavy a d1stnbuc11 elektnny, 

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

1 4 merany určenym meradlom. na ktorom bolo porušene zabezpe
čenie proti neopravnenej manipulacu a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektnny, alebo určenym 

meradlom, ktore nebolo namontovane prevadzkovaterom d1stn
bučneJ sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zabranil prerušeniu d1stnbuc1e elektriny alebo ak 
po predchadzajucej vyzve prevadzkovateľa d1stnbučnej susta
vy neumožnil prerušenie d1stnbuc1e elektnny 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 zabrantl preru
šeniu d1stnbuc1e elektnny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektnny, 

1 6 ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určene Oodavateľom, pre
vadzkovateľom prenosovej sustavy alebo prevadzkovateľom 
d1stnbučne1 sustavy 

2 Odberateľ Je pov1nny nahradiť škodu spôsobenu neopravnenym od
berom elektnny a naklady s tym suv1s1ace osobe, ktorej škoda vznik-

la Pn neopravnenom odbere sa vyška škody spôsopena neopravne
nym odberom elektnny urči podla osob1tneho predp1su5J 

3 V pnpade, ak v dôsledku neopravneneho odberu vznikla škoda Ooda
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 začma dňom nasledujuc1m po dni, 
keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať eleklnnu a bola dodavate
ľov1 poslednej inštancie oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavl<a poslednej inštancie trva najviac tn mesiace Odberateľ uhra
d1 dodavateľovr posledneJ inštancie cenu za dodavku elek!nny podľa 
cenoveho rozhodnutia vydaneho uradom pre dodavateľa poslednej 
inštancie Dodavka poslednej mšlanc1e sa môže ukončiť skôr v pnpa· 
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavateľom, ktorym mô
že byt' ai dodavateľ poslednej inštancie, a to postupom podľa platnej 
a učinneJ leg1slat1vy 

3 Ak dodavatel strat!I spôsobilosť dodavať elektnnu odberateľom, zmlu
va zan1ka dňom, keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať elektnnu 

4 Prevadzkovateľ d1stnbučnej sustavy najneskôr 15 dni pred uplynuum 
vypovedneJ lehoty zmluvy o pnstupe do d1stnbučnej sustavy a d1stn
buc11 elektnny alebo bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodava
ter stratil spô'sob1losť dodavať elektrinu oznam1 odberateľovi 

4 1 deň, od ktoreho sa začma dodavka eleklrmy dodavateľom po
slednej 1nštanc1e, 

4 2 dôvod začatia dodavky elektnny dodavateľom poslednej 1nštan
c1e, 

4 3 zan•k zmluvy, ak pôvodny dodavateľ stratil spôsobilosť dodav
ky elektrmy, 

4 4 dobu trvania dodavky elektriny dodavateľom poslednej 1nštanc1e, 

4 5 poučerne o pov1r1nost1 uhrad iť. cenu za dodavku elektriny doda
vateľov1 poslednej inštancie 

Č lánok X. 
Reklamačné konanie 

Reklamac1a Je p1somne podanie Odberateľa adresovane Dodavate
fov1. klorym sa Odberateľ domaha najma 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 zabezpečerne 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 poskytnutei služby, 

2 2 odpočet určeneho meradla, 

2 3 fakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo rne zistene chyby 
suv1s1ace s poskytovarnm služby Dodavateľa (ďalej len „predmet 
reklamac1e") 

3 Odberateľ môž:e reklamac1u uplatrnť 

3 1 p1somne u Dodavatera na korešpondenčneJ adrese, 

3 2 elektronicky na e-ma!lovej adrese, 

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

3 4 telefonicky na zakazmckej linke Dodavateľa 

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

4 1 1dent1f1kac1u 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 čtslo resp č1slo Zmluvy, 

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

S Vyhlaška M1n1sterstva hospodarstva ~ 292/2012 2 z . ktorou sa ustanovuje spôsob vy 
poctu škody spôsobenej neopravnenym odberom elektnny 
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4 2 presny popis s odôvodnenim reklamac1e, spolu s pnpadnou do
kumenlac1ou a ďalš1m1 podstatnym1 skutočnosťami dô/ež1tym1 
pre posuderne reklamac1e, 

