
( ý'SE) 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis0 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY . 
___ /- H~í 

tá·alej len .Zrnluv<> 'l uzatvar.;ll,i v zmysle ustanov<?ni ~ 269 úd; 2 Obr.h0dného zákon nika ;i p•i;;lu«1ych <.1StM1ov-7r.1Z.:ikon<l1:.. 25l12012 Z. z. 
c energetik·: a o zrneneo a dop lneni n.ektorých zákonov 

Dodavatel: 

Stredoslov~nsl-'.a energetika, a s., Pri l'laJ~ianke S59l/4B. 010 47 2ilioa. Zap1sanA v Obchodnom iegistn Okresného iudu tilina. Oddiel: Sil, Vložkd cislo: 10328/L 

ICO; 36403 008 Dtt: 2020106682 re DPH: SK2020106682 

Bankove spoff:ni~ VÚB bilnk..1, .a. s - 702432i0200 IBAN: SK91 0200 OúOO 0000 0070 2432 5WIFT4!1C: SUBASKBX --- - --- - --------·------------------- ----- --- -----·------
Tefelón; 0850 l23 555 F.u: ().1 J/519 2519 E·maíl; podníkatell~sse.sk 

Odberateľ: 

Obchodné l"l!eno; 'tl éJJ c,.I A N-f k Y S 1H o S .f f.1•/v 1U ľ !< ť A.":; · 

ICO: s c 1:z..,:cc ltt · -- olť.: 2.02.1"G1· :gi ~r ----ltoPH; - --·--
- -----------------'------------ -· -----·-·--- -------- -

Zast~peny: /).; t:;.- ,./ ŕJ!?.OS!A V lf!.Sl<..Jl Z apisa11ý v 10R, 2:Rl: -----.-.........--. 
Koniaktná •lSODa: Funkcia: t4~J S./';;..) A 
Tetefó_n: ____ _QJ..é. ; c; ,-F~_J:oz --~:.__ __ _ 
E.-m1111: 111gJ:..f.!.:..~t.:. f.':f! 1 e- ,_!:. f?. fUc., Y5. 
Adresa sidla spoločnosti: 

Ulica: 

Obec -f- ,) ,- ,, '- .1, I 
1 ,z.. 1::-/v c., f 1v 

Fax: 
----------·-·--·~--·-

SKNACE: 

Adresa pre zasielanie korešpondencie: totožná s adresou sfdla spoločnosti 

C.domu: 

údaje o odbernom mieste: .' 

Ulica: 0-/-i F;.i'-f f K v t.J 
-------~~---c----..,,---------------------~ 

Obec: )::: _ _' 9_ t/ fl.J::..._,_·· ------- --
~-pb-ld_ad_an_y_"?_tn_y od_b_e.r_Ck_Whl: l'~<lcll\y P~_t!_ukt d°'!~~~ c. f± k -f' / v' 

Spôsob zasielania faktur /vyberte iba 1ednu možnosO: 

O Súhlasím so zasiela ním 
elektronickej faktúry" 

E-m31lova adreu pre zasielanier rak...-ur: 
~ Súhlasím so zasielaním faktúry poštou. 

Typ rei!efvov-,1nej k,1paclt)'•: O 1 2 mesačná 

Spôsob úhrady 
1 

\':.domu ..f ----- - --
P Sé 3 t2.-ff 

Hla ... ny ISlit (/\) '. , ~ y:_ 2 ~ 4 í C ·1 
[J l mesačná u mesaén'á 

- - - · ---- ----------~---· ·- · : Periodicita úhrady preddavllovych plaueb 
preddavkových platieb , faktúr 1 

(_] suhlas k inkasu" :=J súhlas k inkasu'' J LJ ročne --- ··1f5.<.rme.;ai'nP. n polročn(' 
~ prevodny príka..:" .XJ prevodny pnkazl• 
-;:::-----------~-="O'-------------'---~ -------------------- - - -0 penazny poukazu l penažný poukaz U i V1~ka preddavkovej platby.-

č. učtu: Kód banky: 
~-----..,==-:=='==~========c:==== 

IBAN: 
====:==:=c:=o·==~-==="'=='='-'====~ 

[IJ~QJ[]][ľ][i]GfJ@J~@J@J_@J~~[ll@J@J@J;D]l[il[tJ[l.}~~~Frn1c ODDDDDDD 
1111111111 '9_~J . žOfl~~~~~~-
Podmlenkou pre dodrtanie tem1ínu začatia dodávky elektriny je splnenie technických a 11bchoriných podmienok Jltipajeni<t l'I obchodných podmienok 

Dodávateli! Dodávku elektriny nemoino začať skôr, ako dôjde k montái1 ureeného meradlil :w strany prevádr.kovatelil dio\rlbučnej sústavy . 

. 0oiio je potrebne \•ypfaar"iba p re odbemé miest 1 na r.apäfGv~; hlodine VN. 
1) V prípi1d~. Ze Odbt:raceľpoziadol o pr<Jciukr dvd1vJcy, ktnri 11h:: ie ruoi.11e p1:rndi?°k di5rtibučne_f sm.fzfxi rw 1Jd!Jenw m mi~~r: podľa plc1111il10 Cennlko, pnshdny p rarJ11k: dodovJ..y mu 

pridell Doó'd•.•at<:ía m:oóini ha OdbertJ.:eľ,;,vJ v p.• llohe .Zniluvy. Dohodcr o platbôch ; a cciobratti, ak u1tr'uľti'"'!".1)'fo~t1..ttovanú ť/iJl:rrinĽJ - fr.rk ttira ·. 
2) Podľa zdkono a DPI{ elekcr.:;nid:U fnktú rv mofr1ť vyd1:1ťleri 50 s1íf,/a·wm 01/Nrvtelo. 1/ pr iµad;_ .>úhl~:u !O za:;J2/onlm ~fe l;tranickej ~,1krúry Vóm odpDtúčcmi: i11ý spó5ob úhrady 

f,1 k;ú1 vko je.pľricJt.ný po1.11>.a1 U: 
JJ Pri lwe.d~nom spósobe úh1ady ie P•Jrr~bné wliťsf bur1i.~,ve :.pu]-!nlr. Or/l ::::vrdo. 
4] Pri Ul1L1denofľi ~p5.;~heli.'lľi!d}' }'= 11orreb:;2 LJl:Íť íťbanko•.-.e ::pojenieOdJ:ier'Jt~f[J a d")lo::•t°l''jf.'.'Jfmé '/oéivot.1andôt prt; lnh iso SEl'A 



Článok 1. 
Predmet zmluvy 
1.1. Zrnluvcu sa za\ ä~uje [1odá-J.1ter ci·:.d:1v.~ť Odt·•1.iN.f'")".'f •:.c~:· r~r:1 \'~·;")i~·dz·•-,1'1 

mno?stvc!T' a ~aso',Ym pr:.:behGm \f\fl\:ont. :.3b--:-zr '!Cl• 1j1~t1ib•kiu ~k-<Tr;,- ~ j" 

c.-dberneho ~ni~"it~ Odhi:-;r.)ttJ.= vr.3t.an<: 1Uv1'.i1~1r:i<:n :.iu?i~h u pr~V11:!ť :a Ocft.:Y:"'1r'.:· 
fa zc;dpovednosťza odch>·l~u {cľ::dej ~~n„Dodáilir.n ~f1.:.~:trin~ '") F'oťlmi1~r.k~:>11 P' t:" ť~• ;· 
dri:anie t~rminu Z:3Čôtla Dodávky elektriny j~ ~plnr;nie ti::dinidýdi a oix:l10ť!r.}i::h 
podrni~nok pcip1jj.:n;~ a '"bchodný~h ~dmiert"~- Drld~vi!t~kl. f'lorlá\'t:.u 1:f·~lo.·r1„~ 
n~moi::no zaCať skôr, .1k.O dófde J: montá;:i určen.;tlrJ n":?r;?ť11;: zo 'itr:.n~· prc~11á.0Lt ;.

•Jat~f.; distribui:nej sús~avy iďdlej kr .. PDS'"l. OtJbernt?f~IEktri<1)' sa :a,·;wj;, ~;.i:if<>

fiľ Dod~va\;ľovi c~nu,:;, Dodávku el~~triny 
1.2. Oodalfka el~Ytrlny b:JdF- u~kutocrw ... ;,nl.i p:"ll'lÍt! l-~~·:.n'i r: 25 i ' f\l1 :· 2. •~ <:-~·kr·;·-... 

tike a o zmene a doplnení niek1orýdl zai<onov fďal~j I~" 2'.á~.<m o '°"~'9"'i~.e"'1 a 
pl~tných.Obchodn;ch podmienok dodávky r:l!icktri:ay pr~ zii~:a;nik<:v ~ ·-~lk<wou 
raénou spotrebou elekttrriy :la 500 MWh"' (tľ;ilr,j lo;n,OP"J. Ti.:t« OP Oclb~ 1at<:ľ r.ib. 
dtžal pri podpis~ Zmluvy, oboznárnH .>a s ich cbsat<iom, f.1:·.:irému p::>~ozum..-:-1;, za-
11:lw)e sa ich ckY.lrži.;vd!. 

1.3. !iod:M:a ele~:trk.y je sp!n~n.: pre..+.odor1 e!<:~t·iny z d1$frlhucr.rj .éi·,t~vy pri5l<1sr, ho 
PDS, hu ktorej je odbem<! miesto Odberat; fíl pripojené, do cdoern.fäo n1ie;1a ť'xlhe

ratc?ľti, f.~~ prtXh<.xfom efo~ltriny c;~z {lclr,vzdJvudi:.:: mie~to • ..., i;!Dri·vr. Sil zjrovt:~ ri · 13~·u· 

totriuje prechod .,l3stnŕcl.ych práv ~-d.vdanej elekuíne a ne~r.;i<>~en1t110 (k.:i-ti.• 
l.4. Poklaf v tejto Zmluve nlr: )P. uvedene Inak, df5uib<kiu '!lektrlrw zabe=peči Dodi1 · 

Vbtef p re OdbeM!eľit 1/ tOl'.~~ÔU a Z..l podm1(•flO>i_ u1..•cJ-t·ný.:h v pf.at11om ii Uč;n• 

nC>m prevád:zkovom poriadku PO~ !ďalej len Yrevádi~ooý 1;ofiado~· 1. f.tori hul 
schválený Úradom pre reguláciu siefových od•P-IVÍ Slo'lenr,i<~j republiky !ďa!,oj l•-ri 
.ÚRSOj. Prc:vádr~o"ý ~or!adok" pl~tnom a učinrwm =r.·?ni j~ ;pmvidla Z'•„r~lne· 
ný na w*'ovom ~idl« r os. 

l.S. Sp6s.ob oznámenia term anu v'fm..:ny urCenétlo meradlai a irrfcrn;3c1u o dG\I ďii.1Ch 

vyrneny uré~néhu mr:<"dlJ u•tJncvu).,. ~ 40 odst~ G Zakc.r-a o ·~M•getil·e. t 1. pri 
pl.či-novan.i;j vý1t:i:nP. 'J~ťen~h;;.i mP.radl3 bud..; ta:rmin o~ámP.ný µr,~mr.~ 1spc;ň 15 
dni "opret;f, to neplatí, al Odber:itE:-ľ >úhlasí; rn:~oršín" t-:m1íriJll'I o?nJrnenia rt· 
ml.'<'ly m~eného mer~dl~; on Mpl~nov~n~j vvmene IJl<en„ho mer"dl~ b<•d~ t<· 
~"lin czn.amer1ý be:wdkl.adn.::. UôVQdy ~,Ymeoy urtenétm r~12' ra"..il a n.3h1ddn·~ if.Jt'r
sob urCenia mnolstva dodun121 elektriny v pripade J:Oiuchy urč~rH~t40 m~r.1dl,1 
~lebo mimo urcenM.o t~rmin1J OOport•J sU up101..,~n-! v Pfo;vád;:li.Ct\"<';„, p;::r:Jd).~ 
pris!ušneho PO>. 

