
r-.L"~~/f) 
~ /.---
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis* 

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODAVKE ELEKTRINY 

1--fTl . e, . W('<J fV7J • .., 

--------------- - - -------- ----
ta'ale.1 l~n .Zmluve;'' uz<1tvo rf:ná v zmysl-, u•,tanov~ni ~ 269 od '\. :2 Obchi>dni.lhu ;:~ko11ník.~;, 1)· i~lu{. 1ych u~tarirJ11enf Zákona t. 25 112012 Z. z. 

o energet ik·: a o zni.~ne a dopllleni n!élorých zákonov 

Pre EfC odberného m iesta: ~21J ·y;:~l@T~][g[~JfOJGJ~@j'ľJ~0fQ.][B t'.islo odberného miesta ((OMJ: ff:JIIJ[Q][IIKJ[fl[11 
Dodávateľ: 

S;redoslovenska ene1geti~. a. s., Pri Rajéianke S591i4B. o 10 47 2:ihP<t. Zapis<in.i v Obd1oonorn 1egislri Ol'.lf:sného sudu tmn;i, Oddiel: S.i, Vlcik.l tíslo: 10325/L 

----------·------------- - - --- - -
36403 008 Dtť: 20201066..'Jl rlOPH: 51(2020106682 

~ -- - -- ---
Sankó11é 5P~fen1e· VUB bank.l, a. s.· 702432102.00 leAN'. 5K91 0.!00 0000 0000 0070 2432 SWIFHIC suaASKfJl( - -·- --- ----- - -
Telefôn; 0850 l23 SSS F.1x: 041/519 2519 E-mail podnikatell31!_?sse.sk 

Odberateľ: 

Obchodne meno: 1i..i3 JJ o.q .U Jj;j _ .j AH/)íľ ~ ///„' ':' Ľ. t ,q '? 
IČO: .Sc /L- c; c 2 <t c>ÍC: ./!AJ~ /Z ~~ 1. ii~----- 1C0Pii:- -----

-· -·-- -- - - - -------c--=-
~!WP:_nii': /AJ!{,. Ý ·'f/U.•J'(/ft/ j A rf::A Zapíuný v \0R, 1A\: 

Kon;;~ä ~ob-1: . -i :. /i.q u;.))..) T t.j_!_l~ •":_ {:_ __ FunllCJa· Í.ť.!C.i 4' í= .J.4_ 
F;ir. ~~~-· ___ _J}J_2li_ .S- s~~}-v~ .. _ Mobil - - - -------·--·----· ------------

Obec 

h 1jj J,". ~-&__ IJ ':.'2.Í_ _f_Jl: J'/.:.. - .t .NlN,; .::> .fľ.Aht l I 

Tllf/..; ,;")/J 

!\dresa pre zasielame korespondende: ~ toto:žná s adresou sidla spoločnosti 
UliCit 

Údaje o odbernom mieste: 