4 3 1dent1f1kačne udaje tyka1uce sa predmetu reklamac1e, 

4 4 1dentJf1kačne udaJe reklamovanej faktury, spolu s vanab1lnym 
symbolom, 

4 5 podpis Odberalei'a alebo osoby opravnenei konať za Odberate
ľa, ak neide o reklamac1u prostrednictvom elektron1cke1 komu

rnkac1e 

5 Ak reklamac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tosh a Oodavater 
nevie 1dent1f1kovať Odberateľa, Je povinny ho vyzvať na doplnenie re
klamac1e o potrebne udaje s určen1m lehoty, ktora nesmie byť kratšia 
ako 10 dni od doručenia vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedop/rn, bu
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberateľ reklamac1u dopl
n1, predlžu1e sa lehota na vybaveme reklamac1e o dobu, kym Odbe
rateľ poskytne potrebne 1nformac1e Ak na zaklade udaJOV uvedenych 
v reklamac11 rne je možne Odberatela 1dent1f1kovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podľa prvej vety, Dodavateľ na takuto reklama
c1u nepnhliada 

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

7 Reklamac1a adresovana na meno zamestnanca Dodavateľa sa pova
žuje za reklamac1u podanu Dodavatefov1 

8 Reklamac1a mus1 byť uplatnena bez zbytočneho odkladu po zistern 
nedostatkov 

9 za deň uplatnenia reklamac1e sa považuje 

a) pn osobnom doručen 1 - datum pečiatky o potvrden1 pn1at1a rekla
mac1e, 

b) pn poštovych zasie/kach - datum doručen1a reklamac1e Dodavate
fov1 podľa pečiatky došlej pošty, 

c) pn doručen1 elektromckou poštou - deň uvedeny na e-ma1love3 
sprave ako deň pr1Jat1a elektron1ckej pošty 

1 O Dodavate/' pn uplatnen1 reklamac1e vyda Odberateľovi potvrdeme Ak 
Je reklamac1a uplatnena prostredn1ctvom e-mailu, faxom alebo telefo
mcky, Dodavatel' doruč1 potvrdenie o up/atnen1 reklamac1e Odberate

ľovi ihneď, ak rne je možne potvrdenie doručiť ihneď, mus1 sa doručiť 
bez zbytočneho odkladu, na1neskôr však spolu s dokladom o vybave
n1 reklamac1e, potvrdenie o uplatnern reklamac1e sa nemus1 doručo
vať, ak Odberateľ ma možnosť preukazať uplatnenie reklamac1e 1nym 
spôsobom 

11 Dodavateľ vybav1 reklamaciu v čo najkratšom čase Lehota na vyba
verne reklamac1e Je na1v1ac 30 dni od uplatnenia reklamac1e, pok1af 
osob1tny predp1s•1 neustanovuie mak Za uplatnerne rek/amac1e sa po
važuje deň pn1atia p1somne1 reklamac1e Dodavateľom 

12 Dodavater vyda/zašle preukazateľnym spôsobom Odberateľovi p1-
somny doklad o vybaven1 reklamac1e na3neskôr do 30 dni od datumu 
uplatnenia reklamacie V pnpade potreby sučinnost1 tret1ch stran pn 
vybavovan1 reklamac1e môže byť lehota podla predchadzajuCeJ vety 
pred/žena o 5 dn1 Vysledok šetrenia možno zaslať elektronickou poš
tou vždy, pokiaľ Odberateľ v uplatnenej reklarnac11 vys/ovne neuve
die, že žiada vysledok prešetrema reklamac1e zaslať využ1t11n pošto
vych služieb 

13 Podan1e reklamac1e alebo sťažnosti nema odkladny učinok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovacei faktury 

14 Reklamac1ou nie ie p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
nalež1tost1 fak\ury (napr nespravneJ poštovej adresy, l<toru Odbera
teľ spôsobil nedostatočnou sučinnosťou) a žiadosť o preskušan1e me
radla 

15 Ak vzn1knu chyby pn fakturac11 elektnny nespravnym odpoétom, odha
dom, použ1hm nespravnei konštanty, použ1t1m nesprávnej sadzby, po
četnou chybou a pod , ma3u Odberateľ a Dodavateľ narok na vyrovna
nie nespravne fakturovaných čiastok 

Článok XI. 
R1 ešen1e sporov 

V pnpade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavazu1u pri
jať všetky dostupne opatren1a zabezpečujuce ich konkretne vyneše-

6 \/yhlaška Urodu pre regul•c1u s1eťovych odvetvi č 27512012 Z z, ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvallty prenosu elektriny, d1stnbuc1e elektnny a dodavky elektrmy 

nie Spory vzniknute zo Zmluvy sa zavazu1u zmluvne strany vyspo
nadať prednostne vza1omnou dohodu a v pnpade, že k dohode alebo 
zmieru nedôjde, bude takyto spor predloženy na rozhodnutie pns/uš
nemu sudu 