1.6. Dodá•1ater poslednej inštancie je povtnn)• dodávať el<!ktrinu Cldberat~rom ~lek 
trinv. ktorí sU pripojeri} k Si.htavi:: ..., kto,-Ych dr~ďáva~cr strcttil sp.fr;ohil~ť do.dthať 

.;lektrinci podľa § lS odsek 6 Zakona o enerye:ike alelJo ai; dóiae k zast._„„;,, 
procesu zmeny dooávatel'~ ele~'triny a zárovert ku d:itr pre,uieriia dodavok al~~ -
tri ny nemaju ~abezpečenú dodávku lnym ~p'>sobtim. Oo<iiivíl tcľ poslednej lnšt~n· 
de je po,·inný dodáva( elel<trinu naiviar. pot as trc<:h me1iacov. D•)\la,,~a po~l•xirlej 

inšlar.clt? zatfna dňom nä~l~dujúcJrr1 po dni. v !ctorc.Hll p~-.:odn 1í dediht!ti'f itratil 

spósobllosť d-:>dJvať el~ktrlnu. Skutočnosť, ~ di::dávat~ r ~l~kliiny s1r;i•il si:ó5'Jb;· 
losť dod;\val e!cktrlnt: podľa § 1'3 ods~k 6 Zo~Oli~ o i,nmqetiko al~bo Jk oôi:Jl"' ~ 
zastaveniu prac~s'.J zmeny dodttva~~ra dektriny ~ ?d(O\o'eť1 •.:.dberal-ef efektrirty l~u 
dnu prerušenla dodávok elektriny nem~ zabezpečenú dadávku inym sposob<:·rn, 
o.?.nämt odberateiovi bezodkl3dne prevad,k.ov~~er s.ú;t.:ť1\"~ dQ k.tcrr:J !•= 0<tl1f"l'S ~ ,.t.f 

elektnny pripojený a 10 v rouahu podľa vyhlášk)' ÚRSO č 24/2U; 3 Z. z.. ktorcu >a 
ustancvujú pravidlá pte fungo11nnie vnúcôfnehc trhu c, d1.:brrlnou a r• ~'lidl.J r.ľ„ 

íu1\ gova!lie vnútorného irhu s p!yn,:ini lďaleí l'!n.!'rovi<:ilá trhu•). IMorr.iada kon 
covym odbern!eľom el0<ktriny o zaéialku dcd;ivky po;ledn"i ln!t~ndc ob>nhufe 
IJOl,éenie o dóvodoch v~tiku dod.i\•!..y po~lt:dl'l~j i11~t.~r,47i~ dobt~ jt:j trv~r1ia .~ rn?-i
n(tstiach jej ukonéeni.a. Oodävatefom posledn;;j ln~!;;nc;e je dmt.;ľ povolení:. ~a 
dodavku ~lektriny, ktorý dodáv~ elektrinu koncovým od.oH atefom elektriny, kto
reho rozhodn1Jlfm uréf IJfJ<i p re rr~gult.clu sieúwyd' ·orlw~ tv1. Rr-fä11 (!(ldi\vk„ po
sf~dne:j inštanci~ je Upia~e11ý v§ 1 a 7ikor-a o t:nHgP.'tikr: čl .... § 36 PrcwitH€1 r1hJ. 

Článok2. 
Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zmluva nadobúdl pJatnoiť dr'\om j~j podpisu obo1na irr:lu'.tni·ml st•a;'HHTII ~ Ulini"o~ť 
dňom začatia Oo~-.~~y ei~ktriny Odberat!:ľovi a uza.t'ťára s..1 r.~ Gat.iu h~vctitú. Zff1?nvr·~ 
strany sa dohodu, že povi:ine ZVP.rejnt:nt! 7.mlUV)' v sú•ade s§ 47a od-;~k 2 Občian;~aha 
zákonnlka n0dobúdajú tičir111o~ľ dfo:„11 podfo pf<ej ve t:1 lohT<) bod u. 

Dodávateľ: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

Dátum platnosti: 

élamJk 3. 
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta p re d istri
bticiu elektriny 
3 i. '·,i ·•. •I•; hf•'Jlrr.~.:k ~· ·. r-_.Lm~ t:r· 1iiits-:b-·kit. ?~0.·rin~· ctk.ri aj te-.:ilr"tl~ký po;>i'i 1t1ent

\.'~i :t:pr,)'..'}' Ji.i 1J':~·til.'t1I" p.t i!r„he Tf.:d•,r;ir:L;.j 5p•::--:rm~;ldrJ ·~d'J.&·r1~t-ľ• rnit::~ r.=t, ktord 
J~ nEnád..:Ut~!Oo.1• ~Gr:a:.ťn1: ti·jr{": Ztti ÍU '.'Y 

Clánok4. 

Cena a spósob platby 
4. 'i. ('-.-,: .... r \1.r~I' ~;. ~;~v;j:!:..:jt: -t!~L.:tcir-.L; ~"dc:.-,~r zr' a 2.3plut:f OudJ·„,- '=fovi ;>.."=t _i"':'! ľ'Odóv· 

! 1 C>?r.u utť:ertľJ ~J~1,;V:r1 ~~ '1č·nr,ým :e-nnik.?m. C~ry u~is::t..:ir"ia v (~nni1':u: obsa 
h uJú •:::-;n1 ~il·-'\' ;j ~leJ.::riny vré~a!"!~ rir'!V::obti.3 r,odptw1:dn~sli ;:;, i;:idchYJ!ru. ~- tor„; 

:.t~novuj•?. DoclJ„.:H1:!ľ ·1 súlc1de ;; právnvm rJCrlad6'.om Slo•:eta ;.ej repubHky ((ľJ!e: 
lt""i\ „S~H!. Cer.y r~t;ttinva.nýd~ pophit~ov Zl'I dfstribúdu, p~eno~. systén1v·.:é ~lvib11. 
1'fi1dady '..Oy:;t~n„u 3 :l~Mtit.6 r:<jpbt~)· ~ i, i.:w4zujť' OdlJtrat~ľ uh1.a -;iľ ·19 ·1ý~V.e ~th· 
„, ·J"'.·nt;j pfot11~TTu .i: ú..:;nnýn~; r.~ho':fnutiami UFISO P~ul,,.·.-an,,:. ~r.1pf1vkv tudú 
~::S~Hucv.;rtf! "'Jtťd r,ej f.iiUl1w . . s.p:olt.i s Ct?r"!o~1 ~B:JtJC?j ~:lekt.rinv. V príp:tde iri.~nf t~· 
gulovmych pcplat~av člabo 2J'.''"'1enl;; nov~ch papl~tkcc<. ,1MlO 11o·; ý()1 don' p;i
slnmyrni ;:Atnvml crgár;ml SR ~-lcré s:čl ;ýkajú ptne11I~ podľa tej to 2mh.vy. m<> Do· 
dá·,~1;,f právo p1lí1doviti od Odue1~ri:ľ.> icl, <.lrfat»nie B Odlr~mt'i:ľ ;;~ zaväiu~ 
h~to pc•pJatky ~lebo c~n~ :::mt3tif D.:>dávat.zľ má ptti-t'~ painck:il lť od Od~rc1tefn 
'Í !:bpia:·.mii:! 7.Vý~ťZ'r\)ch ná~. !nrJov, ktorE b~óú m;ťvplýV naCP-nu a kt11rF.-budú ulc
~r~né r„Jzhcdr.miami it~Ht'y:.:ti orgtmov SR a k~vre Dodáva\\?~ nebude ~ó~ť ovplyv
n;ť. Cenu r-:gu!·~·:-atiýd; µ~pl.1tf.ov .J 1:.:.nu zu doc!.a1')1j('-k·,:trir~1 f 1--ľi z.1'Jä:::uje Odb:i· 
r·· · -·r 11hrad'ť spôsobom podľt: Ztni1Pry. 

;L2. Dod.:iva:ef .i?.1 p.0 11 i nr·,~;. Oi.ntr.1i~:·n.iť st.;:'"'dur-.1y kv~lity .Coäavky e l~klriny v ril tane 
kh 'J~rh&:J~·,cov1rita ;:indftt vso1Jitľ1-éhei právr~<1h6 Pffidpio;.u - Vvht;J~~.;y URSO č, 
:.>75/:'0l :! Z. z .• kti·t·"}'l ~;3 •J5l~n"j1.1u_;ú š:1n13rdy k.;afltv f"'~"IJ'U •hktrir,'.;. di\rr,bú:
r ie olekt1 !n~;. ,J,:.tJ:wk.l eí~k,1i1 1y 

11.!. O<ib-=r;.t.:;í pcdpi;i:M t·„jt<'~ Z·nfu·'y ~C-f...rdLt.t}*. !'.•: l-) ri:tdn~: rn„vJ jí:i p-:dpf!om 
rib1-:;~n~:.,.1il 'S Cermíh.J•n. 

článok S. 
Záverečné ustanovenia 
5. 1 t-.J~ti>dd~2lltJ!ľnou s1.J.:.a.iťc1..i (!:!~to Z m!:J·,,:} ;ú: 

3) Ce""!nik, 
b) OP. 
c ) íechcidcá ~pt::cifi}(á.,j.3 octbt!rnf: hc> n•it'sta. 
di Ool>od~ o pla;bäch za odobratú, al;; zati~ľ01;;v~f3ilturovo'1.i ~ll!ktrlnu - faktúra. 
Pri; n~w c: a o) huUV :~k.ibrr.9ttr-!'c'..'i Z:JS1 ~u1~ 1 :i?=:?dJd.=J·:iľ'-::· P'=-" dn: riJdobudnutia t!éin· 
f1C.il; Z1 r~fu1'j. (itfu lm!uvy a d~~\lfl\ nľ1dôbUtÍl\u:·~ útir1oos[i Zn1luv; bude !.l"Ed&· 
r-··1 v µ:i1ohe Do!-~-:.la 0 plctb.k r. z:.i cd=.1brntJ, .:ti~ 1.::ti:ir t1{-ov1fzV.h11\:.v;;:iD eJP~.tr!11u 
- :(l~t úr a. 