Ulíca: c . C'Í()mu: .f 

_?~- ____ _ __ /J v ~"·-' fl_ť.--'1'"-"'------------
-- - ---- - - ---=---

p5(; v ';!z 7 ''} 
~~~E~da~t~omy_od_b_er_(k!hJ: P.ot::'~~'! P!:~ukl da<!~k~' 8 ;::_ / 11/ Hlavny istlt IA~: 11.2 t" t9 J č. -'/ 

Typ J'!U!-fVO\lanej kapacity": C 12 mesačná O „ . á LJ l. " rnesacn 1 mesacna 

Spôsob zasielania faktúr (vyberte iba jednu možnosr); 

l)lp z:.lbe:tpef.€f'll11: o štandard 11 extra n premium 
l_J Súhlasim so zasielaním -··-----------~~'!.i!'!~Ľ-N:=e~.~l_a ____ __,1=. --=··,.cz=a~ts~""=P=~t=en~~="~es=lo~'-~'' -='--l==zc;f]ezpe~h~k~át=o~m---
_ _ elektroni~~- ~~túry" ----· Typ usleli!ného s~boru·_Q_ pdf súbor L xml súbor :-ipdf aj xml súbor 

E·ma•lova adre'i<l pre zasiel.3nit- faktilr: 

~ Súhlasím so zas ielaním faktúry pastou. 

Spósob úhrady 
-- - - -- ---- -· · - · - -·-· · - ---- - ' Periodicita úhrady preddavkových plaueb 

preddavkovýc.h platieb '. falctúr l 
O suhlas k inkasu•! 

~ prevodny p rikai •' 

O peflam ý poukazu 

=:J st.ih!as k inkasu··> 

~ pN!vodný p11kaz?• 

~-J penaziiý l)Oukaz U 

il5-(: m~sa<' •lC> n polročne O štvr frocne 

. - --- - - - - - -
Bankove spojenie Odberateľa 

t. úetu: Kód banky: 

l J ročne 

IBAN: rn~0[I]GťJ[I][IJ~~@J@J@JľQJ[QirlJ==0=, ~-, :@J=·c,=[Jn~T=~ť~i =1~<tJ~-c~=-. [==11=l2J=-sw1Fn11e:··~. o=o=o~o=o=o=o=o= 1111111 - -?!!!.-_ o r.1 {!J re. ---- -·---------
Podmli:n ko\I pre dodri"anie termíni1 zclčiltlll dod;ivky ~!ektriny j e s plnenie techn íc.kých a obchodných podmienok pripojenia ;;i obd1odných podmler;ok. 

Dod,ivateľa. Dodávku elektriny ne-moioo zafäť skôr, ako dôjde k montážl urceného me1adla zo Mrany pte-vádlkovatel~ dis trlbueneJ sú-stavy. 

Po/iu j•; patrebnévypúaťib!l pre odt;,;mé mie.<ro t.o napät'ovej hladine \'"N. 
i) V prif)!ld~. f:~ OJIJ~rate/'pc.>iiadol o prod.1~1 dc.Jd, ky. krmy 11 i~j~ nwlné 1;rirudiľ i< úi\rtibw':nej sadz(;e ' "" 01áb~morci mie;ce poclľa pla rne/11) Cenník<•, p11Sl11>ny pwd<1k r dodavky mu 

ptid~ll Dod<lvat1tt a o;:námi l ,o OdbcrotefOvt v pd/r1he Z1n/uvy. 0-.Jhod<l o plr:.1tbóch zr.1 odobratú, uľľ tc. r;'aľ1 111..tyfo l-.;urovamJ t>l1: hr.rinu - fokttira·: 
l ) PDd fa zókona o D.0fi elekrrcnid:ú faktúru moin~ vi·dnťlcn :n Sfíhlaťom Otlbcratefc:. V p dp adé. ; LJh/0!11 sa zosle:/Ctnim :Jek>tronjckej faktúry Vám odp!Húčcme i11ý spósoJ:; úhrady 

f<1k1ú1 !Jl"o j~.p<!li!Jlr1ýpouAol V. 
3) PIÍ 1wdenom spósobeúhrQdy je coir.-l'n~ L1vi~sťl.!a~ l.,1vé spvj -:11 le OdWt<Hťťa. 
4) flri l.Jvt!dt:nom ~pós:>he LJ.t1 radl Je potrebné u11i~~r'ban/t.0Vi! $pr>jenie t),--Jberot~:fa c c/o!o{{dvyp:":;"né l/(lťivo Man delt pre Jnl·,·1so S€f.>A 



Článok 1. 
Predmet zmluvy 
1.1. b"nluvou .sa Lh~~uj-: Dt:·dával'""'' d.:.d.ťJ',1( O:Jl;••r.1~·.:fo•:1 ~.ť-'l.~·:r:1 „·\·n~':dz ~'1ľ1 

mnoist\•'Om a Casc.vym p'i·::behC\m vVkonu ~b~r-~.:l~ dFirr'.b,J.::!u ~!o::klt ;1:.1 du 
~-dbe1t16ho nii'{:.).tQ: OdbE-r~tt:i1 vr'3i.3Pe ~.úv1~1,1i:u::h 5h1;r?~b iJ pre:vnif za Odb1~ra\'?· 
ľa .zodpovednosť za odch;•lku íďalej l-':'n.,.Dodá·;~,., o:leJ..tfirt\ „~ PorlH'lt:rko•1 ľt,• í!d· 

dtžan~c terminu začatia Dodávky ~11=\.;:rioy je splne.ni!:: ter:hrt!d ých a ol!chndr.\\:h 
,-,.odmh:ni1k P"i~tljt>nill ;i 1Jbcfiot..fnýd1 ;>odmJ ... „c~. fh)d;h.•,!t;~la. f!o<'J.3vku i!lt-k:r'-•)' 
nemožno z.aéať skôr, ôlr.D dôjde k montäzi urc~n~bn mer a.dl,:; ?O strM'l) prr:oJ5'd7~ "';

'J~teľa distribuč.nej '5li~ta\I~· (ďdlel ler .PDS„l. Odberat-:-f i:fFt;trirt:·· i:l ::.3ľb!'.Jjt: ~3p[e:

ti( Dodávatefovi c~mi i:a lkYl~vl·u d~~trirw 
1 2. Ood~vka el~ktriny budru.sk•Jto(r\ovaná IY->C'fľ~ /ák•:Jn.3 ( :'~ l/2íl1: .2. ::: c ~·1~r9~

tii<e ,1 o zm~ne a doplnení nit:ktorých zakr.nnv fo'aiej leu Zá~.úť' n 2-:"it~J9\~r ik~:-~l a 
p lôtnyd1 .. 0b·:hodn;ich podmieni:>): do<lávky ~lektriny pt<! i:iikam li<:.J>1 s ct.'l~.ovou 
rotnou spotrebou elektriny do 500 Mwti· (ó„lej l<:n ,OP"J. ll'"to OP Odb€rat,;f ab 
dŕžal pri podpisi: Zmluvy, oboznämil_ :>a!. ich oLsahom. kt-c ré1nu po.rozume~;: za. 
väzuje sa ich dodržiuvať. 

1.3. Dodävka elektriny je splnef'd pre-chodrirn ~kk~nn~ l dt;frlbucn~J 1tht.;Vy '1ri;;l11Snt'.\lO 

PDS. l<u ktorej je odbeme miesto Orlberat€ľa pripojené. do odberneho mie;ia Odb,;.· 
ratt:fo. q. prechodom elt„.-ktriny o~z odôvzd.ívac.i~ mie5to," ktor<1rn sa záro1.1t:ri u:ih.~· 
tolňuje pri;chod vl:i.stnícJ..ych práv~ d.ldan11j el~ktrlne a nel~,'.f>eŕ.enst\"c: '.k<.1d)· 

1.4. Poklar v tejto Zmh 1ve nie j'? uvedené Inak. dls~ríb(Kh1 o:."lekrrlny z;:ibe:!pelí l)ód,~
vetef pre OdbecatC'fd v ro~dhu lJ 1.l podm!!:ttol... U\."l"\..f'!'ný..:h v p l.;:.trit>rn a Učin

nom pr~vadzkovom poríad~u PDS !Llalej len .Prev.~dzko"y p<:.ri:u:lo>,l. 1.tory bvl 
schválený Úradom pr~ regulaciu siefových odv·~l\li Slo·1,zno<aj mpublil.y !ďa!~j len 
„ÚRSO„). Prt!'vádzkový poriadok v pJ3tnorn a úCi;inor,-i zn•?ní j~ >p!'<;vídla zvo?ro?jne
ny "" wobovom ~idl~ ros. 

l.S. Spôsob oznám enia termmu vÝm..:ny určeného mf:rad!a a 1rrfc rm&ci'.1 o dt~V\ldC·rh 
vyrneny LJrC~ného mL"radla ustJOOl.(uji::i 1 '10 odHk 8 Z3kvro o ~nergeta e. t !. pd 
p!.ánovôrtt?j vým~ne urlt:n~ho rre:-adla bud~ termín u~tirn1:ný; 1h.n·nr.<: ~spo.ň \ ~ 
dni 11opre<;t1 to neplatí, ak Odberate-ľ s.úhlasi ~ n~skoršini temlír;.-:>m ozn~mPnt:; lfi
n1eny 11reen~ho meradla: pri neplánov~nel vvmene urc~n„ho mer~dh btid<· t~' 
min 07n.im ený be:wdklddn:.: Dóvod)• •P{meny ur~e1ié:hc· r~r·J.:..11~. Rahrddr1~ 'µ ot1-
sob urCenia mnoistva dodune; elEktriny v prípade porl;ch~ UIČ.2,\ťho m~fadla 
ol~bo mimo lm:eného t"!1miniJ r')dpQctu sú upiíl'J~né v Pre•;ád:::'J<t'<:nn~ p.;r~ad„.'.J 

príslušného PDS. 
1.6. Dodá'latef poslednej inštancie je povinn~· dodavať ele~ri11u odberat•?ľom elek· 

uiny. '<tcrf sú pripojerii k SÚ'ítdV1? a kro<Yc' ' dc·dávateľ ':it<rlti1 špô~obi!csť d11dá\",;,ť 

t:fektrinu padía § 18 odsék ó Zäkona o enE-rgeti~.~ alebc aJ.... ďôjd:~ 1.: zastii-.;.c;:ilJ 

procesu zrni:ny d..odá·•atefa elektriny a z.äro,,.;:,, ku d:iu pre:ui!."":n1a dodávok e1i::I·· 
t rlny nemaju wbezpeeenu dodávku lnym si::osobo1n. Oodilvnt„r po;i~dnej ln;t~n· 
de je povinný dodáva( elektrinu n3jviac poeas troch n1e$iacov. D'lcUvk; po1lednej 
inštar.cle zaé:ina driom nasledujúcim po d n.í. v tctofom pôv,j1ný dodf:.11at~t sua!il 
spósobllosť d·:>dJvať elektrinu. Skuto(nosr . .:5 dodi\v~c~: el-?kUiľi)- stru"i l spó:::ibi· 
los~· dodJvat' elektrln :...: podľ.?i § 18 oos~k 6 ZaJ...cm?. o enr:rgetiiv: ~f·~bu Jf.t. ,;(>i-:fo k 
zastaveniu proC€:Su uneny dod.:ivat~fa dektriny a z.:1rô,,,er1 ú(fr..e1ai-ef e!ektriny ku 

dnu precusenia dodavok elektriny nema zabez!)e{C'nú doda·;~·u inyrn sposotx-rn, 
omámi ad bi:ratefovi b~zod~ladne p1evad2b~~:M;tí11av \'. do kto1•:j j.; odlie~'.~r 
elektnny pripojený a to v rozsahu p".lrlľ<i Vyh!as~y ÚRSO t :?4:201:; Z. r.. 1 toľou sa 
u~tanO\IUjú pravidla p~e ÍUctQO'hsnie vnlitornehr t1hl1 w.•l1,h.trinot1 ä p1u·1IJI.: f;f(" 

fungovanie vnútorného trhu s plyn.;m 1ďalei 1~" . Pr;vidlá rrhu•j lnforniacia kor. 
C<J•:irm odbera!eľom elektriny o začiatku dod~vr / poslcd"<:i inštancie ob,;ihoie 
poucenie o dóvod~\'.h vzniku dod.w~.y pO$ft;dn~j in~t3f'r:i~ ".'hlb:; }<d {(Vôni~ u r-i:>±~ 
nostiach jej ukonéenia. Dodávateľom posledn2j lnštanc:e JC drfit;:.f p.ovoleni.?t 'la 
dod•h•ku elektriny, ktorý dodá\'u elektrinu koncovým odbr:rnt~IOrri elektriny, ker 
" 'ho rnzhodnutlm urél tj<ad pre re9ul.icfu sieťových odv„tv1. fl1>1"im d;;iílilvkv po
sl . .:dno:j inštancie je uprdi.umý v§ 1 ~ 7?.~.ona o eriP:9erik1: a"§ :~ŕ) rrn·,1i.1iPI r1hu. 

Článok 2. 
Doba platnosti zmluvy 

2.1. Zmluva nadob1.:.dJ piatnosťd/1omJi:j podpisu obom ? ;ir;-;!u·,nýrri st·-J,~~mi v •.':0 "'lf"O:Oť 
dň~m začatia Dodh·.-h.'Y elektriny Odberat::lovi c; L:2.3tv;fra Sil na d·Jt·u n~urtitú. Zmfuvr·~ 
wany sa dohodli, te povinne zver~J11i=nt! 2rnlt1vy v sú,ade s~ <1 7a odsek 2 Občl<msk<'h<J 

zákonni~a nadobúdajú účirino\ť dňc·111 podľa prvej ve.ty toh~o bodu. 

Dodávateľ: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis a pečiatka: 

Dátum platnostt: 19 . {? 7 . ,/ {? / b 

Clánok 3. 
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distri
búciu elektriny 
3 i. V"'al":ľkf in fr';ľfJ">~•o::k r tr><bnA TP' cfr~tr:b·.idu e;e~.triny .?ko tJj tecn.,i;:~ý p1.)rJi~ mtra

\.•.·i SÚj)„ii~·y j•:: '-ľ ";<h:rv' v r-·-;lf'"" '!' Tt;.;!,r~:~1i,;\ ~f:~--i;ik;ici.) "U~rnet" ·• rnii:Sl.=l. ~·t ·.)r.i 

j~ ~t.:icideiitcľno1J ~ú'o~f •.. ,, t~j; r 2mh;·.·y 

Článok 4. 

Cena a spósob platby 
4. ~ . ' \·tí -nti··ľ ~~ z ;'lit?:l..! i·~ .r!e\.;tri'";.1: s1..k:f".~r Jr' <E z.aplutiť [tr„'-i.~v:-tt.-!,:wi ;::t :;.: ľ'ôdiiv

ku ;:eru 111éenľ' ~L1!n'i:11 ' :'1(.:rr·ý111 C<:'-flnil:cri1. C~ny 1h"'";,,1enP. v C~.:nri.íl·.u cbs;-, 
hir_iú ':~'hr silovej .::l•:ľ.~r iny .:r.a:„1 11.r: pr~v~tia zodoov~n„sU za od.-hyll<-u ktorP. 

·Jt.=movule DorJJýi'.Heľ ·1 súl..-tc!e; p·äv:i1m poriadko.rn SJoven~kP.j re-publiky lcfalei 
lc-11 „SH''1. Ceny r(·qulowu;)'ch popl~tk_o\.- La distrilJúdu. prt:'nos. s-,,istP.ni.•.:r..ré služby 
'i čit<! •uly ~y,~t~m\J a )'i\4'tnr.. C"Jf:; il tk]' i.-l l1 i'J~zujc OJlH~~Jt.c:ľ uht\~ii( vc· ·,rýške sra· 
"lO·Jéflf!j plutnýriu ~ úťinn~n·J 'ozfiodnutiami UA50 R ... gulo~3fi? nc,.pf.1tky hud~· 

Íd~tvcov~1n~ "' jt:dnej f..tJt.tťare . ~J)úli> s. .:•:nou ;;ilovej ~!ektrinv. v pripadc- ZF\..:n~ ro::
gulov~n1ch pc-pbt '-·ev ~l·~b'.'.:: 7.l•.,1fl·dt::nj.:;. t1ov~-ch pcplltlc:o\· .1tr~bo nových dan' pri· 
:;lu~n:(mi š~á~r.vmí o qánrnl ~R. ľ.tcré ~ -ý;..aJú plnenia podľa t~jto lmh.iv~', m,l r.:~
<iá·,,)tef p ; :ivo pQr,lr:iovôť o-:1 Cldbe1~ti::ľ~t ich z.3nfc:Jtenie „ Odbcfllter sa 1.:-:."'Jä?ui.e 
tieto poplatky alt-bo ílane 2lľhti ť OildA\'.:.h-ľ iná p1~1v ;:; ... ">i:iido.·., ť od Od~rc1tť"fi'i 

)j r~pfd* .:nie zvYkn~ch nci~-ludo·l, kto:f! budú mat \Pf.ti/ n !:t o:r.u a ktoré-b11dú ukr 