Článok XII. 
Zánik Zmluvy všeobecne 

Zmluva zanikne p1somnou dohodou zm/uvnych stran a to naima, ak 
Odberateľ preukaže, že ukončuje odber elektnny z odbemeho 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, dľiorn nadobudnutia 
učmnosti novej Zmluvy pôvodna Zmluva zamkne 

3 Skutočnosť, že Dodavateľ neoznam1 Odberateľovi alebo splnomocne
nemu zastupcov1 Odberateľa, č1 vypoveď Zmluvy alebo odstupen1e od 
Zmluvy akceptoval, nerna vplyv na pravo Dodavateľa podať nam1et
ku proti zmene Dodavateľa podľa§ 17 ods 11 Zakona o energetike 

4 Zmluva zan1kne a) z nasledovnych dôvodov 

a) zarnkom Dodavateľa, 

b) zarnkom povolenia Dodavateľa podľa Zakona o energetike, 

c) smrťou Odberateľa alebo pravop/atnym vyhlasen1m Odberateľa za 
mrtveho, ktory ie fyzickou osobou podnikateľom, 

d) zamkom Odberatera, ktory je pravnickou osobou bez pravneho na
stupcu 

5 V pnpade, že ie Zmluva uzatvorena pre viac odbernych miest, môže 
dôjsť k ukončeniu zm/uvneho plnenia pre každe odberne miesto sa
mostatne, ak sú sp!nene podmienky v Zmluve alebo tieto OP 

Článok Xlll. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberatel ma pravo bezodplatne odstup1ť od Zmluvy ak 

1 1 Dodavateľ v pnebehu roka opakovane zavinil neopravnene ob
rnedzerne alebo prerušerne d1stnbuc1e elektnny Odberatel'ov1, 

1 2 Dodavateľ Je v omeškarn so zaplaten1m peňažne) pohľadávky 
vyplyvaiucei zo Zmluvy najmenej 14 dni od doručen1a p1somnei 
vyzvy Odberateľa, 

1 3 dôjde k odňatiu suh/asu v/astn1ka nehnuteľnosti s dodavkou 
elektriny 

Odberateľ je pov1nny spolu s odstupen1m od Zmluvy doručiť aJ odňatie 
suhlasu vlastrnka nehnuteľnosti s dodavkou e/ektnny 

2 Dodavateľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavatel'ov1 v orneškani s uhradou ceny za do
davku elektnny alebo 1ne služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich am do 14 dn1 od doručen1a pisomnej 
vyzvy, 

2 2 Odberatel' ma v čase trvan1a Zmluvy uzatvorenu aJ Zmluvu, kto
rej predmetom Je dodavka elektnny do toho 1steho odberneho 
miesta s 1nym Dodavateľom, pnéom dodavka trva alebo ma trvať 
v rovnakom čase podľa tychto zm/uv Uvedene neplat1 ak su spl
nene podmienky podľa osob1tneho predpisu, 

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

a) umyselne poškoden1e meracieho zanadenia zo strany Odbe
rateľa, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zanaderna treťou 
osobou a neoznameme te3to skutočnosti Odberateľom Doda
vate!'ov1 bez zbytočneho odkladu ihneď ako sa o tom Odbe
rateľ dozvedel, 

c) neopravneny odber e!ektnny zis teny na odbernom mieste Od

berateľa, 

d) porušen1e povinnosb 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 vyplyvaiucej z platnych a učmnych pravnych predpi
sov, 

.:; 
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f) omeškanie so zaplatenim zmluvnych pokut, urokov z omeška

nia a 1nych platieb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkurzneho konania na majetok Odberateľa, 

h) podanie navrhu na povolenie reštrukturahzac1e majetku Od

berateľa, 

1) vstup Odberateľa do hkv1dac1e 

J) ak Odberateľ nezaplat1 zmluvne dohodnutu platbu alebo plat
bu podľa tychto OP (zmluvne pokuty, uroky z omeškari1a, atď) 
am v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke 