5 .2. Táto .!mluva jL· vyho~~,,~„ä v dvoch vyl-:oto·.•erHlt;h 'i p l t'ltnosťt ,1,i ortqh~ä i•„J, i kto.
t~\.11 ;.-:i!·Ll ::11!u1: 1J rtr:i:ria ď-:-:"inla P') Jr:<J:iom v-,hv!'l'..'~f.i '...'š:tky z:m:-fi'\a-' a dopln· 
ky Z1r.lu" .,. i"" ··no:r,é .-~k<':liJ'"1 ~~;a pi:snmnC" 

~ .;i Zmluv ..... é s.rc1:'ly týmh.1 pf.-:n1~u1V. že :·.1".:> L.mluv~ uzatv.f:ra:ú po f~j dôk!ttdnom 
prť;.'t!~\rJr.i, ... ,lotll">dnio;·. nt1 ;..:.fH JatJ!'l v1:, ·an~j vhk.•, v,~žn~~ a n~~ v ~ie:::nl, t!ni z.;, zjavn.;;: ne· 

v~hodný~h p11drn i~r.ok. 

5.iJ. N::?dObĽdnutim u;;11ncsti t-:-i!~-, ;:"'1luvv stráca 9latnosľ p.r·::dchád:!a!UC3 zmluva na 
c.,CjvJ·u elE>k\tiny pre odt;;e:ni? rrie ~.to t1vcdí!-ni: " 1el'<J Zmtu·1e. ~ tým, ie ti~ r>c 
oôde!iteiné ;úcasu predchad::.a;uc~j m1luv~. ~tore neboli hJ dr1u podpi>u Zmlu·Jy 
::m-?n~né zostáv~{\: v pbtno:S ~i a ~~c tv~oddeHtel'ná s1~česť ZmimN. 

S.:!. o ... t.11n~ nľ.:--ty touto :Zrr1luvou ľJ t?:U~'ľ(lVt'íl~ ~„.J ri.eidil! Z~kO:it1rn .J c:ncirg-etike. OP 
~ >Jš~oc~~nymi ust.1ró..'.,,.~n; 3,-...t Ob:.:ho-:tn.:Oho 7..ákoswdlca. Zmiuvzi iQ (itldi právnym 
P">riadkc·m :5R 

Clanok 6. 
Zvláštne dojednania 
6. 1. 21-r.luvn~ sHany dohcc.m :?.Vlá~tn~ dr„j1?dtt:mi;1 tejto Zmlu,11 v rozsahu . .a~o j•J uv?.· 

d<!n~ v p;iloh~ tejto Zrn!uvy. 

Ociberateľ: 

M<'nc a priezviskr,: 

Pi>dpb a pečiatka: 

'2 3 JúN 2016 

tN ~ ..i.t-~utv 
'tfZf_}) %.-h A 
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Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100310250 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávate!': 
Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
01 O 47 Žilina 

IČO : 36403008 

Odberateľ : 

Trenčiansky samosprávny kraj 

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

IČO : 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta : 24ZSS62086520003 
Č ís lo odberného miesta: 6208652 

Napäťová úroveň : NN 
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba 
Hlavný istič (A): 25 
Celkový inštalovaný príkon (W): O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distri bučná s ieť: SSE Úroveň NN 

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

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

Typ merania: TDO 

Údaje o meraní dodávky 

Spôsob merania: 
Číslo elektromera: 8168756 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 1 

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

Spôsob stanoven ia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

P latn osť 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 
čís lo 9100310250 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 130001304225 

Dodávateľ 

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

Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného ~údu Ži lina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/l 

CID: SK57ZZZ70000000017 

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

Odberateľ 

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

I ČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu: 1300084775 

Rozpis platieb 

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

Produkt dodávky: 
Distribučná sadzba: 
EIC odberného miesta: 

Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C 1 jednopásmová sadzba 

24ZSS62086520003 

19.07.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100310250 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 (€) 

6208652800 01.08.2016 15.08.2016 20% 4,1 7 0,83 5,00 
6208652800 01.09.2016 15.09.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208652800 01.10.2016 15.10.2016 20% 4,17 0,83 5,00 
6208652800 01.11.2016 15.11 .2016 20% 4,1 7 0,83 5,00 
6208652800 01 .12.2016 15.12.2016 20% 4,17 0 ,83 5,00 

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú 
paušálnu sumu prot ihodnoty. 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 spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Kontakt ----------------·--· . 

702432/0200 
202476883/7500 

6618321014/1111 
2621150449/1100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
S K68 1111 0000 0066 1832 1O14 
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 
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Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Údaje o odbernom mieste 

Číslo odberného miesta: 6208652 

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

Skladba ceny 

EIC:24ZSS62086520003 

Čislo zmluvy: 9100310250 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C1 jednopásmová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.709 MWh za obdobie podľa 
bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2016 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná : 

rozpisu platieb v jednotkovej cene 

Dodávka s ilovej elektriny: AKTIV ., Jednotka 

Dodávka JT MWh 
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou 

Distribúcia a regu lované poplatky: C1 jednopásmová sadzba 

Platba za distribuované množstvo elektriny 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 
Tarifa za prevádzkovanie systému 
Tarifa za systémové služby 
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok 
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x1 O A do 3x25 A vrátane 
Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

Kontakt 

MWh 

Jednotka 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
Mesiac 

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

Cena bez DPH (€) 

70,0000 
1,3200 

Cena bez DPH (€) 

74,5900 
7,7778 

22,9000 
7,0500 
3,2100 
3,1300 
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fcENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

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

pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh 

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

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY 

Názov produktu ; Charakteristika produktu 

Jedno tarifné 
Ak ti v 

Ovojtarlfné pr~ 
Klasik 

PremiJm 

Aku 

Komfort 

Panoramik 

Element 

jednotarifný produkt 

Ovojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín 
Ovojtarifný 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 Qednotarifný 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. 

Alctiv (EUR/MWh) 70,00 . 84,00 

Dvajmifné~ 

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

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

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

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

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

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

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

é~ 
Panoramik (EUŔ!MWh) 55,10 66,12 

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

Ceny elektriny r:iezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplátky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fondu. 

DODÁVATE[ 

Meno a funkcia: 

Dátum: ;/{/ • d'3;t~"'""J1&';7'G 

Podpis: 

c· „ 

u 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/48. 010 4 7 Žilina 
tel.: 0850 123 555, fax: 0411519 2519 
e-mail: podnikatelia@sse.sk 
www.sse.sk 

ODBERATEĽ „ , 

Dátum: 

Podpis: (; 
~/ 

Z·3 JON 2016 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA fo/nr/10!&/. o /C.JrJ 

Energia pre váš biznis® ,__:"l.'ŕ-:L 1, 3 O. JÚN 2016 

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

Pre EIC odberného miesta: (nójdete vo faktúre a na Zmluve} 

Číslo odberného miesta (ČOM): 6/.o J' 6 s,,!. lnójdete vo faktúre a na Zmluve) 

Ukončenie zmluvy požadované k dátumu: 

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

Adresa odberného miesta: 

Ulica: č. domu: éŕ' 

Obec: PSČ: 9 t J lf 
Aktuálny stav elektromera: 

Číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: 

Nlzke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarifnom elektromere) 

V prfpade, že stav elektromera neuvediete, overenie stavu elektromera je služba spoplatnená v zmysle cenníka služieb. 

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

„ 
Obchodné meno: 5?o J é;-7AJ / 

IČO: l.121 S<!.- ~s 1 
7 

DIČ: ,,} O :J j 9 L_ ~ j tJ J7 IČ DPH: 

Adresa sídla spoločnosti: 

Telefón: Mobil: E-mai l: 

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 zákaznfkov s celkovou 
ročnou spotrebou do 500 MWh, ukončuje až okamihom odobratia elektromera (meracieho zriadenia}, resp. doručením potvrdenia o ukončení distribúcie elektriny do odber
ného miesta od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené. 
Bez uvedenia adresy na odoslanie faktúry ukončeného odberu a podpisu pôvodného odberatel"a 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 prlpade vzniku škody SSE, o. s„ z dôvodu uvedenia nesprávnych 
údajov alebo nepravdivých údajov pôvodným odberateľa,.m sa pôvodný odberateľ zaväzuje uhradiť SSE, a. s„ takto vzniknutú škodu v celom rozsahu. 

I 
f!C(! , 

l '-...._.../ -
/(c._(:d,,11)[( ~ Ci.i! 1~(,C,-

PODPIS PÔVODNÉHO ODBERATEĽA: 

Dátum: 

... . . 1 "'"" u .. -1.A-

PODPIS PLATCU FAKTÚR~ UKONČENÉHO ODBERU: 

MM/EE/01/2014-N 
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STREDOSLOVEllSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

Vážený zákazník, 

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o: 

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

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Zákaznícke služby 
Pri Rajčianke 8591/48 
01O47 2ilina 

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

(iJzmenu odberatefä 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 elektriny", 
• kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• prehlásenie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie je zapísaná v list.e .vlastníctva, 
• súhlas vlastníka k napojeniu na trafostanicu, ·. 
• atesty od MTN '(meracie transfoti-nátory'napätia) a MTP (meracie transformátory prl!du). · · . ; . . 

( 

Doplňujúce informácie Vám ochotne poskytneme: na ,zákazníckej linke pre podnikateľov a' orgariizácíe osso' 123' SSS, 0906 252 521, 
" ' ' . - .' .- ~'; • f "'; - · : • ( ľ) . - ·' . • . • • • -· . ' '~ · ·-1~ 1 •• •• ..., ~ 

prípadne e-mailom na podnikatelia~sse:šk, : , . ,:, ;, ,,. 

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašom podnikaní. 

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

MM/EE/01/ 2014-N 



r OBCHODNÉ PODMIENKY od 1 1. 2015 
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/ 
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DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV 
s celkovou ročnou spot rebou elektnny do 500 MWh 

Článok 1. 
Predmet úpravy 

Stredoslovenska energetika, a s , IČO 36403008, so s1dlom Pn Rai
č1anke 8591/48, 010 47 Žilina, zap1sana v obchodnom registri Okres
neho sudu Žilina, oddiel Sa, vložka č 10328/L (ďalej len „Dodavatel"') 
ie držiteľom povolenia na dodavku elektnny 

2 Tieto obchodne podmienky dodavky elektnny pre odberateľov s cel
kovou ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odbe
rateľov SSE zaradenych do tejto skupmy odberateľov (ďalej len „OP") 
vydava Dodavateľ za učelom podrobnejšej upravy zmluvneho vzťahu 
pri dodavke elektnny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplnen1 rnektorych zakonov v znern neskorš1ch predpi
sov (ďaleJ len "Zakon o energetike") 

3 Tieto OP upravuiu vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodavky 
elektrmy z napaťoveJ urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou 
ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 

SSE zaradenych do tejto skupmy odberateľov, s vynimkou odberate
ľov elektriny v domacnost1 (ďalej len „Odberateľ") , ktorych odberne 
miesto ie pripojene do distribučnej sustavy pnslušneho prevadzkova
teľa ·d1stnbučnei sustavy (ďa l ej len „PDS"), a kton maju s Dodavate
ľom uzavretu platnu zmluvu o dodavke alebo zmluvu o združenej do
davke elektnny - Zmluva o dodavke a d1stnbuc11 elektriny (ďa l ej len 
"Zmluva") podľa § 273 a nasl zakona č 51311991 Zb Obchodny za
konrnk v učmnom zneni (ďalej len „Obchodný zakonnik") a doplňa

jU vzťahy upravene Obchodnym zakonnikom, Zakonom o energeli
ke a ostatnym1 platnym1 všeobecnym1 zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 
alebo normat1vnym1 aktmi 