~ené rGzho:fMJll;cml ~t„)tnyr.h crgfmov SR d k:rm§: 0.Jdá<1ateľ nebudt? mócf ovplyv· 
n~!'. Cenu 1~gu!ci·1aný<:h popl."H~ nv a (rnu za dotJ~n1-. ""l•~krrinu -s -, 2Jväiuje Odbt~ 

rt:teľ uhradH' spósot"<tm riedia ZmJu•.ry. 

·l.2. Ood1lV-il~ l'!ľj~ po„ im"l.~i dvi:Jril,:.t~ľ !it~:ndtMdy kv.\.l:it/ i:!odavl\y elektriny vrálan~:? 
í.:h ' J _.1hodnccúVlflÍ3 p.odf..a VS.<JLiti é~o prá1rieh<> pr,!dpi"-;u - V~·ht;Jšky U~SO č. 

275//.0i 2 z. 2„ k(t r.-,u !:á ustar.-:t·iu:l: š:ardarC-/ •.vality JH'tno li d·~ktrim1. d i\ lribtJ
r:e rfe(tdny ;.i '''~d~ .1k:1 d~k,, ;,,.), 

1:.3. O~b--.:r:tt•?r podpis..::r"I t>:"'Jto Z·nlLwy P•iL:ldlti!~. i·~ Z? 1iado•• pre~ jf'i P·~dpisorn 
"'bn:~r,)'mil s Cen:1íkem. 

Článok S. 
Záverecné ustanovenia 
c; , 1 \l •!r)dd~;llt~fnou s·jl.a jťr:::u H~j.;: ;:> Z"l"!!·J··)· sú: 

a) C,-:nník. 
bJ Oi', 
cl TechdC'ká ~ pt:cifii<äda odbe,neho mit:sta. 
j) Dvbc-da o pl~tbách za odotc!mú, al~ .zatiaľn~1.yf-ak t urov.tnú r:l~J...trinu -faktúra. 
"'rih h •i t l ~ d) bud\'.! 1-.1c:1t:f">rut1:-foví r;,:J,m4 L-ez':1dkla:in·: po d•ií r;;dcbud n':Jtia účin · 

.-iost; Za1l:J t.1y. Cif.Iu ?:mh.NV c e~ihmi 11;-,dobudr\uť.1 účir1n1J;ti Zmlvvy bude uvedt:· 
:Y'/ ··1 príloh<? úohoda o p!atb.1:-el· ;::-! cd~i: · z~ t:1, ;,;-;-- :-:.ti:1i o~vyf.'.:'!::wowm :l 1~~t>kt6fl!.„J 

- l•!<turn. 
5.4.. Táto Zmluvn je \.yho10'.!~l"lá <.t dvod: vyhoto·~·enild1 ~ pl:nno~ťfJu vrl9inäi~. 'l kte· 

rý.::.h ť' a.;.-:J,l : m !u•1nJ nr=ma d,)itt.JI :1 p·:i je1Jnom .„~vh0:'>v2r.í V\~tky z:mer.y 2 tJoplt' 
~}' Z1nb"v í:- mo.?.t.tl .-ykcn:,;' l!::n pi$on1n'-' 

5.-3 Zmh..tvné ftí~!""I )' ťfmt0 pr21'-it~s1..:i:), .h :uto LmlUV'.J u~atvár.ajú po jej d6kli'1dno1'n 
pr<:čitnni, .L::>bl')dnr:-. n.J :-:M l.?. •!t-- vl-"1-:t n1>j v.ilC, v,1žnt? a nie"' tle;-nl, Lini za zia\':le r1e
výhodnýd~ pi)dmi-:n.ok. 

5.'1. NadobudnutL'Tl Učir·ncsti t t:j1-."'.· ll'Tllu\.~„. stráca plutnosť pr~dch3dzajLai 2mtu1.a na 
Ôť)d:ivhi ek}lriny p re odl:-ie:n1~ '"r::ie-;w t.1 ..:e-den~ v l("'Jt'l Zmluv(..•. 5 tYm ±e lio ni!· 

otlde!i terné súcast! predchacii.ajúcaj ""!uv>'· ktore neboli 1<.u dnu 11odµi1u Zmluvy 
zrnen~nti- zostáv:}jú " p~ iltnvsti ako n~odcfa! i teľnä s'':Gsť Z.mluv1. 

S:.~. 0-:tMn~ vzť::,hy touto Zmlu ... •ou n t:upr.:>Vl""t1J ~~ ri l!dit Zákono111 -> t: O{·r~.ť.'.;ike. OP 
:i všeobe:::ny:11i ustJ:f"O\'En•;n·1i Obchorjnt.hn zákonnika. Zr11tuvQ ;a riadi právnyrr1 
por :lldk.;:.~m sn. 

Článok6. 
Zvláštne dojednania 
6.1 . ZJnluvn~ strany doho d!i zvi,,5tnr: dnjedriar.i :1 t f:j lo Zmluvy v rozsilhu. ako j<: uv;-: · 

den~ v priloh~ te;to Zmluvy. 

Odberateľ: 

M '!l'JC a priezvisko: 

Funkcia: 

Padpis a p~člatka: 

11'\tl, .Jf\12.D0-L/\ \/ 
Tl2.u t;:S-b iT 

Z 3 JúN Z016 
Dátl~m p.Jdpis\.! Or.Jl.i.-r~teľa: 
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Príloha k Zmluve o zd ruženej dodávke elektriny čí slo: 9100310241 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávateľ: 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
010 47 Žilina 

IČO: 36403008 

Odberateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo / Adresa trvalého bydliska: 
K dolnej stanici 7282/20A 
91 1 01 Trenčín 

IČO : 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS6208657000F 
Číslo odberného miesta: 6208657 

Napäťová úroveň : NN 
Dist. sadzba: C1 - 1T nízka spotreba 
Hlavný i st ič (A): 25 
Celkový inštalovaný príkon (W): O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná si eť: SSE Úroveň NN 

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

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

Typ merania: TDO 

Údaje o meraní dodávky 

Spôsob merania: 
Číslo elektromera: 7380343 
Mesiac fakturácie: December 
Fakturačná konštanta: 1 

Počet taríf: Jednotarif 
Periodicita fakturácie: Ročná 
Rozsah číseln íka: 06 

Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

Platnosť od: 19.07.2016 

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny 
číslo 9100310241 (ďalej len "Zmluva") 

Poradové číslo faktúry: 130001304229 

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: SK57ZZZ7000000001 7 

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

Odberateľ 

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

IČO : 36126624 
DIČ:2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu: 1300084774 

Rozpis platieb 

911 01 Trenčín 

Produkt dodávky: 
Distri bučná sadzba: 
EIC odberného miesta: 

Dátum vyhotovenia : 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C1 jednopásmová sadzba 

24ZSS6208657000F 

19.07.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č . 9100310241 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 

6208657800 01.08.2016 15.08.2016 20% 
6208657800 01 .09.2016 15.09.2016 20% 
6208657800 
6208657800 
6208657800 

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 predpokladanom 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 spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Konta kt 

702432/0200 
202476883/7500 

6618321014/1 111 
2621150449/1100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SKOS 7500 0000 0002 0247 6883 
SK68 111 1 0000 0066 18321014 
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 : pod ni kate lia@sse.sk, web: www.sse.sk 

SUBASKBX 
CEKOSKBX 
UNCRSKBX 
TATRSKBX 
GIBASKBX 

112 



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

Údaje o od bernom mieste 

Číslo odberného miesta: 6208657 

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

Skladba ceny 

EIC:24ZSS6208657000F 

Číslo zmluvy: 9100310241 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C1 jednopásmová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.043 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene 
bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2016 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná: 

Dodávka silovej elektriny: AKTIV Jednotka 

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

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásm ová 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 aktualne platného rozhodnutia Úradu pre regulaciu sieťových odvetví. 

Kontakt 

MWh 
MWh 

Jednotka 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
Mesiac 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podníkatelia@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 

2 12 



fceNNÍK . 
DODÁVKY ELEKTRINY 2016 

PlAľNÝ: 
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 spot rieb jednotlivých odberných 
miest (ďa lej len „OM") zákazníka. 

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY 

1:&R·iii·''·'·m$11-13·61fl$C§i®f!.1t.t.M$ii 
~ednotarifn_! produkty ~ =-
Aktiv jednotarifný produkt 

~'-'-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dvo jt a r ifné u~ 

Klasik 

Premium 

Aku 

Dvojtarifný produkt s platnosťoL! nízkej tarify 8 hodín 

Dvojtarifný 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 ZO hodín) 
..,,,...~~~~~~~~~ 

Panoramik 

Element 

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie Uednotarifný 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. 

bez DPH fDPH 

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

rodukt!l 

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

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

Premium 
VT (EUR/MWh) 75,60 90,72 

NT (EUR/MWh) 54,50 65,40 

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

NT (EUR/MWh) so.so 60,60 

Komfort 
VT (EUR/MWh) 85,80 102,96 
NT (EUR/MWh) 64,30 77,16 

Špecifické erodukt!l 
Panoramik (EUR/MWh) 55,10 66,12 
Element (EUR/mesiac/10 wattov/DM) • 0,95 1,14 

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

DODÁVATEĽ 

Meno a funkcia: 

Dátum: 

Podpis: 

Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina 
tel.: 0850123·555, fax: 041/519 2519 
e-mail: podn i kčjtelia@sse.sk 

www.sse.sk 

ODBERATEĽ 

Meno a funkcia: 11J<1 ~71:-'W~VA\) 
. ~~'4 

Dátum: i . i1 __.,. 

2 3 JúN 2016 
Podpis: 



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

2 ~ \.r..J~ J 2016 \,. t-o;flh/to'b; ot 63f 

DO 2~\ ~-- ,- :1 ú .. Jfrn 2016 

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

Pre EIC odberného miesta: (nájdete vo faktúre o no Zmluve) 

Číslo odberného miesta (ČOM): (nájdete vo faktúre o no Zmluve) 

Ukončenie zmluvy požadované k dátumu: 

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

Adresa odberného miesta: 

Ulica: č.domu: .P 
Obec: PSČ: (j T 2 7 / 

Aktuálny stav elektromera: 

Číslo elektromera: 

Vysoké pásmo VT: 

Nízke pásmo NT: 
(NT len pri dvojtarifnom elektromere) 

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

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

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

Obchodné meno: 

IČO: 

Adresa sídla spoločnosti: 

Telefón: 

} 7 

D1č: cl.o ,t 3 3 z 9) O/ 

7 
Mobil: 

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

Obchodné meno: 

IČO: DIČ: 

Ulica: 

Obec: 

Telefón: Mobil: 

Prehlásenie pôvodného odberatela: 

o,e&. 

IČDPH: 

E-mail: 

IČDPH: 

Č.domu: 

PSČ: 

E-mail: 

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

....._ 

PODPIS PôVoDf HO ODBERATEĽA: 
1. 

L - - .. 
Dátum: / ./ · U /p / , , 

PODPIS PLATCU FAKTÚRY UKONČEN~HO ODBERU: 

MM/EE/01/2014·N 
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STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

Energia pre váš biznis® 

Stredoslovenská energetika, a . s. 
Zákaznícke služby 

Vážený zákazník, 

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o: 

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

Pri Rajčianke 8591/48 
010 47 L:ilina 