3 Dodavateľ ma pravo odstup1\' 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

nej v upomienke 

4 Dodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy aj, ak dôjde k zrušeniu Odbe· 
ratera a prechodu prav a povinf1ost1 Odberateľa na pravneho nastup
cu Odberateľa Dodavateľ ma pravo z tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu

vy do 30 dni od zrušema Odberateľa 

5 Dodavateľ nezodpoveda za škody spôsobene odstupen1m od Zmlu

vy podla tychto OP 

6 Odstupenie od Zmluvy je uč1nne dňom Jeho doručenia druhej zmluv
nej strane, pokiaľ v odstupen1 od Zmluvy nie Je stanovene inal< 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

Zmluvu uzatvorenu na neurč1ty čas môžu Odberateľ alebo Dodavater 
vypovedať bez uvederua dôvodu 

Dodavateľ môže Zmluvu vypovedať v pnpade, ak Odberateľ nepred
fož1 doklad preukazujuc1 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 zač1na plynuľ prvym dňom me
siaca nasledujuceho po doručeni p1somnej vypovede a skonči sa 
uplynut1m posledneho dňa pnslušneho mesiaca 

2 Odberateľ Je povmny zabezpečiť, aby ku dňu učinnosll vypovede 
Zmluvy bol ukonéeny proces zmeny dodavateľa podľa Zskona o ener
getike Ak Odberateľ nesplní povinnosť podľa predchadzaJuceJ vety, 
Zmluva zanika dňom predchadzajuc1m 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 predlžen1m, sa považuje za zachovanu v pnpa
de doručenia vypovede (nesuhlasu) DodavateľoVJ najneskôr posled
ny deň takejto lehoty 

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

5 Už. raz podanu vypoveď Zmluvy môže Odberateľ odvolať , pripadne 
stornovať, len so suhlasorn Dodavateľa 

6 Aby vypoveď Zmluvy bola platna, na učely jej urč1tost1 , 1asnost1 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 EfC kod odber
neho miesta, adresu odberneho miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO 
Odberateľa a podpis osoby opravneneJ konať za Odberate!a v pnpa
de, že ide o pravrncku osobu V pnpade splnomocnenia na vypoveď 
Zmluvy splnomocnenie mus1 obsahovať podpis Odberateľa ak ide 
o fyz1cku osobu alebo podpis osoby opravnenej konať za Odberateľa 
ak ide o pravrncku osobu Vypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v ongmah alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Doručovanie 

Pn osobnom doručovan1, za ktore sa považuje prebranie p1somnos
h Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnost1 považu
JU za doručene ich odovzdan1rn, a to aj v pnpade ak ich adresa! od
mietne prevziať 

2 P1somnosh, ktore Odberateľ alebo Dodavateľ zasie la prostredn1ctvom 
Slovenskej pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas10lku s doručen-

kou, sa na učely Zmluvy považUJU za doručene druhej strane (osobe 

splnomocnenej na preberanie zas1elok) aJ ak 

2 1 drtiha strana odoprela pnjaf zas1elku, pričom za deň doručenia 
bude považovany deň odopretia prevzatia zas1elky, 

2 2 zas1ell<a nebola vyzdv1hnuta v určene) odbernej lehote. pnčom 
za deň doručenia bude považovany siedmy deň od uloženia za· 

s1elky na pošte, 

2 3 nebolo možne z1st1ť vyššie uvedene osoby na adrese uvedenej 
v Zmluve alebo poslednej znamej adrese, a preto doručenie ne
bolo možne V takomto pnpade bude za deň doručenia považo
vany deň, kedy sa zas1ell<a vrat1la odos 1e lateľov1 

3 P1sornnost1, okrem p1somnost1 tykajuc1ch sa vypovede zo zakonnych 
dôvodov, vypovede zo Zmluvy, odstupenia od Zm luvy a uzatvorenia 
Zmluvy, Je možne doručovať aJ faxom alebo v elektron1ckeJ podobe 
na e-mailovu adresu Odberateľa alebo Dodavatera. ktoru Odbera
teľ alebo Dodavater na tento učel oznam1f druheJ strane P1somnost1 
doručovane prostredn1ctvom faxu sa považuJU za doručene momen
tom vytlačenia spravy o ich uspešnom odoslan1 P1somnost1 doručo
vane v eleklron1ckeJ podobe, ak nie je preukazany skorš1 termm do
ručema, sa považuJu za doručene prvy pracovny deň nasledujuc1 po 
ich odoslan1, aj ked' s1 ich druha strana nepr.eč1tala Udelenie suhlasu 
a odvolanie suhlasu so zas1elan1m elektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 Je možne aJ cez SMS spravu na telefonne č1slo alebo e-mail, 
uvedeny DodavateTom na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk, 
určeny Dodavateľom na učely al<t1vac1e alebo deakt1vac1e elektromc