Tieto OP platia pre Odberateľov elektriny, ktori su malym1 podnikmi 
podľa§ 3 p1sm a) bodu 10 Zakona o energetike len v pnpade, že (1) 
Urad pre regulac1u s 1eťovych odvetvi neschvali obchodne podmienky 
platiace pre male podniky, alebo (11 ) odberateľ, ktory je malym podni
kom nesuhlas1 so zarader11m medzi male podr11ky 

4 Tieto OP platia aJ pre odberateľov elektriny uvedenych v čl 1 bod 2 
tychto OP, kton odoberai u elektrinu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmluv o združenej dodavke elektriny uzavretych s Dodavatel'om pred 
platnosťou a uč1nnosťou tychto OP 

Článok II. 
Pojmy 

Na učely týchto OP sa rozumie 

1 odberatel'om koncovy odberatel' elektriny ako Je defmovany v čl 1, bo
du 3 tychto OP 

2 dodavatel'om osoba, ktora ma povolenie na dodavku elektriny, 

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

4 prevadzkovateľom d1stnbučneJ sustavy osoba, ktora ma povolenie na 
d1stnbuc1u elektriny na časil vymedzeneho uzem1a , 

5 d1stnbuc1ou elektrmy preprava elektrmy d istribučnou sustavou na čas
ti vymedzeneho uzem1a na učel JeJ prepravy Odberateľom, podmien
ky poskytovama d1stnbuc1e elektnny a pnstupu do d 1stnbučneJ susta
vy, ku ktorej Je odberne miesto Odberateľa pnpoiene, upravuie platny 
a učmny prevadzkovy poriadok pnslušneho prevadzkovateľa distri
bučnej sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s 1eťovych odvetvi 
(ďa leJ len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo normat1vne akty Prevadzkovy ponadok prevadzkovateľa 

d 1stribučnei sustavy, ku ktorej ie odberne miesto Odberateľa pripoje
ne, Je spravidla zverejneny na webovom s1dle prevadzkovatel'a d1stn
bučneJ sústavy, 

6 dodávkou elektnny predaj elektnny, 

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

8 odbernym miestom miesto odberu elektriny pozostava1uce z Jedneho 
alebo v1acerych merac1ch bodov, 

9 odberné elektncke zanaderne Je zanaden1e, ktore služ1 na odber elek
tr1r1y, a ktore Je možne pr1p0j1ť na d 1stnbučnu sustavu alebo na elek
tricku pnpojku, 

1 O technickym1 podm1enkam1 dokument vydany prevadzkovatefom d1s
tnbučnej sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknm1načny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pripojenie a prevadzkovarne d1stnbučnej sustavy, 
určuje technicke podmienky pnstupu a pnpojema, pravidla prevadz
kovarna d1stnbučnej sustavy a zavazne kntena techrnckeJ bezpečnos
ti d 1stnbučne1 sustavy, 

11 prevadzkovym poriadkom dokument vydany prevadzkovateľom d1s
tnbučne1 sustavy a schvaleny uradom, upravUjUCI podmienky pre
vadzky d 1stnbučnej sustavy, prava a pov1nnost1 jednotlivych učast
n1kov trhu s elektrinou a ktory je zavazny pre všetkych učastmkov 

trhu, 

12 určenym meradlom je prostriedok, ktory služ1 na určen ie hodnoty me
ranej veličiny, pričom zahrňa mieru, merac1 pnstroj, Jeho komponenty, 
pr1davne zanadema a meracie zar1ademe11, 

13 prerušen1m dodavky a d1stnbuc1e elektriny odpojeme odberneho elek
tnckeho zanaderna bez ukončema zmluvneho vzťahu Pn prerušem 
dodavky elektriny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 u končen1m dodavky a d1stribuc1e elektnny ukončenie zm!uvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak nie Je ukončenie Zmluvy 
dohodnute inak 

Článok II I. 
Uzatvorerne Zmluvy a jej zmena 

Pred uzatvoren1m Zmluvy su zmluvne strany na vyžiadanie povinne 
za učelom 1dent1flkac1e a overema 1dent1f1kac1e preukazať SVOJU totož
nosť 

2 Zmluva sa uzatvara 

2 1 v priestoroch zakazn1ckeho centra , alebo 1neho obchodneho 
miesta Dodavateľa za pntomnost1 zastupcu Odberateľa a Doda
vateľa , a to na podnet Odberateľa alebo Dodavatel'a, 

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

2 3 zavaznym a včasnym pnJat1m p1somneho navrhu21 osobne ale
bo doručovamm poštou alebo kunerskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavatel' sučasne prítomn1, 

2 4 podomovym predajom 

3 Neoddeliteľnou sučasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavateľom 

a Odberateľom su tieto OP Odberatel' obdrž1 tieto OP najneskôr pri 
uzatvorení Zmluvy 

4 Obchodné podmienky a každu ich zmenu Dodavateľ zverejňuje na 
svojom webovom s1dle pred uč1nnosťou tejto zmeny 

5 Zmluva Je platna dňom podp1san1a zm luvnym1 stranami a uč1nna 

dňom začatia dodavky elektriny 

6 Osoba odlišna od Odberateľa Je opravnena pod p 1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ongmal1 alebo v uradne ove
renej fotokop11 

7 Uzatvoren1 m Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že 1e vlastn1kom nehnu
teľnost i , alebo že ma už1vac1e pravo k nehnuteľnosti, alebo že ma 
suhlas vlastn1ka nehnuteľnosti na dodavku a d1stnbuc1u elektn
ny do odberneho miesta, ktore sa v nehnuteľnosti nachadza 
(ďa lej len „opravneny vzťah k nehnuteľnosti ") Dodavatel' ma 
pravo požiadať a Odberateľ je pov1nny na zaklade požia
davky Dodavateľa predložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukazUJUCI opravneny vzťah k neh nuteľnosti Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavateľa nepredlož1 

1 Zakon č 142/2000 Z z o metro iog11 a o zmene a doplnem n iekto~ 

rych zakonov v platnom zneni 
§ 43a až 45 Občianskeho zakonrnka 



doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, Dodavale7 je 
opravneny neuzatvoriť Zmluvu s Odberaterorn at do času predlože
nia dokladu preukazuiuceho opravneny vzťah k nehnuteľnosti a pre 

pripad. že Zmluva s Odberateľom už bola uzatvorena Je Dodavateľ 

opravneny prerušiť dodavku a d1str1buc1u elektriny bez naroku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukazuiuceho oprav
neny vzťah k nehnute! nost1 

8 Dodavater ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmietnutie uza
tvorema Zmluvy Dodavater odôvodn1 Oodavaleľ ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy naima v pripade, ak na dotknutom odbernom 
mieste eviduje Oodavateľ neuhradene peňažne zavazky ako aj v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba. ktora ie voči pôvodne
mu Odberateľovi, voči ktorernu Oodavateľ ev1du1e neuhradene peňaž
ne zavazky, prepojenym podnikom pod7a § 3 p1sm a) bod 2 Zakona 
o energetike, alebo ak Odberateľ za poslednych 12 mesiacov pod
statnym spôsobom porušil Zmluvu alebo neopravnene odoberal elek
trinu. alebo ak ma Odberateľ voči Dodavateľov1 neuhradene peňaž
ne zavazky 

9 Zmluva môže byť zmenena na základe požiadavky Odberateľa 

o zmenu 

a) sadzby, pričom sadzba sa priznava spravidla najmenej na 1eden 
rok, 

b} charakteru odberu (rozšlľenie. zlučeme, zmena miesta pnpoJe
nia. zmena prudovej hodnoty hlavneho is tiča pred elektromerom 
a pod). 

c) spôsobu merania, 

d) korešpondenčne) adresy, 

e) bankoveho spoiema, 

f) výšky, penod1c1ty alebo spôsobu uhrady preddavkovej platby. 

g) spôsobu uhrady vyučlujuCeJ faktury. 

h) uda1ov Odberateľa resp 1dentifikačnych uda1ov Odberateľa zap1sa
nych v Obchodnom reg1stn Slovenskej republiky alebo v inom re· 
g1stn, v ktorom ie zap1sany 

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

10 Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavatera Odberateľovi pn 
zmene 

a) fakturačneho cyklu. 

b) vyšky preddavkovych platieb, 

c) bankoveho spoJerna Dodavateľa, 

d) 1denhfikačnych udaJOV Dodavalefa zap1sanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenskej republiky. 

e) korešpondenčnei adresy Dodavatera. 

f} penod1crty a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a uhrady za 
vyuétuJucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oznamen1a Dodavateľa Odberateľovi sa po
važuje za uskutoénenu v pnpade doručenia takehoto oznamenia Od
berateľovi alebo ak s1 Odberateľ a Dodavateľ začnu plmť povinnos
ti v zmysle takehoto oznamen1a Dodavateľa Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamenia Dodavateľa Odberateľovi pn určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyuč\ova
c1u fakturu sa považuje za uskutočnenu BJ ak s1 Odberater a Dodava
teľ začnu p l niť pov1nnost1 v zmysle takehoto oznamenia Dodavatel'a 
Odberateľovi 

12 Dodavater s1 vyhradzuie pravo 1ednostranne zmeniť zmluvne dohod
nutu formu uhrady preddavkovych platieb v pnpade, ak ie z predcha
dzaiucich uhrad platieb Odberateľa zrejme. že opakovane využ1va inu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnutu v Zmluve O zmene fonny 

uhrady plal!eb bude Odberater informovany vhodnou formou, napn
klad p1somnym oznamenim. vo vyučtovaceJ fakture alebo vystave
nim noveho rozpisu preddavkovych platieb Ak Odberateľ nesuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, Je pov1nny tuto skutočnosť bezod
kladne oznam1ť vhodnou formou Dodavateľov1 

13 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mimo 
ukonov. ktore su zahrnute v laniach, učtuje Dodavater poplalky podľa 
platneho cenrnka služieb Dodavateľa 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1 Cena za dodavku elektrmy Je stanovena dohodou zmluvnych stran 

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

3 Dodava1el' s1 vyhradzu1e pravo spoplatniť vybrane služby čiastkou 
podla platneho cennrka slUŽieb s1anoveneho Dodavalelom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že se s platnym cennikom Dodava
teľa oboznam1I 

4 Každa zmena ceny za dodavku elektnny dodavane) po dobu trvania 
Zmluvy bude Odberateľovi oznamena pisomne 

5 Dodavateľ fakturuje odber elektnny podľa uda1ov z1stenych prevadz
kovatefom d1stnbučneJ sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podľa typoveho diagramu dodavky podľa Prevadzkoveho poriadku 
prevadzkovateľa d1stnbučne1 sustavy Dodane a odobrate množstvo 
elektnny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vy1adrene v energe
lickych Jedno\kach Faktura musi obsahovať všetky naležrlost1 stano
vene platnym1 daňovym 1 a učtovnym 1 predp1sm1'l vratane označenia 
banky a čisla učtu . na ktorý ma byť platba pnp1sana, vratane 1nforma
c1e podľa ustanovema § 34 ods 3 Zakona o energetike 