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

0J Zmenu odberatela na odbernom mieste (t. j. ak sa odberatelom stáva iná osoba). 
Potrebné doklady: 
Pôvodný odberateľ: 

• 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 vlastn íkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza, prikla

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

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

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

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

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

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

4. Zmenu dodávateľa 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, j e potrebné kontaktovať SSE, a. s. 

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

• prehlásen ie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie je zapísaná v liste vlastníctva, 
• súhlas vla;trlíka k napojeniu na·tr-afostanfo:u; • "·· , ~· ... ,,. • . : 

• atesty od MTN (meracie transformátory napätia) a MTP (meracie transformátory prúdll'). · · -· · ·• „: .; " 
..:· . . ~ . .. - ·: : .· ... ,),·, :~-: "·· · ..... · ·, :. · •" . • ', 1 • 

Doplňujúce informácie Vám oahotneposkytneme na zákazníckej linke pre podn i kateľov a.organizácie .0850123 SSS, 0906 252 521, 

prípadne e-rrla1f5n:;;.;~ ~~dnikatelia@s'se:sk. • · ' · · .„ „ · · ' 

PrajemeVárn veľa úspechov vo Vašom podnikaní. 

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

MM/EE/01 / 2014-N 
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OBCHODNÉ PODMIENKY od 1 1. 2016 

DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV 
s celkovou ročnou spot rebou elektriny do 500 MWh 

Článok 1. 
Predmet úpravy 

Stredoslovenska energetika, a s , IČO 36403008, so s1dlorn Pn RaJ
č1anke 8591/48, 010 47 Žilina, zap1sana v obchodnom registn Okres
neho sudu Žilina, oddiel Sa, vložka č 10328/L (ďalej len „Dodavater) 
ie držiteľom povolenia na dodavku elektnny 

2 Tieto obchodne podmienky dodavky e!ektnny pre odberateľov s cel
kovou ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odbe
rateľov SSE zaradenych do te1to skupiny odberateľov (ďalej len „OP") 
vydava Dodavateľ za učelom podrobnejšej upravy zmluvneho vzťahu 
pn dodavke elektnny v zmysle Zakona č 251/2012 Z z o energetike 
a o zmene a doplnen1 n1ektorych zakonov v znenr neskorš1ch predpi
sov (ďaleJ len "Zakon o energetike") 

3 Tieto OP upravuiu vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodavky 
elektnny z napaťoveJ urovne VN a NN pre odberateľov s celkovou 
ročnou spotrebou elektnny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov 
SSE zaradenych do tej to skupiny odberateľov, s vyrnmkou odberate
ľov elektnny v domacnosb (ďalej len .Odberatei), ktorych odberne 
miesto ie pnpojene do d tstnbučneJ sustavy pnslušneho prevadzkova
teľa dtstnbučneJ sustavy (ďalej 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 elektnny (ďalej len 
"Zmluva") podľa§ 273 a nasl zakona č 51 3/1 991 Zb Obchodny za
konntk v uč1nnom znen1 (ďalej len „Obchodný zakonnik") a doplňa

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

Tieto OP platia pre Odberateľov elektnny, kton su. malym1 podmkrm 
podľa§ 3 p1sm a) bodu 10 Zakona o energetike len v pnpade, že (1) 
Urad pre regulac1u s teťovych odvetvi neschvali obchodne podmienky 
platiace pre male podniky, alebo (11) odberateľ, ktory ie malym podni
kom nesuhlas1 so zaradernm medzi male podniky 

4 Tieto OP plaha aJ pre odberateľov elektriny uvedenych v čf 1 bod 2 
tychto OP, klon odoberaiu elektnnu na zaklade zmluv o dodavke alebo 
zmtuv o združenej dodavke etektnny uzavretych s Dodavateľom pred 
platnosťou a uč1nnosťou tychto OP 

Článok II. 
Poj my 

Na učely týchto OP sa rozumie 

1 odberateľom koncovy odberateľ elektnny ako je definovany v čl 1, bo
du 3 tychto OP 

2 dodavateľom osoba, ktora ma povolerne na dodavku elektnny, 

3 zmluvou sa rozumie zmluva o dodavke elektriny alebo zmluva o zdru
žene) dodavke elektnny uzatvorene medzi dodavateľom a odberate
ľom, 

4 prevadzkovateľom d1stnbučneJ sustavy osoba, ktora ma povolenie na 
d1stnbuc1u elektnny na časti vymedzeneho uzemta, 

5 d1stnbuc1ou elektnny preprava elektriny d1stnbučnou sustavou na čas
ti vymedzeneho uzem1a na učel jej prepravy Odberateľom, podmien
ky poskytovania d1stnbuc1e elektnny a pnstupu do dtstnbučnej susta
vy, ku ktorej j0 odberne miesto Odberateľa pnpo1ene, upravuje platny 
a učmny prevadzkovy ponadok pnslušneho prevadzkovateľa d1stn
bučne1 sustavy schvaleny Uradom pre regulac1u s1eľovych odvetvi 
(ďaleJ len „urad") a ostatne platné všeobecne zavazne pravne pred
pisy alebo normalivne akty Prevadzkovy ponadok prevadzkovateľa 
d 1stnbučne1 sustavy, ku ktorej ie odberne miesto Odberateľa pnpoje
ne, ie spravidla zvereineny na webovom s1dle prevadzkovatefa d1stri
bučne1 sústavy, 

6 dodávkou elektriny predaj elektnny, 

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

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

9 odberné elektncke zanaderne ie zanadente, ktore slUŽI na odber elek
tnny, a ktore 10 možne pnpOJ lť na d 1stnbučnu sustavu alebo na elek
tncku pnpojku, 

10 techrnckym1 podm1enkam1 dokument vydany prevadzkovateľom dts
tnbučnej sústavy, ktory zabezpečuje ned1sknminačny, transparentny, 
bezpečny pnstup, pripojenie a prevadzkovarne d1stnbučne1 sustavy, 
určuje technicke podmienky pnstupu a pnpojenra, pravidla prevadz
kovarna d1stnbučne1 sustavy a zavazne knteria techmckeJ bezpečnos-
b d1stnbučnej sustavy, · 

11 prevadzkovym poriadkom dokument vydany prevadzkovateľorn dis
tribučnej sustavy a schvaleny uradom, upravu1uc1 podmienky pre
vadzky d1stnbučnej sustavy, prava a povinnosti 1ednotl1vych učast
ntkov trhu s elektrinou a ktory je zavazny pre všetkych učastmkov 
trhu, 

12 určenym meradlom ie prostriedok, ktory služ1 na určenie hodnoty me
ranej veličiny, pnčom zahrňa mieru, merac1 pnstrOJ, Jeho komponenty, 
pndavne zanaderna a meracie zanademe'>, 

13 prerušernm dodavky a d1stnbuc1e elektriny odpojenie odberneho elek
tnckeho zanaderna bez ukončenia zmluvneho vzťahu Pn prerušent 
dodavky elektnny môže byť odobrate určene meradlo, 

14 ukončen tm dodavky a d1stnbuc1e elektriny ukončente zmluvneho 
vzťahu s odobrat1m určeneho meradla, ak nte j e ukončen ie Zmluvy 
dohodnute mak 

Článok III. 
Uzatvorenie Zmluvy a JeJ ;zmena 

Pred uzatvoren1m Zmluvy su zmluvne strany na vyž1adanre povinne 
za učelom 1dentmkac1e a overenia 1dent1f1kac1e preukazať SVOJU totož
nosť 

2 Zmluva sa uzatvara 

2 1 v pnestoroch zakazrnckeho centra, alebo tneho obchodneho 
miesta Dodavateľa za pntomnostt zastupcu Odberateľa a Doda
vateľa, a to na podnet Odberateľa alebo Dodavateľa, 

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

2 3 zavaznym a včasnym pnJat1rn p1somneho navrhu2' osobne ale
bo doručovan1m poštou alebo kur1erskou službou, ak nebude za
stupca Odberateľa a Dodavateľ sučasne prítomnt , 

2 4 podomovym predajom 

3 Neoddeliteľnou sučasfou Zmluvy uzatvorene) medzi Dodavateľom 
a Odberateľom su tJeto OP Odberateľ obdrž1 !telo OP najneskôr prt 
uzatvorenf Zmluvy 

4 Obchodné podmienky a každu ich zmenu Dodavater zvere1ňu1e na 
svoiom webovom s1dle pred učtnnosťou tejto zmeny 

5 Zmluva je platna dňom podp1sama zmluvnymt stranami a učinna 
dňom začatia dodavky elektriny 

6 Osoba odhšna od Odberateľa Je opravnena podp1sať Zmluvu len na 
zaklade predloženeho plnomocenstva v ongmal1 alebo v uradne ove
rene] fotokoptt 

7 Uzatvorentm Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že je vlastntkom nehnu
teľnosti, alebo že ma už1vac1e pravo k nehnuteľnost1, alebo že ma 
suhlas vlastn1ka nehnuteľnosti na dodavku a d1stnbuc1u elektn
ny do odberneho miesta, klore sa v nehnuteľnosti nachadza 
(ďalej len „opravneny vzťah k nehnuteľnostJ") Dodavateľ ma 
pravo požiadať a Odberateľ Je pov1nny na zaklade požia
davky Dodavateľa pred ložiť bez zbytočneho odkladu do
klad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti Ak 
Odberateľ na zaklade vyzvy Dodavateľa nepredlož1 

1 Zakon č 142/2000 Z z o metrolog11 a o zmene a doplnen1 niekto
rych zakonov v platnom znern 

2 § 43a až 45 Občianskeho zakonnika 



doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, Dodavaleľ Je 
opravneny neuzatvonľ Zmluvu s Odberateľom až do času predlože
nia dokladu preukaZ:UJUCeho opravneny vzťah k nehnuteľnosti a pre 
pnpad, že Zmluva s Odberateľom už bola uzatvorena Je Oodavateľ 
opravneny prerušiť dodavku a d1stnbuc1u elektriny bez na roku na na
hradu škody až do času predloženia dokladu preukazuiuceho oprav
neny vzľah k nehnuteln ost1 

8 Dodavater ma pravo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odm1elnul1e uza
tvorenia Zmluvy Oodavateľ odôvodn1 Dodavateľ ma pravo odmiet
nuť uzatvorenie Zmluvy najma v pnpade, ak na dotknutom odbernom 
mieste ·eviduje Dodavater neuhradene peňažne zavazky ako aJ v pn
pade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba, k!ora je voči pôvodne
mu Odberateľovi, voči ktoremu Oodavater eviduje neuhradene peňaž
ne zavazky, prepoienym 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
tnnu, alebo ak ma Odberateľ voči Dodavateľov1 neuhradene peňaž
ne zavazky 

9 Zmluva môže byť zmenena na základe požiadavky Odberateľa 

o zmenu 

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

b) charakteru odberu (rozširen1e, zlučenie. zmena miesta pnpoJe
nia, zmena prudovej hodnoty hlavneho ističa pred elek!romerom 
a pod), 

c) spôsobu merania, 

d) korešpondenčnej adresy, 

e) bankoveho spo1enia, 

, f) výšky, penod1c1ty alebo spôsobu uhrady preddavkovej platby, 

g) spôsobu uhrady vyučtu1uce1 faktury, 

h) udajov Odberateľa resp 1den!Jfikačnych udaJOV Odberateľa zap1sa