l<e1 faktury 

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

5 Odberateľ a Dodavatel' s_u povmni navzaJom s1 oznam1ť zmenu adre· 
sy na doručovanie, č1sla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote 
uvedenej v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavateľ v stanove· 
neJ lehote druhu stranu o zmene neinformuje považuie sa doručenie 
p1somnost1 na poslednu znamu adresu za nadne vykonane Posled
na znama adresa Odberateľa ie adresa Odberateľa uvedena v Zmlu
ve alebo naposledy p1sornne oznamena adresa Odberateľa ozname
na Dodavateľov1 po uzatvoren1 Zmluvy 

6 Odberateľ Je pov1nny pn všetkych p1somnych pravnych ukonoch spo
Jenych s ukončemm a zanikom 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 pravmcku osobu a odtlačol< pečiat
ky Odberateľa 

7 Za platny prejav vôle Dodavateľa sa považuje a1 iaky prejav, ktory 
Je uskutočneny na listine vyhotovenej Dodavateľom so skenovanym 
podpisom opravnenych osôb, zastupujuc1ch Dodavateľa Pokiaľ je za 
Odberateľa ako splnomocrnteľa pri uzatvaraní, zmene alebo ukončo· 
vani Zmluvy uskutočňovany ukon na zaklade plnomocenstva, je Do
davateľ opravnený požadovať uradne overený podpis splnornocmte
ľa 

Článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

V sulade so zakonom č 122/2013 Z z o ochrane osobnych udaJov 
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znem nesl<orš1ch predpi
sov (ďalej len .Zakon o ochrane osobnych udajov") dodavateľ elektn
ny (ako prevadzkovatef) spracuva osobne udaie odberateľa elektnny 
- fyzickej osoby uvedene v Zmluve na učel Jednoznačnej 1dennflkac1e. 
spravy a fakturac1e ceny za dodavku elektnny a na účely vymahama 
narokov Dodavateľa zo Zmluvy 

2 Odberateľ v zmysle §15 ods 1 Zakona o ochrane osobnych udajov je 
mformovany, že Jeho osobne udaJe uvedene v Zmluve, ktore su ne
vyhnute na Jeho Jednoznačnu 1denbf1kac1u v mformačnych systemoch 

Dodavaleľa, bude Dodavatel' spracuvať na učely uzatvorenia a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľa Zako· 

na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o pov1nnost1 poskytnuť požadovane osobne 
udaje V zmysle §1 O ods 3 p1sm b) Zakona o ochrane osobnych uda
JOV, ak spracuvanie osobnych údaJOV Je nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktorej Odberateľ vystupuj e 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 udaiov ie Odberateľ povmny Dodava
teľa informovať o ich zmene p1somnym oznamen 1m Dodavateľov1 ale
bo osobne v zakazn1ckych centrach Dodavateľa 

5 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byľ po
skytnute organom vereineJ moci a inym subjektom v zmysle vše
obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 
v trestnom konani, prevadzkovatel1a d1stnbučneJ 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 za kona č 340/2012 Z z o úhrade za služby 
vereJnost1 poskytovane Rozhlasom a telev1z1ou Slovenska a o zme
ne a doplnen1 niektorych zakonov, my opravneny subjekt podľa § 10 
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 spolupracuiuc1m s Dodavatelom naima za uče
lom zabezpečenia pravnych služieb, vymahania narokov dodava
teľa elektriny zo Zmluvy a podpornych admm1strat1vnych a technic
kych služieb Aktualny zoznam subjektov, ktorych Dodavater poveril 
spracuvan1m osobnych udaJOV, Je zvereineny na webovom sldle Do
davateľa www sse sk 

6 Odberateľ berie na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byť spnstup
nene pnJemcom za učelom podpory, spravy a vyvoia informačneho 
systemu a vykonu externeho auditu 

7 V zmysle §17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych udaiov Dodavatef 
po uplynuli platnosti Zmluvy zabezpeč1 bezodkladnu likv1dac1u osob
nych udaiov 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 archivovať dokumenty 10 rokov 
od uplynutia platnosti Zmluvy Lehota začma plynuť 1 ianuara roku 
nasleduiucom po roku, v ktorom uplynula platnosť Zmluvy Po teito le
hote budu osobne udaJe bezodkladne zhkv1dovane 