6 Fakturačnym obdob1m ie obdobie. za ktore sa vykonava vyučtovan1e 
odberu elektriny Dodavate7 vyl<onava vyučtovanie odberu e lektriny 
formou vyučtovacej faktury za pnslušne odbeme miesto Odberatela, 
pre ktore ie Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobie pn Zmluvach s odberom elektriny z napaťove1 
urovne VN ie mesačne Dodavka elektriny sa Odberaterovi fakturu
je fakturam1 za odbeme miesto vo fakturačnom obdob(, ktore ie vy
medzene prav1delnymi mesačnym1 odpočtami Faktura Je vystavena 
v zmysle zakona o DPH 

8 Dodevka elektnny, resp dodavka a d1stnbuc1a elektnny sa Odberate
ľovi s odberom elektrmy z napaťovej urovne NN fakturuje fakturam1 
za odberne miesto vo fakturačnom obdobi (mesačne. ročné). ktore 1e 
vymedzene odpočtami podľa prevadzkoveho ponadku prevadzkova
tera d1stnbučnej sústavy, pok1ar Dodavater neurči s pnhhadnulím na 
charakter a povahu odberu mak Faktura je vystavena v zmysle za
kona o DPH 

9 Na preddavkove plalby za opakovane zdamterne plnenie vyhotovi Do
davater za každe odberne miesto samostatnu fakturu nazvanu .Do
hoda o p latbach za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktu ra" maximalne na dvanasľ kalendarnych mesracov Do
davateľ na žiadosť Odberateľa s vačš1m počtom odbernych miest mô
že vystaviť „Rekap1tulac1u faktur" a „Rekap1tulac1u dohôd o ptatbach 
za odobratu a le zatiaľ nevyfakturovanu elektricku energiu" z dôvodu 
platobneho styku ako informat1vny doklad a služi len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkova vyška preddavkov sa stanovi na zaKlade skutočnej spotreby 
prepoč1taneJ algontmom. ktory zohľadňuje skutočne teplotne pneme
ry a knvku odberu pre danu sadzbu podľa typoveho diagramu odberu 
alebo vo výške predpokladane) spotreby elektrmy, vynasobeneJ aktu
alne platnou cenou alebo sa použ1Je cena za celkove dodame z .Fak
tury za dodavku a d1stnbuc1u elektnny" Pri uzatvaran1 novej Zmluvy 
sa vyška preddavkovej platby urči na zaklade hodnoty mštafovanych 
spotreb ičov a/alebo predpokladaneho odberu a dohodnutej sadzby 

a) Celkova vyška preddavkovych platieb pre Zmluvy s odberom elek
triny z napaťovej 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 jednej mesačnej spiatky splatnej do 15 katendarneho dňa 
v mes1ac1. alebo 

- do troch dekadnych splatok splatnych do 5 . 15 • a 25 dňa v me
s1ac1 Vyška jednot11vych splatok je 33 % / 33 % 134 % z celkove1 

dohodnutej vyšky preddavkovej 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 ie stanovena na 100 % spotreby, 

- v pnpade ročnej fakturac1e su spravidla rozložene v jedenast1ch 

N•pnklad zakon l 431/2002 2 2 o učtovmave v tnem neskorš1Ch predpisov, zal<on 
č 222/2004 Z z o dani z pndone1 hodnoty v zoem neskoršlCh predpisov 

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 
mak Vyška preddavkov ie stanovena na 100 % spotreby, 

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

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

e) Dodavateľ môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene re
gulovanych cien za služby, ktore su predmetom fakturac1e zasla
ni m 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 preddavkovei platby podľa bodov c), d) 
a e) Je stanoveny algoritmom, v ktorom ie zohľadnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pnslušne odberne miesto, vzt1ahnuta na 
normalne kllmallcke podmienky, podľa normalizovaneho typoveho 
diagramu odberu (TDO) 

11 Po z1steni skutočneho odberu elektriny za pns lušne fakturačne ob
dobie vypočita Dodavateľ rozdiel medzi cenou stanovenou na za
klade skutočneho odberu elektnny a sučtom pnJa\ych 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 prisluš
ne odberne miesto Odberateľa v cenach platnych na obdobie do
davky elektriny 

12 Term1ny splatnosti platieb za elektrinu 

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

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

c) pre Zmluvy s odberom elektnny z napaťovei urovne VN pn spla
can1 do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pnpade ne
uhradenia dvoch po sebe nasledujuc1ch preddavkovych platieb 
v termine splatnosti, môže Dodavateľ zmeniť term1n splatnosti 
mesačnych preddavkovych platieb na 5 kalendarny deň mesiaca, 
za ktory sa posky1UJe 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 Dodavatel'a v nasledujucom 
mes1ac1, zaučtuje sa ako preddavkova platba nas\eduiuceho mesia
ca Tymto Odberateľovi vznikne povinnosť uhradiť 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 riadne zohľad

nena 

14 Ak Odberateľ využ1vajuc1 1ny než tnkasny spôsob platby poukaže plat
bu v nespravnei vyške, alebo s nespravnym var1ab1lnym symbolom, 
alebo JU poukaže na my bankovy učet, ako je uvedené na faktu re, Oo
davateľ JU bude považovať za nez:real1zovanu 

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

16 Dodavater vrah preplatok z vyučtovaceJ faktu ry Odberateľovi 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa, 

16 2 poštovym peňažnym poukazom. 

16 3 započ1tan1m voči najbl1žš1e 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 

Dodavater je opravneny jednostranne započ1taľ vzajomne peňaž-

ne pohľadavky voči Odberateľovi p1somnym oznamen1m o započ1ta
m pohľadavok Za p1somne oznamenie započ1tania sa považuje ai 
oznamen1e o započ1tam vzajomnych peňažnych pohľadavok vo vy
učtUJUCeJ fakture Jednostranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vatefa akekol'vek pohľadavky Dodavateľa suv1s1ace s plnen1m Zmluvy 
(naima poh!adavky 1. ll\ulu preddavkovych platieb alebo vyučtuiuc1ch 
platieb za dodavku elektnny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek po
hl'adavkam Odberateľa voči Oodavateľov1 V pr1pade, že ie Odbera
teľ v omeškam s uhradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davateľ ma pravo Odberateľom uhradene platby započ1tať najprv na 
najskôr splatne uroky z omeškama, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na najskôr splatnu istinu alebo JeJ časľ, a to bez 
ohľadu na to, že Odberateľ urči, ktory z peňažnych zavazkov si plni 
Za p1somne oznameme započ1tarna sa považuje ai oznameme o za
poč1tan1 vzajomnych peňažrlych pohľadavok vo vyučtuiucej fakture 

17 V pnpade neuhradenia preplatku zo splatnej vyučtovacej faktury Oo
davateľom bankovym prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
beratel pravo započ1tať s1 vzmknuty preplatok s najbližšie splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavateľov1 , najmenej však 5 
dni pred splatnosťou preddavkovej platby 

18 Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonavaju spôsobom dohodnutym 
v Zmluve Naklady spojene s uhradou zavazkov podľa Zmluvy (na
pr bankove poplatky, poštove poplatky) znaša každy učastník Zmluvy 
sam, pokiaľ rne je v Zmluve alebo v cenn1ku služieb Oodavateľa uve
dene mak V Zmluve je možne dohodnuť nasledujuce spôsoby uhra
dy platieb 

18 1 bankove inkaso z bankoveho učtu Odberateľa, 

18 2 bankovy prevod, 

18 3 poštovy peňažny poukaz 

19 V platobnom styku sa použ1vaiu variabilne s·ymboly uvedene na pris
Jušnych fakturach resp 1nych dokladoch (vratane suhrnnych a vyučto
vac1ch) vystavenych Dodavaterom Odberateľovi na učely uhrady ceny 
spotrebovanej elektriny (napr .Faktura za dodavku a d1stnbuc1u elek
triny·, „Faktura za dodavku elektnny", „Dohoda o platbach za odobra
lu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektrickú energiu - faktura", „Upomien
ka' ), alebo na učely reahzac1e mych uhrad v zmysle Zmluvy 

20 Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pnp1sana na učet Oo
davateľa alebo Odberateľa Ak pnpadne deň splatnosti platby na deň 
pracovneho voľna alebo na deň pracovneho pokoja, Je dňom splat
nosti najbhžš1 nasledUJUC1 pracovny deň 

21 Nedoplatok z vyučtovacej faktury uhrad1 Odberateľ v lehote splatnos
ti vyučtovacei faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberateľ v lehote 
sptatnosb preddavkovej platby V pnpade nezaplatenia ani v dodatoč
nej lehote splatnosti stanovenej v upomienke, je Dodavater opravne
ny na naklady Odberateľa po jeho predchadzajucom poučeni o preru
šeni dodavky elektriny prostredn1ctvom prevadzkovateľa d 1stnbučneJ 
sustavy obmedziť alebo prerušiť d1stnbuc1u e!ektnny do odberneho 
miesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vratane nakladov spoJenych 
s prerušenim a obnovemm d1stnbuc1e do odberneho miesta alebo od
slup1ľ od Zmluvy podľa članku XIII bodu 2 1 tychto OP 

22 V pnpade omeškania Odberateľa s uhradou platieb zo Zmluvy v sta
novenych termmoch Je Dodavateľ opravneny požadovať od Odbera
teľa urok z omeškania vo vyške určenej v zmysle pr1slušnych ustano
veni Obchodneho zakonn1ka 

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

24 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy (upravou odberneho miesta) 
vyvolane Odberate!om, mimo ukonov, ktoré su zahrnute v sadzbach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu, učtuie Oodavateľ poplatky pod
ľa ptatneho cenn1ka služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udelil Oodavatel'ov1 suhlas na vydanie elek
tronickej faktury, Dodavateľ bude za~ielať faktury vyhradne v elektro
nickom formate Podmienky poskytovania služby elektrorncka faktura 
su zvereJnene na webOvom s1dle Dodavateľa www sse sk 

Článok V. 
Povinnosti Dodávateľa a povinnost i Odberateľa 

Dodavateľ Je povmny 

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



1 2 poskytovať Odberateľovi mformac1e tyka3uce sa cien za dodav
ku elektriny, dodavky elektriny a štruktury ceny za dodavku elek
triny, 

1 3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnu platbu spôsobom, vo vyške 
a za podmienok uvedenych v štandardoch kvahty"l, ak bude Do
davateľ uhradzať kompenzačnu platbu Odberateľov i 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 pri platbe v hotovosti prostredn1c
tvom poštoveho peňažneho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie Je podmienene predchadza3uc1m podan1m ž1adost1 
o Jej vyplatenie 

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

2 Odberateľ je pov1nny 

2 1 maľ zriadene a pnpoJene odbeme elektncke zanadenie v sula
de s lechnickym1 podm1enkam1 pripo3en1a určenym1 prevadzko
vateľom d1str1buéneJ sustavy a v sulade s predp1sm1 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pn prac1 a bezpečnosti techn1c
kych zanadeni. 