nych v Obchodnom reg1stn Slovenskej republiky alebo v inom re
g1stn, v ktorom 1e zap1sany 

Požiadavka Odberateľa vo vyššie uvedenych pripadoch sa považuie 
za akceptovanu v pnpade, že Dodavater oznámi Odberateľovi akcep
tovanie požiadavky alebo si Odberateľ a Dodavateľ začnu pln1r povin
nosti v zmysle požiadavky Odberateľa 

10 Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavateľa OdberateľOVI pn 
zmene 

a) fakturačneho cyklu , 

b) vyšky preddavkovych platieb, 

c) bankoveho spojenia Dodavateľa, 

d) 1dent1fikačnych udajov Oodavateľa zap1sanych v Obchodnom reg1s
tn Slovenskej republiky, 

e) korešpondenčnej adresy Dodavatera, 

1) period1c1ty a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a uhrady za 
vyučtu1ucu fakturu 

11 Zmena Zmluvy formou oznamen1a Dodavatera Odberateľovi sa po
vaíuJe za uskutočnenu v prrpade doručenia takehoto oznamenia Od
berateľovi alebo ak s1 Odberateľ a Dodavateľ začnu plniť pov1nnos
t1 v zmysle takehoto oznarnerna Oodavateľa Odberateľovi Zmena 
Zmluvy formou oznamenia Dodavateľa Odberateľovi pri určení for
my a spôsobu uhrady preddavkovych platieb a úhrady za vyučtova
c1u fakturu sa považuje za uskutočnenu ai ak s1 Odberateľ a Dodava
tel' začnu plniť povinnosti v zmysle takehoto oznamen1a Dodavatel'a 
Odberateľovi 

12 Oodavateľ s1 vyhradzuje pravo Jednostranne zmeniť zmluvne dohod
nutu formu uhrady preddavkovych plabeb v pnpade, ak ie z prc:dcha
dZajuc1ch uhrad plalieb Odberateľa zreime, že opakovane využ1va inu 
formu uhrady platby, ako ma dohodnutu v Zmluve O zmene formy 
uhrady platieb bude Odberateľ mformovany vhodnou formou, napn
klad p1somnym oznamernm, vo vyučtovacej fakture alebo vystave
n1m noveho rozpisu preddavkovych platieb Ak Odberateľ nesuhlas1 
so zmenou formy uhrady platieb, Je povmny tuto skutočnosť bezod
kladne oznam1ť vhodnou formou DodavateľoVl 

13 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy vyvolane Odberateľom mimo 
ukonov, ktore su zahrnute v tanfach, učtuje Dodavatel' poplatky podľa 

platneho cennika služieb Dodavatera 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1 Cena za dodavku elektnny Je stanovene dohodou zmtuvnych stran 

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

3 Oodava1er s1 vyhradzuje pravo spoplatnil' vybrane služby čiastkou 
podla platneho cennika služieb s1anoveneho Oodavaterom Odbera
teľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s platnym cennikom Dodava
teľa oboznam1I 

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

5 Dodavater fakturuje odber elektriny podľa udaiov 21stenych prevadz
kovaterom d1stnbučneJ sustavy odpočtom určeneho meradla alebo 
podľa typoveho diagramu dodavky podľa Prevadzkoveho poriadku 
prevadzkovaleľa distribučnej sustavy Oodane a odobrate množstvo 
elektnny sa vyhodnocuje ako množstvo ener91e "Y)adrene v energe
t1ckych Jednotkach Faktu ra mus1 obsahovať všetky nalež1tosti stano
vene platnym1 daňovym1 a učtovnynu predp1sm13l vratane označenia 
banky a č1sla učtu, na ktorý ma byť platba pnp1sana, vratane mforma
c1e podľa ustanovenia § 34 ods 3 Zakona o energetike 

6 Fakturačnym obdob1m JC obdobie, za ktore sa vykonava vyučtovanie 
odberu elektnny Dodavater vykonava vyučtovanie odberu elektriny 
formou vyučtovaceJ faktury za pnslušne odberne miesto Odberatera. 
pre ktore Je Zmluva uzatvorena 

7 Fakturačne obdobie pn Zmluvach s odberom elektnny z napaťove1 
urovne VN Je mesačne Dodavka elektnny sa Odberatelov1 fakturu
je fakturam1 za odbeme miesto vo fakturačnom obdobl, ktore ie vy
medzene prav1delnym1 mesačnym1 odpočtami Faktura je vystavena 
v zmysle zakona o DPH 

8 Dodavka elektnny, resp dodavka a d1stnbuc1a elektnny sa Odberate
ľovi s odberom elektnny z napaľovei urovne NN fakturuje fakturam1 
za odbeme miesto vo fakturačnom obdob1 (mesačne. ročné), ktore ie 
vymedzene odpočtami podľa prevadi:koveho ponadku prevadzkova
tera d1stnbučnej sústavy, pokiaľ Dodavater neurči s pnhiladnulím na 
charakter a povahu odberu mak Faktura ie vystavena v zmysle za
kona o DPH 

9 Na preddavkove platby za opakovane zdamteTne plnenie vyhotov1 Oo
davateľ za každe odbeme miesto samostatnu fakturu nazvanu .Do
hoda o platbach za odobratu ale zabaľ nevyfakturovanu elektncku 
energiu - faktura· rnax1malne na dvanasr kalendarnych mesiacov Do
davater na žiadosť Odberateľa s vačš1m počtom odbernych miest mô
že vystaviť .Rekap1tulac1u faktur" a ,Rekap1tulac1u dohôd o platbach 
za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncl<u energiu· z dôvodu 
platobneho styku ako 1nformat1vny doklad a služ1 len pre platobny styk 
zmluvnych stran 

1 O Celkove vyška preddavkov sa s\anov1 na zaklade skutočnej spotreby 
prepoč1lanej algontmom. ktory zohladňuie skutočne teplotne prieme
ry a knvku odberu pre danu sadzbu podľa typoveho diagramu odberu 
alebo vo výške predpokladanej spotreby elektnny, vynasobenej aktu
alne platnou cenou alebo sa pollŽ1Je cena za celkove dodanie z .Fak
tury za dodavku a d1str1buc1u elektriny· Pri uzatvarani novej Zmluvy 
sa vyška preddavkovej platby urči na zaklade hodnoty mštalovanych 
spotrebičov a/alebo predpokladaneho odberu a dohodnutej sadzby 

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

- do jednej mesačne) spiatky splatnej do 15 kalendameho dňa 
v mesiaci, alebo 

- do troch dekadnych splatok splatnych do 5 , 15 , a 25 dňa v me
s1ac1 Vyška 1edno~ivych splatok J9 33 % f 33 % / 34 % z celkovej 
dohodnutej vyšky preddavkovej platby, 

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

- v prípade mesačne1 fakturacie su určene do 15 kalendarneho 
dňa v mes1ac1, uvedenemu v doklade „Dohoda o pla!bach za 
odobratu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faklura" 
Vyška preddavkov Je stanovena na 100 % spotreby, 

- v pnpade ročnej fakturac1e su spravidla rozložene v jedenast1ch 

3 Napr1Jdad zak:on l. 43112002 Z i o učtovrnave v tnem neskorš1ch predpisov. 2akon 
~ 222/2004 Z z o dant z pnda~e1 hôdn<>ly v znem nes~o1š1th predpisov 
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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 Dodavatel' s Odberateľom nedohodnu 
mak Vyška preddavkov Je sta nove na na 100 % spotreby, 

c} Dodavateľ môže zmeniť vyšku preddavkovej platby pn zmene ce
ny za dodavku elektnny zaslan1rn dokladu ,Dohoda o platbach za 
odobratu, ale zatiaľ nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", 

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

e) Dodavateľ môže zmemť vyšku preddavkovej platby pn zmene re
gulovanych cien za služby, ktore su predmetom fakturac1e zasla
nim noveho dokladu „Dohoda o platbach za odobratu ale zahaľ 
nevyfakturovanu elektncku energiu - faktura", pričom bude o ta
komto postupe informovať Odberateľa 

f) spôsob vypočtu pn zmene preddavkovej platby podra bodov c), d) 
a e) Je stanoveny algori tmom, v ktorom Je zohľadnena zmena ce
ny a h1stona spotreby pre pnslušne odberne miesto, vzt1ahnuta na 
normalne klimat1cke podmienky, podľa normal1zovaneho typoveho 
diagramu odberu (TDO) 

11 Po zisteni skutočneho odberu elektnny za pnslušne fakturačne ob
dobie vypoč1ta Dodavatel rozdiel medzi cenou stanovenou na za
klade skutočneho odberu elektriny a sučtom pnjaiych preddavko
vych platieb za cele obdobie od začiatku fakturačneho obdobia do 
dňa odpočtu skutočneho odberu elekt riny Tento rozdiel bude faktu
rovany Odberateľovi vo vyučtovacej fakture vystavenej za prisluš
ne odberne miesto Odberateľa v cenach platnych na obdobie do
davky elektnny 

12 Term1ny splatnosti platieb za elektnnu 

a) preddavkove platby pn Zmluvach s odberom elektnny z napaťove1 
urovne NN su v zmysle .Dohody o platbach za odobratu ale zatiaľ 
nevyfakturovanu eleklncku ener91u - faktura" splatne od 1 do 15 
kalendameho dňa v mes1ac1, za ktory sa preddavok uhradza, 

b) preddavkove platby pn Zrnluvach s odberom elelctnny z napaťovei 
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 kalendameho dňa v mes1ac1 (podľa poč
tu splatok}, za ktory sa preddavok uhradza, 

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napaťovej urovne VN pn spla
carn do 5 , 15 , 25 kalendarneho dňa v mes1ac1, v pripade ne
uhradema dvoch po sebe nasledujuc1ch preddavkovych platieb 
v termme splatnosti, môže Dodavateľ zmeniť termm splatnosll 
mesačnych preddavkovych platieb na 5 kalendarny deň mesiaca, 
za ktory sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100 % predpokla
danej ceny za spotrebu elektriny v danom mes1ac1 

13 V pripade, že Odberateľ na zaklade upomienky uhrad1 preddavko
vu platbu a tato bude pnp1sana na učet Dodavateľa v nasleduJUCom 
mes1ac1, zaučtuie sa ako preddavko11a platba nas\edujuceho mesia
ca Tymto Odberateľovi vznikne povmnosť uhradiť fakturu za pns
lušne obdobie bez zohľadnenia te1to preddavkovej platby V pn pa
de, že preddavkova platba bude na učet Dodavatera prip1sana pred 
skončen1m fakturačneho obdobia, bude vo fakture riadne zohľad
nena 

14 Ak Odberateľ využ1vajuc1 1ny než mkasny spôsob platby poukaže plat
bu v nespravneJ vyške, alebo s nespravnyrn vanabilnym symbolom, 
alebo JU poukaže na 1ny bankovy učet, ako je uvedené na fakture, Do
davateľ JU bude považovať za nezreahzovanu 

15 Preplatok z vyučtovace) faktury uhrad1 Dodavatel Odberateľovi v le
hote splatnosti vyučtovacei faktury Lehota splatnosti vyučtovaceJ fak
tury je 14 drn 

16 Dodavateľ vrati preplatok z vyučtovacej faktury Odberateľovi 

16 1 bankovym prevodom na bankový učet Odberateľa, 

16 2 poš tovym peňažnym poukazom, 

16 3 započ1tan 1rn voči na1bližš1e splatnym preddavkovym platbam 
alebo voči ostatnym pohľadavkam podľa Zmluvy 

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