8 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho prava pn spracuvan1 osobnych 
udajov ako dotknutej osoby upravuie § 28 a nasl Zakona o ochrane 
osobnych udaiov 

9 Odberateľ ma ako dotknuta osoba prava podľa § 28 Zakona o ochra
ne osobnych udaJOV, a to predovšetkym pravo vyžadovať potvrdenie, 
č1 su alebo nie su osobne udaie o ňom spracuvane, pravo na mfor
mac1e o stave spracuvania svoi1ch osobnych udaiov, ktore su pred
metom spracuvania, pravo na opravu alebo hkv1dac1u nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udaiov, pravo na hkv1dac1u osobnych 
udajov, ktorych učel spracuvania sa skončil, pravo na hkv1dac1u osob
nych udaiov, ktore su predmetom spracuvania, ak došlo k porušeniu 
zakona 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran, ktore nie su upravene v Zmlu
ve a v OP, sa nad1a prislušnym1 pravnym1 predp1sm1 platnym1 v Slo
venskej republike V pnpade, ak sa niektore ustanove111a lychto OP 
alebo Zmluvy dostanu do rozporu so Zakonom o energetike, s mym 
pravnym predpisom alebo rozhodnut1m pnslušnych štatnych organov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatnych usta
novern 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 1nd1v1dualnych 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 zabezpečuiuc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavateľ 
a Odberateľ sa zavazuiu, že tieto dôverne mformac1e budu chraniť 

a utajovať pred tret1m1 osobami, s vynimkou poskytovania udajOV na 
zaklade platnych pravnych predpisov 

4 lnformac1e o pravach Odberateľa su uvedene na webovom s1dle Do
davateľa www sse sk 

5 Odchyliť sa od tychto OP ie 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 d1stnbučneJ sustavy 

6 lnformac1e o cene elektriny vratane JeJ štruktury a podmienkach do
davky a d1stnbuc1e elektriny, ako aj 1nformac1e o cenn1ku služieb 
môže Odberateľ z1skať na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk, 
alebo na kontaktnych miestach Dodavatera - zakazn1ckych cen
trach a zakazn1ckych službach Oodavatera (na lelefonnych hnkach 
0850 123 555 alebo 0906 25 25 21), (ďalej len „Kontaktne miesta") 

7 Odberateľ môže z1skať 1nformac1e o pôvode. elektriny a podiele ied
notlivych druhov pnmarnych energet1ckych zdroiov na vyrobenej a do
danej elektrine v predchadzaiucom roku, a 1nformac1e o vplyve pn
marnych zdrojov elektriny na životne prostredie, alebo vereine zdroje 
takychto informac11, na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk alebo 
na Kontaktnych miestach 

8 Odberateľ Je pri kontakte so zakaznickou linkou povmny identifikovať 
sa tromi nezav1slym1 udaim1 datumom narodenia, č1slom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo č1slom odbemeho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, naima pri ukonoch Odberateľa tykaJuc1ch 
sa zmeny alebo za111ku 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, na1ma Zakonom o ochrane osobnych udaJOV 

9 Dodavateľ Je opravneny tieto OP meniť alebo doplňať Dodavateľ zve
re im aktualne znenie OP alebo ich zmenu na svoiom webovom s1dle 
www sse sk Odberateľ Je opravneny vyjadnť SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamernm, doručenym Dodavateľov1 do 30 dni 
odo dňa, kedy boli zmenene OP zverejnene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom zneni nadobudaiu učinnosť dňom uvedenom v OP 
v ich zmenenom znern, ak Odberateľ po ich zvereinern pokračuje 
v odbere elektriny Ak Odberateľ v l!lhote 30 dni odo dňa zvereine
n1a 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 zav1slosli 
od toho, č 1 sa Jedna o Zmluvu na domu urč1tu alebo o Zmluvu na dobu 
neurč1tu Ak pnslušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novuje, piati že vypovedna lehota Je dva mesiace (výpovedna lehota 
zač1na plynul' prvym dňom mesiaca nasledujuceho po mes1ac1, v kto
rom bola vypoveď doručena) 

1 O Obchodne podmienky dňom nadobudnutia učmnost1 nahradzaju do
teraz platne OP Obchodne podmienky su nedeliteľnou sučasťou 

Zmluvy a doplňaJU vz:ťahy upravene Zakonom o energetike, zako
nom č 250/2012 Z z o regutac11 v s1eťovych odvetviach a dalš1-
m1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1, vydanym1 na ich za
klade 
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