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

2 3 umožrnť prevadzkovatel'ov1 d1s tnbučne1 sustavy montaž a de
montaž určeneho meradla a umožniť prevadzkovateľov1 d1stn
bučneJ sustavy pnstup k určenemu meradlu, 

2 4 poskytnuť potrebne udaJe, ktore Je Dodavateľ pov1nny poskyto
vať o Odberateľoch elektriny prevadzkovaterov1 distribučnej su
stavy, 

2 5 informovať Dodavateľa o zmene udaJOV uvedenych v Zmluve, 
a to do 5 pracovnych dni od ich zmeny, inak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti a za škodu, kto
ra Dodavateľov1 vznikla, 

2 6 preukazať Dodavateľov1 pn uzatvoren1 Zmluvy na vyž1adan1e 
doklad preukazujuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, do kto
rej sa bude uskutočňovať dodavka elektriny (ďalej len „dotknu
ta nehnuteľnosn. 

2 7 preukazať, počas trvania Zmluvy na vyzvu Dodavateľa do 20 dni 
od doručenia vyzvy, trvanie už1vac1eho prava na dotknute nehnu
teľnosti alebo trvajuc1 suhlas vlastnika podľa bodu 2 6 najma. 
ak vlastn1k trvarne tohto prava alebo suhlasu pred Dodavatel'om 
spochybni, 

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

2 9 pnjať zodpovedajuce technicke opatrenia oznamene prevadzko
vateľom d1stnbučnej sustavy na zabranenie možnosti ovplyvniť 
kvalitu dodavanei elektriny, 

2 1 O splňať techrncke podmienky a obchodne podmienky pnpojenia 
do sustavy stanovene platnym prevadzkovym poriadkom pns
lušneho prevadzkovateľa distribučnej sustavy a ostatnym1 plat
nym1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1 alebo normat1v
nym1 aktmi, 

2 11 predložiť na pož1adarne Dodavateľa 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, ktorym pre
chádza nemerana elektrina bez predchadzajuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovateľa d1stnbučnej sustavy, 

2 13 uhradiť Dodavatel'ov1 aj ďalš ie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak svojim konan1m resp nekonarnm vyvo
lal vzrnk skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalš1ch ukonov (slu
žieb zo strany Dodavateľa) a tieto su spoplatnene podľa cenni
ka služieb Dodavateľa, 

2 14 najmenej 5 drn pred planovanym zrušen1m Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučen1e , splynutie, rozdelenie spoločnost1), 

oznam1ť tuto skutočnosť Dodavateľov1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu. ktora nesplnen1m tejto pov1nnost1 Dodavateľov1 vzrnkta 

4 Vyhlaška Uradu pre regulauu sietovych odvetvi č 275/2012 2 2 . ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvality prenosu elekmny. d1stribucre elektriny a dodavky elektriny 

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

2 15 uhrad iť Dodavateľov1 cenu za dodavku elektnny v zmysle Zmlu
vy, vratane všetkych poplatkov 

Článok Vl. 
Dodávka a meranie elektnny 

Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevadzkovatel' 
d1stnbučnej sustavy určenym meradlom v mreste dodavky Prevadz
kovateľ d1stnbuénej sustavy 1e pov1nny vykonať fyzicky odpočet ur
čeneho meradla na odbernom mieste, ktore rne je vybavene urče
nym meradlom s d1alkovym odpočtom každoročne k 31 decembru, 
najneskôr do 30 dni po skončen1 roka Fyz1ckym odpočtom určene
ho meradla na odbernom mieste sa rozumie a1 odpočet určeneho 
meradla vykonany na zaklade vzajomne odsuhlaseneho stavu urče

neho meradla medzi prevadzkovalel'om d1stnbučnej sustavy a Od
berateľom 

2 Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkova
teľ d 1stnbučnej sustavy po splneni stanovenych technickych podmie
nok na meranie elektriny Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určene
ho meradla a ovladacich zanaden1 určuje prevadzkovateľ d 1stnbučnej 

sustavy 

3 Odberateľ je pov1nny 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
teľov1 d1stnbučne1 sustavy kontrolu odberneho elektnckeho zanaden1a 
odberneho miesta Odberatera 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určiť 
množstvo odobratej alebo dodanej elektriny, alebo z 1neho dôvodu ne
možno urč1 t množstvo odobrate1 elektnny (zničerne určeneho merad
la). toto množstvo sa urči podľa vyšky spotreby v predchadzaiucom 
porovnateľnom obdob1 (napnklad v rovnakych mesiacoch predcha
dZajUCeho kalendarneho roka z dôvodu porovnateľnych poveternost
nych a teplotnych podmienok), v ktorom bola spotreba merana sprav
ne 

5 Prevadzkovateľ distribučnej sustavy je pov1nny p1somne informo
vať Odberateľa o term1ne planovanej vymeny určeneho meradla 
najmenej 15 dni vopred. to nepJa t1 . ak Odberateľ súhlas1 s neskor
š1m oznamen1m tenrnnu planovaneJ vymeny určeneho meradla Pn 
neplanovanej vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľov i term1n vymeny určeneho meradla Prevadzkovatel' 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
ni vymeny určeneho meradla, je 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 naima 

6 1 vymena určeneho meradla pred skončenim platnosti overenia. 

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

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

7 Podrobnosti suv1s1ace s vymenou určeneho meradla sa spravuiu a su 
bhžš1e upravene prevadzkovym ponadkom prevadzkovateľa d1stnbuč
ne1 sustavy, resp tech rnckym1 podm1enkam1 prevadzkovatela distri
bučnej sustavy 

8 Dodavateľ rne je pov1nny plrnť s1 svoje povinnosti podľa Zmluvy a OP 
v pnpade, že Odberateľ nema uzavretu platnu a učinnu Zmluvu o pri
pojen1 zariadenia Odberateľa do d 1stnbučneJ sustavy alebo sa od
berne miesto Odberateľa nepovažuje za pnpojene podľa platneho 
prevadzkoveho poriadku pn slušneho prevadzkovatefa d 1stnbučnej 

sustavy 

/ 



Článok VII 
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodävky a d1str1búc1e 
elektriny 

D1stnbuc1a elektriny do odberneho miesta Odberateľa môže byť pre
rušena alebo obmedzena v pnpadoch a za podmienok stanovenych 
v Zakone o energetike a v suv1s1ac1ch predpisoch, alebo v pnpade za
sahu vyššej moci Počas takehoto prerušenia alebo obmedzenia d1s
tnbúc1e elektnny nie ie DodavateF povinny dodavaľ 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 prevadzkovateľa d1str1bučnei susta
vy o prerušenie alebo obmedzenie d1stribuc1e elektriny Odberateľovi, 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aj po doručern predchadza
iuceho p1somneho upozornenia Tymto ustanoven1m nie ie dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ je pov1nny pn ukončení dodavky umožniť prevadzkova
tel'ov1 d1stnbučneJ sustavy vykonanie konečneho odpočtu odberne
ho miesta, odobralle merac1ch zanaden1. pri padne realizac1u ďalš 1 ch 

opatrern suv1s1ac1ch s ukončernm odberu a sučasne odpoierne od
berneho elektnckeho zanadenia od zanaden1 prevadzkovateľa d1s
tnbučne1 sustavy Ak Odberateľ neumožn1 vykonanie konečrieho 
odpočtu a odobralte merac1ch zanaden1 na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhrad1 Dodavatel'ov1 cenu za odobranu elektnnu až do ukonče
nia dodavky na odbernom mieste. alebo do pnhlasenia noveho Od
berateľa 

4 Pre uéely Zmluvy znamenaiu okolnosti vylučujuce 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 riadne 
a uplne plnerne zmluvnych pov1nnost1 vyplyvaiuc1ch 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 mych pravnych predpisov, po
kiaľ zasadnym spôsobom ovplyvrna kontraktačny system Dodavateľa 

s dôsledkom nemožnosti Jeho kontmuovania a sučasneJ nemožnosll 
hospodarsky unosneJ altemat1vy 

Č lánok VIII 
Neoprávnený odber a nährada škody 

Na učely obchodnych podmienok ie neopravnenym odberom elektri
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

1 1 1 o pnp0Jen1 do d 1stnbučneJ sustavy alebo v rozpore s tou
to Zmluvou, 

1 1 2 o dodavke elektnny alebo združenej dodavke elektriny, 

1 1 3 o prístupe do d1stnbučneJ 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 neopravnenei marnpulac11 a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektnny, alebo určenym 

meradlom, ktore nebolo namontovane prevadzkovateľom d1stn
bučne1 sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zabranil prerušeniu d1stribucre elektnny alebo ak 
po predchadza1uce1 vyzve prevadzkovateľa distribučnej susta
vy neumožnil prerušerne d1stribuc1e elektnny vykonane na za
klade ž1adost1 Dodavatera, s ktorym ma uzatvorenu Zmluvu 
o združenej dodavke elektriny, takyto odber sa za neoprav
neny odber považuje odo dňa, keď Odberateľ zabrarnl preru
šeniu distnbuc1e elektriny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektriny, 

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

d1strrbučnej sustavy 

2 Odberateľ ie pov1nny nahradrť škodu spôsobenu neopravnenym od
berom elektriny a naklady s tym suv1s1ace osobe, ktorej škoda vznik-

la Pn neopravnenom odbere sa vyška škody spôsobena neopravne
nym odberom elektnny urči podl a osob1tneho predpisu•> 

3 V pnpade, ak v dôsledku neopravneneho odberu vznikla škoda Doda
vatel'ovi, ma pravo vymahať od Odberateľa Jej na hradu do vyšky spô
sobenych nakladov (napr naklady na odchylku} a ušleho zisku 

Článok IX. 
Dodávateľ poslednej inštancie 

Dodavka poslednej inštancie sa začma dňom nasledujucrm po dm, 
keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavať elektrrnu a bola dodavate
ľov1 poslednej 1nštanc1e oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavka poslednej mštanc1e trva naiv1ac tri mesiace Odberateľ uhra
d1 dodavateľov1 poslednej inštancie cenu za dodavku elektnny podľa 
cenoveho rozhodnutia vydaneho uradom pre dodavatera poslednej 
inštancie Dodavka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr v pnpa
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavateľom, ktorym mô
že byť aj dodavateľ poslednej rnštanc1e, a to postupom podľa platnej 
a učinneJ leg1slat1vy 

3 Ak dodavatel stratil spôsobilosť dodavať elektnnu odberateľom, zmlu
va zarnka dňom, keď dodavateľ stratil spôsobilosť dodavaľ elektnnu 

4 Prevadzkovateľ d 1stnbučne1 sustavy najneskôr 15 drn pred uplynunm 
vypovedneJ lehoty zmluvy o pnstupe do d1stnbučnej sustavy a d1stn
buc11 elektnny alebo bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodava
teľ stratJI spôsobilosť dodavať elektnnu oznam1 Odberateľovi 

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

4 2 dôvod začatra dodavky elektnny dodavateľom poslednej inštan
cie, 

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

4 4 dobu trvania dodavky elektriny dodavateľom poslednej mštanc1e. 