Dodavateľ Je opravneny Jednostranne započ1tať vzaiomne peňaž-

ne pohľadavky vočt Odberateľovi p1sornnym oznamenim o započ1ta
n1 pohľadavok Za p1somne oznameme započ1tama sa považuje BJ 
oznameme o započ1tam vzajomnych peňažnych pohladavok vo vy
učtu1uce1 faktu re Jed nestranne započ1tane môžu byť zo strany Doda
vatera akekoľvek pohľadavky Dodavateľa suv1s1ace s plnemm Zmluvy 
(nairna poh!adavky z \i\ulu preddavkovych platieb alebo vyučtujuctch 
platieb za dodavku elektnny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek po
hľadavkam Odberateľa voči Dodavateľov1 V pripade, že Je Odbera
teľ v omeškan1 s uhradou peňažnych zavazkov podľa Zmluvy, Do
davater ma pravo Odberateľom uhradene platby započ1taľ najprv na 
na1skôr splatne uroky z omeškania, sankčne poplatky, zmluvne poku
ty, poplatky a potom na na1skôr splatnu istinu alebo ;eJ časť, a to bez 
oh.ľadu na to, že Odberateľ urči, ktory z peňažnych zavazkov s1 plni 
Za p1somne oznameme započ1tama sa považuje aJ oznarnenie o za
poč1tani vzaiomnych peňažnych pohľadavok vo vyučtujUCeJ fakture 

17 V pnpade neuhraderna preplatku zo splatnej vyučtovace; faktury Do
davateíom bankovym prevodom alebo poštovou poukažkou ma Od
berateľ pravo započ1taľ s1 vzniknuty preplatok s najbližšie splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznam1 Dodavaterov1, naimenej 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 učastnik Zmluvy 
sam, pokiaľ nie ie v Zmluve alebo v cenn1ku služieb Dodavateľa uve
dene inak 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 použ1va1u variabilne symboly uvedene na pns
lušnych fakturach resp mych dokladoch (vratane suhrnnych a vyučto
vac1ch) vystavenych Dodavaterom Odberateľovi na učely uhrady ceny 
spotrebovanej elektnny (napr „Faktura za dodavku a d1s\nbuc1u elek
tnny", „Faktura za dodavku elektnny", „Dohoda o platbach za odobra
tu ale zatiaľ nevyfakturovanu elektnckú 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 Do
davateľa alebo Odberateľa Ak pnpadne deň splatnost i 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 vyučtovacei faktúry Preddavkovu platbu uhrad1 Odberateľ v lehote 
splatnosti preddavkovej platby V pnpade nezaplatenia am v dodatoč
nej lehote splatnosti stanovenej v upomienke. ie Dodavater opravne
ny na naklady Odberateľa po Jeho predchadzaJUCOm poučern o preru
šen1 dodavky elektnny prostredn1ctvom prevadzkovateľa d 1stnbučneJ 

sustavy obmedziť alebo prerušiť d1stnbuc1u etektnny do odberneho 
miesta až do zaplatenia celej dlžne1 sumy vratane nakladov spojenych 
s prerušen1m a obnovernm d1slnbuc1e do odberneho miesta alebo od
stupiť od Zmluvy podľa članku XII I bodu 2 1 tychto OP 

22 V pnpade omeškania Odberateľa s uhradou platieb zo Zmluvy v sta
novenych termmoch ie Dodavater opravneny požadovať od Odbera
teľa urok z omeškania vo vyške určene) v zmysle pnslušnych ustano
vem Obchodneho zakonn1ka 

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

24 Za naklady suv1s1ace so zmenou Zmluvy (upravou odberneho miesta) 
vyvolane Odberaletom, mimo ukonov, ktoré su zahmute v sadzbach 
v zmysle cenovych rozhodnut1 uradu, učluje Dodavateľ poplatky pod
ľa platneho cenmka služieb 

25 V pnpade, ak Odberateľ udelil Doda)latel'ov1 suhlas na vydanie elek
tronickej faktury, Dodava~eľ bude zasielať faktury vyhradne v elektro
nickom formate Podmienky poskytovania služby elektronicka faktura 
su zvereinene na webovom s1dle Dodavatera www sse sk 

Článok V. 
Povmnost1 Dodávateľa a povmnost 1 Odberateľa 

Dodavatef ie pov1nny 

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



1 2 poskytovať Odberateľovi 1nformac1e tykajuce sa cien za dodav
ku elektriny, dodavky elektnny a štruktucy ceny za dodavku elek
triny, 

1 3 uhradiť Odberateľovi kompenzačnu platbu spôsobom, vo vyške 
a za podmienok uvedenych v štandardoch kvality'>, ak bude Do
davateľ uhradzať kompenzačnu platbu Odberateľovi podľa oso
brtnych 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 pn platbe v hotovosb prostrednic
tvom poštoveho peňažneho poukazu Uhradenie kompenzač
nej platby nie je podmienene predchadzajuc1m podancm ž1adost1 
o Jej vyplatenie 

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

2 Odberateľ je pov1nny 

2 1 mať zriadene a pnpo;ene odbeme elektncke zanaderne v sula
de s techrnckym1 podm1enkam1 pnpojen1a určenym1 prevadzko
vateľom dis tribučnej sustavy a v sulade s predp1sm1 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pn prac1 a bezpečnosti techn1c
kych zanadern, 

2 2 mať uzatvorenu Zmluvu s iedinym Dodavateľom na dodavku 
elektriny do odberneho miesta uvedeneho v Zmluve, a to z dô
vodu prenesenca zodpovednosti za odchylku na Dodavateľa po 
dobu trvania Zmluvy, 

2 3 umožniť prevadzkovateľovc d1stnbučnej sustavy rnontaž a de
montaž určeneho meradla a umožniť prevadzkovateľov1 d1stri
bučri eJ sustavy pnstup k určenemu meradlu, 

2 4 poskytnuť potrebne udaJe, ktore Je Dodavateľ pov1nny poskyto
vať o Odberateľoch elektnny prevadzkovatelov1 d1str1bučnej su
stavy, 

2 5 informovať Dodavatera o zmene uda1ov uvedenych v Zmluve , 
a to do 5 pracovnych dn1 od ich zmeny, inak zodpoveda za dô
sledky nesplnenia teito oznamovacej pov1nnost1 a za škodu, l<to
ra Dodavateľov1 vzmkla, 

2 6 preukazať Dodavateľov1 pn uzatvoren1 Zmluvy na vyžiadame 
doklad preukazu1uc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti, do kto
rei sa bude uskutočňovať dodavka elektriny (ďalej len „dotknu
ta nehnuteľnosr'), 

2 7 preukazať, počas trvania Zmluvy na vyzvu Dodavateľa do 20 dne 
od doručenia vyzvy, trvanie uživac1eho prava na dotknute nehnu
teľnosti alebo trvaJUCI suhlas vlastrnka podľa bodu 2 6 najma, 
ak vlastnik trvanie tohto prava alebo suhlasu pred Dodavateľom 
s pochybne, 

2 8 udržiavať odberne elektr1cke zanaderne v zodpovedajucom tech
nickom stave, 

2 9 prijať zodpovedajuce techrncke opatrenia oznamene prevadzko
vatel'om d1stnbučnej sustavy na zabranen1e možnosti ovplyvniť 
kvahtu dodavaneJ elektriny, 

2 1 O splňať techmcke podmienky a obchodne podmienky pnpoien1a 
do sustavy stanovene platnym prevadzkovym poriadkom prcs
lušneho prevadzkovatefa d1stnbučne1 sustavy a ostatnymi plat
nym1 všeobecne zavaznymi pravnym1 predp1sm1 alebo normat1v
nym1 aktmi, 

2 11 pred ložiť na požiadanie Dodavatefa pred uzavret1m Zmluvy p1-
somne potvrdenie od póvodneho Dodavateľa, že Odberateľ ne
ma voči pôvodnemu Dodavateľov1 peňažne zavazky po lehote 
splatnosti, 

2 12 nezasahovať do odberneho elektnckeho zanadema, ktorym pre
chádza nemerana elektrina bez predchadzaiuceho p1somneho 
suhlasu prevadzkovateľa d1stnbučnej sustavy, 

2 13 uhradiť Dodavateľov1 aj ďalšie platby, resp poplatky suv1s1ace 
s predmetom Zmluvy, ak svojim konan1m resp nekonarnrn vyvo
lal vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia d'alš1ch ukonov (slu
žieb zo strany Dodavateľa) a tieto su spoplatnene podľa cenrn
ka služieb Oodavateľa, 

2 14 na1mene1 5 drn pred planovanym zrušen1m Odberateľa s prav
nym nastupcom (zlučen1e, splynu\ie, rozdelenie spoločnosti), 

oznamtť tuto skutočnosť Oodavateľov1 Odberateľ zodpoveda za 
škodu, ktora nesplnenim teito povcnnosti Dodavateľovt vznikla 

4 Vyhlaška Uradu pre regula<1u sietovych odvetvi č 27512012 Z z, ktorou sa ustanoVUJU 
š1andardy kvality prenosu elekrnny, d1smbuc1e elekrnny a dodavky elektnny 

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

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

Článok Vl. 
Dodávka a m eranie efek1nny 

Merarne množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevadzkovateľ 
d 1stnbučnej sustavy určenym meradlom v mieste dodavky Prevadz
kovateľ d 1stnbučnej sustavy 1e pov1nny vykonať fyzicky odpočet ur
čeneho meradla na odbernom mieste, ktore rne Je vybavene urče

nym meradlom s d1arkovym odpočtom každoročne k 31 decembru, 
najneskôr do 30 dne po skončen1 roka Fyzcckym odpočtom určene
ho meradla na odbernom mieste sa rozumie a1 odpočet určeneho 
meradla vykonany na zaklade vzajomne odsuhlaseneho stavu urče
neho meradla medze prevadzkovateľom d1stnbučnej sustavy a Od
berateľom 

2 Montaž alebo vymenu určeneho meradla zabezpečuje prevadzkova
teľ d1stnbuéne; sustavy po splnern stanovenych technickych podmie
nok na meranie elektnny Druh, počet, veľkosť a um1estnence určene

ho meradla a ovladacich zanadern určuie prevadzkovateľ d1stnbučneJ 
sustavy 

3 Odberateľ je pov1nny umožniť prevadzkovatel ovi d1stnbučneJ sustavy 
alebo poverenej osobe montaž určeneho meradla a nevyhnutny pre
stup k určenemu meradlu s c1elom prevadzkovei kontroly, udržby, od
počtu alebo demontaže a zaroveň Je povinny umožniť prevadzkova
teľovc d1stnbučneJ sustavy kontrolu odberneho elektnckeho zanaderna 
odberneho miesta Odberateľa 

4 Ak na určenom meradle vznikne taka porucha, že nemožno určcť 

množstvo odobratej alebo dodanej elektnny, alebo z meho dóvodu ne
možno urči l množstvo odobratej elektnny [zničenie 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 d1stnbučneJ sustavy je povinny p1somne informo
vať Odberateľa o termcne planovaneJ vymeny určeneho meradla 
najmenej 15 dni vopred, to nep!at1, ak Odberatel súhlas1 s neskor
šcm oznamencm term1nu planovaneJ vymeny určeneho meradla Pri 
neplanovanej vymene určeneho meradla bezodkladne oznam1 Od
berateľov i term1n vymeny určeneho meradla Prevadzkovateľ d1s
tnbučneJ sustavy pn vymene určeneho meradla Je povinny informo
vať Odberateľa o stave odobrateho množstva elektnny, a zaroveň 
ie povmny oznam1ť stav určeneho meradla pred vymenou a stav 
noveho určeneho meradla po vymene Ak sa Odberateľ nezučast
rn vymeny určeneho meradla, i e prevadzkovater d1stnbučnej susta
vy povmny p1somne informovať Odberateľa o vymene, stave u rče

neho meradla pred vymenou a stave noveho určeneho meradla po 
vymene a uskladncť demontovane určene meradlo mcn1malne naj
menej 60 dni z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeneho merad
la Odberateľom 

6 Dôvody vymeny určeneho meradla môžu byť naima 

6 1 vymena určenello meradla pred skončernm platnosti overenia, 

6 2 výmena určeneho meradla pre požiadavke na preskušance urče
neho meradla, 

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

7 Podrobnosti suv1s1ace s vymenou určeneho meradla sa spravuiu a su 
bhžš1e upravene prevadzkovyrn ponadkom prevadzkovateľa d1strcbuč
neJ sustavy, resp techncckymc podmcenkamc prevadzkovatera d1stn
bučne1 sustavy 

8 Dodavateľ nie Je povcnny plrnť s1 svoie povmnos!c podľa Zmluvy a OP 
v pnpade, že Odberateľ nema uzavretu platnu a učmnu Zmluvu o pn
po1ern zanadema Odberateľa do d1stnbučnej sustavy alebo sa od
berne miesto Odberateľa nepovažuje za pnpojene podla platneho 
prevadzkoveho ponadku pnslušneho prevadzkovateľa d1stnbučneJ 

sustavy 

/ 



Čl ánok VII 
Obmedzenie, prerušenie a ukonče nie dodávky a d1str1búc1e 
elektriny 

D1stnbuc1a elektriny do odbemeho rrnesta 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 prerušema alebo obmedzenia d1s
tnbúc1e elektnny nie je Dodavateľ pov1nny dodavať elektnnu a zabez
pečovať d1stnbučne služby do odberneho miesta Odberateľa podľa 
Zmluvy, pričom zaroveň piati, že Odberateľ v takomto pnpade nema 
narok na nahradu škody am ušleho zisku 

2 Dodavateľ ma pravo požiadať prevadzkovateľa d1stnbučnej susta
vy o prerušeme alebo obmedzeme d1stnbuc1e elektriny Odberateľovi , 
ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu aj po doručem predchadza
jUceho p1somneho upozornenia Tymto ustanoven1m nie je dotknuty 
članok IV bod 21 tychto OP 

3 Odberateľ je pov1nny pn ukončenl dodavky umožniť prevadzkova
teľov1 d1stnbučnej sustavy vykonanie konečneho odpočtu odberne
ho miesta, odobratie merac1ch zanaden1, pnpadne reailzac1u ďalš1ch 
opatrem suv1s1ac1ch s ukončen1m odberu a sučasne odpoj enie od
berneho elel<tnckeho zanaderna od zanaden1 prevadzkovateľa d1s
lnbučnej sustavy Ak Odberateľ neumožn1 vykonanie konečneho 
odpočtu a odobratie merac1ch zanaden1 na odbernom mieste, Odbe
rateľ uhrad1 Dodavate/'ov1 cenu za odobranu elektrinu až do ukonče
nia dodavky na odbernom mieste. alebo do pnhlaserna noveho Od
berateľa 

4 Pre učely Zmluvy znamenaju okolnosti vylučujuce zodpovednost 
(vyššia moc) take udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredne na
sledky, ktore su mimo kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a kto
re zmluvnej strane zabran1a, alebo bezprostredne ovplyvnia nadne 
a uplne plnenie zmluvnych pov1nnost1 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 mych pravnych predpisov, po
kia ľ zasadnym spôsobom ovplyvnia kontraktačny system Dodavateľa 

s dôsledkom nemožnosti Jeho kontmuovan1a a sučasneJ nemožnosti 
hospodarsky unosneJ altemat1vy 

Č lánok VIII 
Neoprávnený odber a náhrada škody 

Na učely obchodnych podmienok Je neopravnenym odberom elekin
ny odber 

1 1 bez uzatvorenej Zmluvy 

1 1 1 o pnpojenl do d1stnbučneJ sustavy alebo v rozpore s tou
to Zmluvou, 

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

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 elektnny, 

1 4 merany určenym meradlom, na ktorom bolo porušene zabezpe
čenie proti neopravnenej manipulac11 a ktore nezaznamenava 
alebo nespravne zaznamenava odber elektriny, alebo určenym 
meradlom, ktore nebolo namontovane prevadzkovaterom d1stn
bučnej sustavy, 

1 5 ak Odberateľ zabraml prerušeniu d1stnbuc1e elektnny alebo ak 
po predchadzajucej vyzve prevadzkovateľa d1stnbučneJ susta
vy neumožnil prerušenie d1stnbuc1e elektriny vykonane na za
klade ž1adost1 Dodavatera, s ktorym ma uzatvorenu Zmluvu 
o združenej dodavke elektriny, taky to odber sa za neoprav
neny odber považuje odo dňa, keď Odberateľ zabran1I preru
šeniu d1s1nbuc1e elektriny alebo neumožnil prerušenie dodav
ky elektnny, 

1 6 ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určene Dodavateľom, pre
vadzkovaterom prenosovej sustavy alebo prevadzkovateľom 
d1stnbučnej sustavy 

2 Odberateľ je pov1nny nahradiť 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 podla osob1tneho predpisu» 

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

Článok IX. 
Dodávateľ posledne] mštanCle 

Dodavka poslednej inštancie sa zač1na dňom nasledujuc1m po dni, 
keď dodavatel' stratil spôsobilosť dodavať elektnnu a bola dodavate
l'ov1 poslednej 1nštanc1e oznamena tato skutočnosť 

2 Dodavka poslednej 1nštanc1e hva najviac tn mesiace Odberateľ uhra
d1 dodavatel'ov1 poslednej inštancie cenu za dodavku elektriny podľa 
cenoveho rozhodnutia vydaneho uradom pre dodavateľa posledne) 
inštancie Dodavka poslednej inštancie sa môže ukončiť skôr v pripa
de, že odberateľ uzatvon zmluvu s novym dodavatefom, ktorym mô
že byť aJ dodavatel' poslednej 1nštanc1e, a to postupom podľa platnej 
a učmneJ leg1slat1vy 

3 Ak dodavatel stratil spôsobilosť dodavať elektnnu odberateľom. zmlu
va zamka dňom, keď dodavatel' stratil spôsobilosť dodavať elektnnu 

4 Prevadzkovateľ d1stnbučneJ sustavy najneskôr 15 dm pred uplynu11m 
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 začina dodavka elektriny dodavateľom po
slednej 1nštanc1e, 

4 2 dôvod začatia dodavky elel<tnny dodavateľom poslednej 1nštan
c1e, 

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

4 4 dobu trvania dodavky elektnny dodavatefom poslednej 1nštanc1e, 

4 5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodavku elektnny doda
vateľov1 poslednej inštancie 

Čl án ok X. 
Reklamačné konanie 

Reklamac1a je p1somne podanie Odberateľa adresovane Dodavate
ľov1 , ktorym sa Odberateľ domaha najma zodpovednosti Dodavateľa 

za nekvalitne poskytnute služby, pnčom takyto 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 odbenieho miesta Odberateľa (ďal ej len ako .služby") 
Učelom reklamac1e je predovšetkym dosiahnuť, aby boli odstranene 
zistene nedostatky 

2 Odberateľ ma pravo reklamovať najma 

2 1 kvalitu poskytnutej služby, 

2 2 odpočet určeneho meradla, 

2 3 fakturac1u poskytnutej služby, 

2 4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo me ZJstene chyby 
suv1s1ace s poskytovan1m služby Dodavatera (ďalej len „predmet 
reklamac1e") 

3 Odberateľ môže reklamac1u uplatniť 

3 1 p1somne u Dodavatera na korešpondenčnej adrese, 

3 2 elektronicky na e-mailovej adrese, 

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

3 4 telefonicky na zakazn1ckej linke Dodavateľa 

4 Podanie, ktorym Odberateľ upla1n1 svoje pravo na reklamac1u, mus1 
či tateľne 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 č1slo resp č1slo Zmluvy, 

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

S Vyhlaška Ministerstva hospodarstva č 292/2012 Z z, l<torou sa um novuje spôsob vy 
počtu škody spôsobene) neopravnenym odberom elektriny 

' ' 



4 2 presny popis s odôvodnen1m reklamac1e, spolu s pnpadnou do
kurnentac1ou a ďalš1m1 podstatnym1 skutočnosťami dôlež1tym1 
pre posudeme reklamac1e, 

4 3 1dent1f1kačne udaie tykaJuce sa predmetu reklamac1e, 

4 4 1dentlf1kačne udaje reklamovanej faktury, spolu s vanab1lnym 
symbolom, 

4 5 podpis Odberateľa alebo osoby opravnenej konať za Odberate
ľa, ak ne1de o reklamac1u prostredn1ctvom elektromckeJ komu
mkac1e 

5 Ak reklamac1a neobsahuje vyššie uvedene nalež1tost1 a Oodavater 
nevie 1dent1f1kovať Odberateľa , ie pov1nny ho vyzvať na doplnenie re
klamac1e o potrebne udaje s určernm lehoty, ktora nesmie byť kratšia 
ako 1 O dni od doručenia vyzvy Ak Odberateľ reklamac1u nedoplrn. bu
de sa považovať za neopodstatnenu Ak Odberateľ reklamac1u dopl
m, predlŽUJé sa lehota na vybavenie reklamac1e o dobu, kyrn Odbe
rateľ poskytne potrebne 1nformac1e Ak na zaklade udajOV uvedenych 
v reklamacn me je možne Odberatela 1dent1f1kovať tak, aby mu moh
la byt doručena vyzva podl'a prvej vety, Dodavateľ na talwto reklama
c1u nepnhliada 

6 Ak Odberateľ počas riešenia reklamac1e Dodavateľom oznarn1 Doda
vateľov1 nove skutočnosti, treto novo uplatňovane narot<y budu pova
žovane za novu reklamac1u 

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

8 Reklamac1a mus1 byť uplatnena bez z.bytočneho odkladu po zisten1 
nedostatkov 

9 Za deň uplatnerna reklamac1e sa považuje 

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

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

c) pn doručeni elektronickou poštou - deň uvedeny na e-mailovej 
sprave ako deň pniat1a elektromckeJ pošty 

10 Dodavatel' pn uplatnern reklamac1e vyda Odberateľovi potvrdenie Ak 
je reklamac1a uplatnena prostredrnctvom e-mailu, faxom alebo telefo
rncky, Dodavateľ doruči potvrdenie o uplatnern reklamac1e Odberate
ľovi ihneď, ak nie Je možne potvrdenie doručiť ihneď, mus1 sa doručiť 
bez zbytočneho odkladu, na1neskôr však spolu s dokladom o vybave
rn reklamac1e, potvrdenie o uplatnen1 reklamac1e sa nemus1 doručo
vať, ak Odberateľ ma možnosť preukaz.ať uplatnenie reklamac1e 1nym 
spôsobom 

11 Dodavateľ vyb;;iv1 reklamac1u v čo najkratšom čase l ehota na vyba
venie reklamac1e je najviac 30 dni od uplatnenia reklamac1e, pokiaľ 
osob1tny predp1s•1 neustanovuje inak Za uplatneme reklamac1e sa po
važuje deň pnJat1a p1somne1 reklamac1e Oodavateľom 

12 Dodavateľ vyda/zašle preukazatel'nym spôsobom Odberateľovi p1-
somny doklad o vybaveni reklamac1e najneskôr do 30 dni od datumu 
uplatnema reklamac1e V pnpade potreby suč1nnostl tret1ch stran pn 
vybavovan1 reklamac1e môže byť lehota podľa predchadzajucej vety 
predlžena o 5 dn1 Vysledok šetrenia možno zaslať elektronickou poš
tou vidy, pokiaľ Odberalel' v uplatnenej reklamac11 vyslovne neuve