4 5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodavku elektnny doda
vatefovi poslednej inštancie 

Článok X. 
Reklamačné konanie 

Reklamac1a ie p1somne podanie Odberateľa adresovane Dodavate
ľov1 , ktorym sa Odberateľ domaha na1ma zodpovednosti Dodavateľa 
za nekvahtne poskytnute služby, pnčom taky!o stav trva v čase uplat
nenia 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 ie predovšetkym dosiahnuť, aby boli odstranene 
zrstene nedostatky 

2 Odberateľ ma pravo reklamovať na)ma 

2 1 kvalitu poskytnuteJ služby, 

2 2 odpočet určeneho meradla, 

2 3 fakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo me zistene chyby 
SUV1s1ace s poskytovanim služby Dodavateta (ďalej len .predmet 
reklamac1e"} 

3 Odberateľ môže reklamac1u uplatn i ť 

3 1 pisomne u Dodavateľa na korešpondenčnei adrese, 

3 2 elektrorncky na e-ma1love1 adrese, 

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

3 4 teleforncky na zakaznickej linke Dodavateľa 

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

4 1 1dent1f1kac1u Odberateľa 

4 1 1 meno a priezvisko alebo obchodne meno. 

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

4 1 3 zakaznícke č1slo resp č1slo Zmluvy, 

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

S Vyhlaška M1nisterst"" hospodarstva č 29212012 2 z. ktorou sa uSlanovuJe spôsob vy 
počtu škody spôsobenej neopravnenym odberom elektrlny 
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4 2 presny popis s odôvodnen1m reklamac1e, spolu s pnpadnou do
kumenlac1ou a ďalš1m1 podstatnym1 skutočnosťami dôtež1tym1 
pre posudenie reklamac1e, 

4 3 1dent1f1kačne udaje tykajuce sa predmetu rek/amac1e, 

4 4 1dentif1kačne udaJe reklamovanej faktury, spolu s ~anab1lnym 
symbolom, 

4 5 podpis Odberateľa alebo osoby opravnene1 konať za Odberate
ľa, ak neide o reklamac1u prostredmctvom elektronickej komu
mkac1e 

5 Ak rek/amac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tosh a Dodavateľ 
nevie 1dent1f1kovať Odberateľa, je povrnny ho vyzvať na doplnenie re
k/amac1e o potrebne udaJe s určenrm lehoty, klora nesmie byť kratšia 
ako 10 dni od doručenia vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedop/n1, bu
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberateľ reklamac1u dopl
íll , predlíu1e sa lehota na vybavenie reklamac1e o dobu, kym Odbe
rateľ poskytne potrebne mformac1e Ak na zaklade udaiov uvedenych 
v reklamacu nie ie možne Odberatela 1dent1f1kovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podľa prveJ vety, Dodavatel' na takuto reklama
c1u neprihliada 

6 Ak Odberatef počas nešenia reklamac1e Dodavateľom oznam1 Doda
vatel'ov1 nove skutočnosti, tieto novo uplatňovane naroKy budu pova
žovane za novu reklamac1u 

7 Reklamac1a adresovana na meno zamestnanca Dodavateľa sa pova
žuje za reklamac1u podanu Dodavateľov1 

8 Reklamac1a mus1 byť uplatnena bez zbytočneho odkladu po z1sten1 
nedostatkov 

9 Za deň uplatnenia reklamac1e sa považuje 

a) pn osobnom doručen1 - datum pečiatky o potvrdem pn)alla rekla
mac1e, 

b} pn poštovych zasie/kach - datum doručenia reklamac1e Dodavate
ľov1 podľa pečiatky došlej pošty, 

c) pn doručem elektronickou poštou - deň uvedeny na e-mailovej 
sprave ako deň pnJatia elektronickej pošty 

10 Dodavater pn uplatneni reklamac1e vyda Odberateľovi potvrdenie Ak 
ie reklamac1a up/atnena prostredmctvom e-mailu, faxom alebo telefo
nicky, Dodavateľ doruč1 potvrdenie o uplatneni reklamac1e Odberate
ľovi ihneď, ak nie Je možne potvrdenie doručiť ihneď, mus1 sa doručiť 
bez zbytočneho odkladu, naineskôr však spolu s dokladom o vybave
n1 reklamac1e, potvrdenie o up/atnen1 reklamac1e sa nemus1 doručo
vať. ak Odberateľ ma možnosť preukazať uplatnenie rek/amac1e rnym 
spôsobom 

11 Dodavateľ vybav1 reklamac1u v čo nail<ratšom čase Lehota na vyba
venie reklamac1e je najviac 30 dni od uplatnenia rek/amac1e, pokiaľ 

osob1tny predpis•• neustanovuje mak Za uplatnenie reklamac1e sa po
važuje deň prijatia p1somne1 reklamac1e Dodavateľom 

12 Dodavater vydalz:ašle preukazateľnym spôsobom Odberateľovi p1-
somny doklad o vybaven1 reklamac1e naineskôr do 30 dm od datumu 
uplatnenia reklamac1e V pnpade potreby suč1nnost1 tret1ch stran pn 
vybavovan1 reklarnac1e môže byť lehota podľa predchadzajUCeJ vety 
pred/žena o 5 dni Vysledok šetrenia možno zas lať elektronickou poš
tou vždy, pok1ar Odberateľ v uplatnenei reklamac11 vys/ovne neuve
die, že žiada vysledok prešetrenia reklamac1e zaslať využ1t1m pošto
vych služieb 

13 Podanre reklamac1e alebo sťažnosti nema odkladny uč1nok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovace1 faktury 

14 Reklamac1ou rue ie p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
nalež1tosh faktury (napr nespravnei poštovej adresy, ktoru Odbera
teľ spôsobil nedostatočnou sučrnnosťou) a ž1adosľ o preskušan1e me
radla 

15 Ak vz:n1knu chyby pn fakturac11 elektnny 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 

Článok XI. 
R1ešen1e sporov 

V pnpade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavazuiu pri
j ať všetky dostupne opatrenia zabezpeču1uce ich konkretne vyneše-

6 11\lhlaška Uradu pre regulaciu s1eťovych odvetvi f 275/2012 Z 2, ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvality prenosu elektriny, d1stnbuc1e elektriny a dodavky elektriny 

nie Spory vznrknute zo Zmluvy sa zavazuiu zmluvne strany vyspo
riadať prednostne vzaJomnou dohodu a v pnpade, že k dohode alebo 
zmieru nedôjde, bude takyto spor predloženy na rozhodnutie pns/uš
nemu sudu 

Č lánok XII. 
Zánik Zmluvy všeobecne 

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

temu daturnu 

2 Ak počas platnosti Zmluvy Dodavatel' a Odberateľ uzavru novu Zmlu
vu tyka1ucu sa toho 1steho odberneho miesta, dňom nadobudnutia 
uč1nnost1 novej Zmluvy pôvodna Zmluva zanikne 

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

4 Zmluva zanikne aj z nasledovnych dôvodov 

a) zanrkom Dodavatera, 

b) zanrkom povolenia Dodavatera podľa Zakona o energetike, 

c) smrťou Odberateľa alebo pravoplatnym vyhlasen1m Odberateľa za 
mrtveho, ktory re fyzickou osobou podnikateľom, 

d) zan1kom Odberateľa, ktory je pravn1ckou 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 XIII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberate/ ma pravo bezodplatne od stupiť od Zmluvy ak 

1 1 Dodavateľ v priebehu roka opakovane zavim/ neopravnene ob
medzenie alebo prerušenie d1stnbuc1e elektriny Odberateľovi , 

1 2 Dodavateľ re v omeškan1 so zaplaten1m peňažnej pohľadávky 
vyp/yva1uce1 zo Zmluvy naJmeneJ 14 dni od doručenia p1somneJ 
vyzvy Odberatel'a, 

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

Odberateľ ie povrnny spolu s odstupen1m od Zmluvy doručiť aj odňat ie 

suhlasu vlastn1ka nehnuteľnosti s dodavkou elektriny 

2 Dodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavateľov1 v omeškam s uhradou ceny za do
davku elektriny alebo me služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich ani do 14 dnr od doručenia p1sornne1 
vyzvy, 

2 2 Odberateľ ma v čase trvania Zmluvy uzatvorenu aJ Zmluvu, kto
rej predmetom re dodavka elektriny do toho 1steho odberneho 
miesta s 1nym Oodavateľom, pnčom dodavka trva alebo ma trvať 
v rovnakom čase podľa tychto zmluv Uvedene nepla!! ak su sp/
nene podmienky podľa osob1tneho predpisu, 

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

a) umyselne poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odbe
rateľa, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zanadema treťou 
osobou a neoznamenie tejto skutočnosti Odberateľom Doda
vateľov1 bez zbytočneho odkladu ihneď ako sa o tom Odbe
rateľ dozvedel, 

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

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

e) 1ne opakovane porušenie Zmluvy alebo tychto OP alebo po
v1nnost1 vyplyvaJUCej z platnych a učmnych pravnych predpi
sov, 

) 
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f) ome~karne so zaplaten1m zmluvnych pol<ut, urokov z omeška
nia a mych platieb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkur.::neho konania na maietok Odberateľa, 

h) podanie navrhu na povolenie reštrukturalizac1e majetku Od
berateľa, 

1) vstup Odberateľa do l1kv1dac1e 

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

3 Dodavatel' ma pravo odstup1f od Zmluvy aj, ak Odberateľ nezapla
t1 zmluvne dohodnutu platbu alebo platbu podľa tychto OP (zmluv
ne pokuty, uroky z omeškania, atď ) am v dodatočnej lehote stanove
nej v upomienke 

4 Oodavatef ma pravo odstup1ť od Zmluvy aj, ak dôjde k zrušeniu Odbe
rateľa a prechodu prav a povmPost1 Odberateľa na pravneho nastup
cu Odberateľa Dodavatel' ma pravo z tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu
vy do 30 dni od zrušenia Odberateľa 

5 Oodavateľ nezodpoveda za škody spôsobene odstupenim od Zmlu
vy podla tych!o OP 

6 Odstupenie od Zmluvy je uč1nne dňom jeho doručenia druhej zmluv
nej strane, pokiaľ v odstupen1 od Zmluvy rne je stanovene mak 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

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

Dodavateľ môže Zmluvu vypovedať v pnpade, ak Odberateľ nepred
Jož1 doklad preukazujuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti do 20 drn 
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 začina plynul' prvym dňom me
siaca nasledujuceho po doručern p1somnej vypovede a skonči sa 
uplynutlm posledneho dňa prislušneho mesiaca 

2 Odberateľ je povmny zabezpeči ť, aby ku dňu uč1nnost1 vypovede 
Zmluvy bol ukončeny proces zmeny dodavateľa podľa Zakona o ener
gebke Ak Odberateľ nesplní povinnosť podľa predchadzajucei vety, 
Zmluva zanika dňom predchadza1uc1m dňu zmeny dodavateľa, o kto
ru Odberateľ v súv1slost1 s touto vypoveďou požiadal 

3 Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberateľa, alebo vyjad
renie nesuhlasu s jeJ predlžemm, sa považuje za zachovanu v pnpa
de doručenia vypovede (nesuhlasu) Dodavateľov1 najneskôr posled
ny deň takejto lehoty 

4 V pnpade vypovedarna 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 suhlasom Dodavateľa 

6 Aby vypoveď Zmluvy bola plalna, na učely jej urč1tost1, jasnosti 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, s1dfo a IČO 
Odberateľa a podpis osoby opravnene1 konať za Odberateľa v pnpa
de, že ide o pravnicku 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 pravn1cku osobu Vypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v ongmali alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Doručovanie 

Pn osobnom doručovan1, za ktore sa považu1e prebranie p1somnos
t1 Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnost1 považu
jU za doručene ich odovzdan1m, a to a1 v pnpade ak ich adresat od
mietne prevziať 

2 P1somnost1, ktore Odberateľ alebo Dodavatel' zasiela prostredn1ctvom 
Slovenskej pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas1elku s doručen-

kou, sa na učely Zmluvy považu1u za doručene druheJ strane (osobe 
splnomocnenei na preberanie zas1elok) aj ak 

2 1 druha strana odoprela pnjaf zas1elku, pnčom za deň doručenia 
bude považovany deň odopretia prevzatia zas1elky, 

2 2 zas1elka nebola vyzdv1hnuta v určene1 odbernej lehote, pnčom 
za deň doručenia bude považovany s1edmy deň od uložema za
s1elky na pošte, 

2 3 nebolo možne zistiť 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 odos1elateľov1 

3 P1somnost1, okrem p1somnost1 tykajuc1ch sa vypovede zo zakonnych 
dôvodov, vypovede zo Zmluvy, odstuperna od Zmluvy a uzatvorenia 
Zmluvy. ie možne doručovať ai faxom alebo v elektronickej podobe 
na e-ma1lovu adresu Odberateľa alebo Dodavatel'a, ktoru Odbera
teľ alebo Dodavateľ na tento učel oznam1I druhej strane P1somnost1 
doručovane prostredn1ctvom faxu sa považuju za doručene momen
tom vytlačenia spravy o ich uspešnom odoslan1 P1somnost1 doručo
vane v elektron1ckeJ podobe, ak nie ie preukaz.any skorš1 term1n do
ručema, sa považuJU za doručene prvy pracovny deň nasledu1uc1 po 
ich odoslani, a1 keď s1 ich druha strana nepr.ečrtala Udelenie suhlasu 
a odvolame suhlasu so zas1elan1m elektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 Je možne aJ cez SMS spravu na telefonne č1slo alebo e-mail, 
uvedeny Dodavatefom na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk, 
určeny Dodavateľom na učely akt1vac1e alebo deakt1vac1e elektronic
ke1 faktury 

4 P1somnost1 doručovane kunerskou službou sa považuju za doručene 
tret1 deň po ich odovzdanl doruču1uce1 osobe. pok1ar sa nepreukaže 
skorš1 term1n doručema 

5 Odberateľ a Dodavateľ su pov1nn1 navzaiom s1 oznam1ť zmenu adre
sy na doručovame, č1sla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote 
uvedenej v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavater v stanove
nej lehote druhu stranu o zmene nemformuie považu1e sa doručerne 
p1somnos11 na poslednu znamu adresu za nadne vykonane Posled
ne znama adresa Odberateľa ie adresa Odberateľa uvedena v Zmlu
ve alebo naposledy pisomne oznamena adres3 Odberateľa ozname
na Dodavateľov1 po uzatvorenr Zmluvy 

6 Odberateľ ie pov1nny pn všetkych pisomnych pravnych ukonoch spo
ienych s ukončenim a zan1kom 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 pravrncku osobu a odtlačoK pečiat
ky Odberateľa 

7 Za platny prejav vôle Dodavatera sa považuje a1 taky preiav, ktory 
ie uskutočneny n<1 J1st1ne vyhotovenej Oodavateľom so skenovanym 
podpisom opravnenych osôb, zastupu1uc1ch Dodavateľa Pokiaľ ie za 
Odberateľa ako splnomocrnteľa pn uzatvaraní, zmene alebo ukončo
van1 Zmluvy uskutočňovany ukon na zaklade plnomocenstva, je Do
davateľ opravnený požadovať uradne overený podpis splnornocrnte
l'a 

Článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

V sulade so zakonom č 122/2013 Z z o ochrane osobnych uda1ov 
a o zmene a doptnen1 n1ektorych zakonov v znem neskorš1ch predpi
sov (ďalej len „Zakon o ochrane osobnych udaJov") dodavateľ elektn
ny (ako prevadzkovateľ) spracuva osobne udaJe odberateľa elektnny 
- fyzickej osoby uvedene v Zmluve na učel Jednoznačnej 1dent1flkac1e, 
spravy a fakturac1e ceny za dodavku elektnny a na účely vymahania 
narokov Dodavateľa zo Zmluvy 

2 Odberateľ v zmysle §15 ods 1 Zakona o ochrane osobnych uda1ov ie 
mformovany, že Jeho osobne udaje uvedene v Zmluve, ktore su ne
vyhnute na jeho jednoznačnu 1dent1f1kac1u v mformačnych systemoch 
Dodavateľa , bude Dodavateľ spracuvať na učely uzatvorenia a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľa Zako
na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o povinnosti poskytnuť požadovane osobne 
udaJe V zmysle § 1 O ods 3 p1sm b) Zakona o ochrane osobnych uda
jOV, ak spracuvan1e osobnych údajov Je nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktorej Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvnych stran alebo na 
zavedenie predzmluvnych vzťahov sa suhlas Odberatera 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 informovať o ich zmene p1somnym oznamen1m Dodavateľov1 ale
bo osobne v zakazmckych centrach Dodavateľa 

5 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaJe môžu byť po
skytnute organom vere1ne1 moci a mym subjektom v zmysle vše
obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 

v trestnom konam, prevadzkovatefla d1stnb učneJ sustavy, exekutor
ske urady, advokat1, banky, Slovenska pošta, a s , spravne orga
ny podľa zakon č 7 1/1967 Zb o spravnom konan1, 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 dopi nem rnektorych zako nov, 1ny opravneny subjekt podľa § 1 O 
ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov) Osobne udaJe sa ne
budu zverejňovať a am nebude dochadzať k prenosu do tret1ch kra 
jin Odberateľ bene na vedomie, že jeho osobne udaje môžu byť 
na zaklade p1somne1 Zmluvy poskytnute sprostredkovateľom. teda 
subjektom zmluvne spolupracujuc1m s Dodavatelom najma za uče

lom zabezpečenia pravnych služieb, vymahan1a narokov dodava
teľa elektriny zo Zmluvy a podpornych admm1strat1 vnych a techrnc
kych služieb Aktualny zoznam subjektov, ktorych Dodavateľ poveri l 
spracuvan1m osobnych udaJOV, Je zvere1neny na webovom sídle Do
davateľa www sse sk 

6 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho osobne udaje môžu byť spnstup
nene pn1emcom za učelom podpory, spravy a vyvoJa 1nformačneho 

systemu a vykonu externeho auditu 

7 V zmysle §17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych udaJOV Dodavateľ 
po uplynuli platnosti Zmluvy zabezpeč1 bezodkladnu l1kv1dac1u osob
nych udaiov po uplynuli lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z z o arch1-
voch a reg1straturach V zmysle Reg1straturneho poriadku a reg1stra
turneho pianu je Dodavateľ pov1nny archivovať dokumenty 1 O rokov 
od uplynutia platnosti Zmluvy Lehota začina plynuť 1 Januara roku 
nasleduJucom po roku, v ktorom uplynula pla tnosť Zmluvy Po tejto le
hote budu osobne udaJe bezodkladne zflkv1dovane 

8 Odberateľ bene na vedomie, že Jeho prava pn spracuvan1 osobnych 
udajov ako dotknutej osoby upravuie § 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 nie su osobne udaie o ňom spracuvane, pravo na 1nfor
mac1e o stave spracuvama svo11ch osobnych udajov, ktore su pred
metom spracuvarna, pravo na opravu alebo l1kv1dac1u nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udajov, pravo na flkv1dac1u osobnych 
udajov, ktorych učel spracuvama sa skončil, pravo na ilkv1dac1u osob
nych udajOV, ktore su predmetom spracuvarna, ak došlo k porušeniu 
zakona 

Článok XVII. 
Záve rečné ust anovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran. ktore nie su upravene v Zmlu
ve a v OP, sa riadia prislušnym1 pravnym1 pred p1sm1 platnym1 v Slo
venskej republike V pnpade, ak sa rnektore ustanovema tychto OP 
alebo Zmluvy dostanu do rozporu so Zakonom o energetike. s 1nym 
pravnym predpisom alebo rozhodnut1m pnslušnych štatnych organov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na p latnosť ostatnych usta
noven1 OP a Zmluvy 

2 Za nedodržame zmluvnych podmienok, s vyn1mkou 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 ustanoverne zmluvnych 
podmienok 

3 Všetky udaje a mformac1e obchodneho charakteru. ktore vyplyvaju 
z uzatvorenej Zmluvy alebo pn č1nnost1ach zabezpečujuc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavater 
a Odberateľ sa zavazuju, že tieto dôverne mformac1e budu chran1f 
a utaiovať pred tret1m1 osobami, s vymmkou poskytovarna udajOV na 
zaklade platnych pravnych predpisov 

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

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

6 lnformac1e o cene elektriny vratane jej štruktury a podmienkach do
davky a d1stnbuc1e elektnny, ako aj informac1e o cenn1ku služieb 
môže Odberateľ z1skať na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk. 
alebo na kontaktnych miestach Dodavateľa - zakazn1ckych cen
trach a zakazn1ckych službach Dodavatera (na telefonnych Jmkach 
0850 123 555 alebo 0906 25 25 21), (ďalej len ,Kontaktne miesta") 

7 Odberateľ môže z1skať mformac1e o pôvode elektriny a podiele jed
nothvych druhov pnmarnych energetickych zdrojov na vyrobenej a do
danej elektrine v predchadzaiucom roku, a mŕormac1e o vplyve pn
marnych zdrojov elektriny na životne prostredie, alebo verejne zdroje 
takychto mformac11, na webovom s1dle Dodavatera www sse sk alebo 
na Kontaktnych miestach 

8 Odberateľ je pri kontakte so zakazn1ckou linkou povmny 1dent1flkovať 
sa tromi nezav1slym1 udajm1 datumom narodema, č1slom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo č 1slom odberneho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, najma pri ukonoch Odberateľa tykaJuc1ch 
sa zmeny alebo zamku Zmluvy z dôvodu ochrany zmluvnych udajov 
Všetka komurnkac1a so zakaz111ckym1 službami môže byt elektrorncky 
zaznamenavana a zdokumentovana Ak ie elektrorncky zaznamena
na a zdokumentovana, tak v sulade s pnslušnym1 právnymi predp1s
m1, naima Zakonom o ochrane osobnych udajov 

9 Dodavateľ je opravneny tieto OP memť alebo doplňať Dodavateľ zve
reJni aktualne znerne OP alebo ich zmenu na svojom webovom s1dle 
www sse sk Odberateľ Je opravneny vyjadnť SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamen1m. doručenym Dodavateľov1 do 30 dni 
odo dňa, kedy boli zmenene OP zvereinene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom znen1 nadobudaju učmnosť dňom uvedenom v OP 
v ich zmenenom znen1. ak Odberateľ po ich zvereJnen1 pokračuie 
v odbere elektnny Ak Odberateľ v l!'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 prislušneho pravneho predpisu v zav1slosli 
od toho, č1 sa Jedna o Zmluvu na domu urč1 tu alebo o Zmluvu na dobu 
neurč1 tu Ak prislušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novuje. piati že vypovedna lehota je dva mesiace (výpovedna lehota 
zač1 na plynul' 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 

) 