die, že žiada vysledok prešetrenia reklamac1e zaslať využ1t1m pošto
vych služieb 

13 Podanie reklamac1e alebo sťažnosti nema odkladny uč1nok na splat
nosť preddavkovych platieb alebo vyučtovacei fáktury 

14 Reklamac1ou nie Je p1somna žiadosť Odberateľa o opravu formalnych 
nalež1tost1 faklury (napr nespravnej poštovej adresy, ktoru Odbera
teľ spôsobil nedostatočnou sučinnosťou) a žiadosť o preskušan1e me
radla 

15 Ak vzmknu chyby pn fakturac11 elektnny nespravnym odpočtom, odha
dom, použ1lim nespravneJ konštanty, použ1t1m nesprávnej sadzby, po
četnou chybou a pod , maJu Odberateľ a Dodavater na rok na vyrovna
nie nespravne fakturovaných čiastok 

Článok XL 
Riešenie sporov 

V pnpade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvne strany zavazuju pn-
1ať všetky dostupne opatrenia zabezpečuiuce ich konkretne vyneše-

6 Vyhlaška Uradu pre regulac1u s1eťovych odvetvi č 27 5/2012 Z z . ktorou sa ustanovuiu 
štandardy kvality prenosu elektriny, d1stnbuc1e elektnny a dodavky elektriny 

me Spory vzmknute zo Zmluvy sa zavazU)U zmluvne strany vyspo
nadať prednostne vz.aJomnou dohodu a v pnpade, že k dohode alebo 
zmieru nedôjde, bude takyto spor predloženy na rozhodnube pnsluš
nemu sudu 

Článok XI I. 
Zánik Zmluvy všeobecne 

Zmluva zanikne p1somnou dohodou zmluvnych stran a Io najma, ak 
Odberateľ preukaže, že ukončuje odber elektnny z odberneho mies
ta z dôvodu prevodu vlastnickeho prava k nehnuteľnosti , a to k urči
temu datumu 

2 Ak počas platnosti Zmluvy Dodavateľ a Odbera teľ uzavru novu Zmlu
vu lyka1ucu sa toho 1steho odberneho miesta, dňom nadobudnutia 
učinnost1 novej Zmluvy pôvodna Zmluva zanikne 

3 Skutočnosť, že Dodavater neoznam1 Odberateľovi alebo splnomocne
nemu zastupcov1 Odberateľa, č1 vypoveď Zmluvy alebo odstupen1e od 
Zmluvy akceptoval, nema vplyv na pravo Dodavateľa podať nam1et
ku proti z.mene Dodavatera podTa § 17 ods 11 Zakona o energetike 

4 Zmluva zanikne aj z nasledovnych dôvodov 

a) zarnkom Dodavatera, 

b) z.amkom povolenia Dodavatel'a podľa Zakona o energetike, 

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

d) z.an1kom Odberateľa, ktory Je pravmckou osobou bez pravneho na
stupcu 

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

Čl á no k XII I. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Odberatel ma pravo bezodplatne ods1up1ť od Zmluvy ak 

1 1 Dodavateľ v priebehu roka opakovane zavim\ neopravnene ob
medzenie alebo prerušenie d1sl nbuc1e elektriny Odberateľovi. 

1 2 Dodavateľ Je v omeškan1 so z.aplatemm peňažnej pohľadávky 

vyplyvaiucej zo Zmluvy na1menej 14 dni od doručerna p1somnej 
vyzvy Odberateľa, 

1 3 dôjde k odňatiu suhlasu vlastnika nehnuteľnosti s dodavkou 
elektnny 

Odberateľ je povrnny spolu s odstupenim od Zmluvy doručiť aj odňatie 
suhlasu vlastn1ka nehnuteľnosti s dodavkou elektnny 

2 Dodavateľ ma pravo odstup1ť od Zmluvy, ak 

2 1 Odberateľ voči Dodavate!'ov1 v omeškan1 s uhradou ceny za do
davku elektnny alebo me služby alebo preddavkovej platby na 
tuto cenu a neuhrad1 ich ani do 14 dm od doručenia p1somnej 
vyzvy, 

2 2 Odberateľ ma v čase trvania Zmluvy uzatvorenu aJ Zmluvu, kto
rej predmetom le dodavka elektnny do toho 1steho odberneho 
miesta s mym Dodavalel'om, pnčom dodavka trva alebo ma trvať 
v rovnakom čase podľa tychto zmluv Uvedene neplat1 ak su spl
nene podmienky podľa osob1tneho predpisu, 

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

a) umyselne poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odbe
rateľa, 

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zariadenia treťou 

osobou a neoznameme tejto skutočnosti Odberateľom Doda
vateľov1 bez zbytočneho odkladu ihneď ako sa o tom Odbe
rateľ dozvedel, 

c) neopravneny odber e/ektnny z.1steny na odbernom mieste Od
berateľa, 

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

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

/ 
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f) omeškanie so zaplaternm zmluvnych pokut, urokov z omeška
nia a 1nych plaheb podľa Zmluvy alebo OP, 

g) začatie konkurzneho konania na majetok Odberateľa. 

h) podanie navrhu na povolenie reštrukturahzacre majetku Od
berateľa , 

1) vstup Odberateľa do hkv1dac1e 

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

3 Dodavatel' ma pravo odstup1ť od Zmluvy aJ. ak Odberateľ nezapla
t1 zmluvne dohodnutu platbu alebo platbu podľa tychto OP (zmluv
ne pokuty, uroky z omeškania, atď ) am v dodatočnej lehote stanove

nej v upomienke 

4 Dodavater ma pravo odstup1ť od Zmluvy aj, ak dôJde k zrušeniu Odbe
rateľa a prechodu prav a povinriost1 Odberateľa na pravneho nastup
cu Odberateľa Dodavateľ ma pravo z tohto dôvodu odstup1ť od Zmlu
vy do 30 dni od zrušenia Odberateľa 

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

6 Odstupenie od Zmluvy Je uč1nne dňom Jeho doručenia druhej zmluv
nej strane, pokiaľ v odstupeni od Zmluvy nie Je stanovene mak 

Článok XIV. 
Výpoveď Zmluvy 

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

Dodavatel' môže Zmluvu vypovedať v pnpade, ak Odberateľ nepred
lož1 doklad preukazuiuc1 opravneny vzťah k nehnuteľnosti do 20 dni 
od doručenia vyzvy Dodavatel'a 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 neurčtty čas 

Vypovedna lehota je Jeden mes iac a začrna plynuť prvym dňom me
siaca nasledujuceho po doručen r prsomneJ vypovede a skonči sa 
uplynut1m pos ledneho dňa pnslušneho mesiaca 

Z Odberateľ je povrnny zabezpeči ť, aby ku dňu uč1nnosti vypovede 
Zmluvy bol ukončeny proces zmeny dodavateľa podľa Zakona o ener
getike Ak Odberateľ nesplní povinnosť podľa predchadzaiucej vety, 
Zmluva zanika dňom predchadzajuc1m dňu zmeny dodavateľa, o kto
ru Odberateľ v sú111slost1 s touto vypoveďou požiadal 

3 Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberatera, alebo vyjad
renie nesuhlasu s j eJ predlžen1m, sa považuje za zachovanu v pnpa
de doručenia vypovede (nesuhlasu) Dodavaterov1 najneskôr posled
ny deň takejto lehoty 

4 V pnpade vypovedania Zmluvy v sulade so Zmluvou alebo 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 platna, na učely jej urč1tosl1, j asnosti a zro
zum1teľnost1 mus1 obsahovať EJC kod odbemeho miesta. adresu od
berneho miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO Odberateľa a podpis 
Odberateľa v pnpade, že rde o fyzrcku osobu alebo EfC kod odber
neho miesta, adresu odberneho miesta, obchodne meno, s1dlo a IČO 
Odberateľa a podpis osoby opravnenej konať za Odberateľa v pnpa
de, že ide o pravnicku osobu V pnpade splnomocnenia na vypoveď 
Zmluvy splnomocnen1e musi obsahovať podpis Odberateľa ak ide 
o fyzicku osobu alebo podpis osoby opravneneJ konať za Odberateľa 
ak ide o pravnrcku osobu Vypoveď Zmluvy a splnomocnenie na vy
poveď Zmluvy musia byť predložene v on91na!I alebo v uradne ove
renej fotokop11 

Článok XV. 
Doručovanie 

Pri osobnom doručovanr, za ktore sa považure prebranie p1somnos
tJ Odberateľom alebo splnomocnenou osobou, sa p1somnost1 považu
JU za doručene ich odovzdanrm, a to aj v pnpade ak ich adresa! od
mietne prevziať 

2 P1somnosb, ktore Odberateľ alebo Dodavateľ zasiela prostredmctvom 
Slovenskej pošty ako doporučenu zas1elku alebo zas1elku s doručen-

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

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

2 2 zastelka nebola vyz.dv1hnuta v určenej odbernej lehote. pnčom 
za deň doručenia bude považovany siedmy deň od uloženia za
srelky na pošte, 

Z 3 nebolo možne z1sbť 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 zasrelka vral1la odos 1elateľov1 

3 P1somnost1, okrem p1somnost1 tykaJuc1ch sa vypovede zo zakonnych 
dôvodov. vypovede zo Zmluvy, odstuperna od Zmluvy a uzatvorerna 
Zmluvy, je možne doručovať aJ faxom alebo v elektronickej podobe 
na e-ma1Jovu adresu Odberateľa alebo Dodavatera, ktoru Odbera
teľ alebo Dodavateľ na tento učel oznam1l druhej strane P1somnost1 
doručovane prostredn1ctvom faxu sa považuJU za doručene momen
tom vytlačenia spravy o ich uspešnom odoslanr P1somnost1 doručo
vane v elektronickej podobe, ak nie Je preukaz.any skorš1 termin do
ručenra, sa považu)U za doručene prvy pracovny deň nasleduJuc1 po 
ich odoslan1 , aJ keď s1 ich druha strana nepr.eč1tala Udelenie suhlasu 
a odvolanie suhlasu so zasrelanim elektronickej faktury podľa čl IV 
bod 25 je m ožne aj cez SMS spravu na telefonne č1slo alebo e-marl , 
uvedeny Dodavaterom na webovom srdle Dodavatel'a 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 odovzdaní doručUJUCej osobe, pok1ar sa nepreukaže 
skoršr termin doručenia 

5 Odberateľ a Dodavatel' s.u povmn1 navzajom s1 oznam1ť zmenu adre
sy na doručovanie, č1sla faxu a elektronickej adresy Ie-maril v lehote 
uvedenej v čl V bode 2 5 Ak Odberateľ alebo Dodavateľ v stanove
nej lehote druhu stranu o zmene nemfonnuJe považuje sa doručenie 
p1somnost1 na poslednu znamu adresu za nadne vykonane Posled
na znama adresa Odberateľa 1e adresa Odberateľa uvedena v Zmlu
ve alebo naposledy p1somne oznamena adresa Odberateľa ozname
na Dodavateľov1 po uzatvorenr Zmluvy 

6 Odberateľ Je povmny pn všetkych p1somnych pravnych ukonoch spo
Jenych s ukončen1m a zanikom Zmluvy uviesť obchodne meno, EIC 
kod odbemeho miesta, ktoreho sa tento pravny ukon lyka, adresu od
berneho miesta a vlastnoručny podpis osoby alebo osôb opravnenych 
konať v mene Odberateľa ak ide o pravrncku osobu a odtlačol< pečiat
ky Odberateľa 

7 Za platny prejav vôle Dodavatel'a sa považuje aj taky preJaV, ktory 
Je uskutočneny na l1st1ne vyhotovenej Dodavateľom so skenovanym 
podpisom opravnenych osôb, zastupujuc1ch Dodavateľa Pokiaľ Je za 
Odberateľa ako splnomocniteľa pn uzatvaraní, zmene alebo ukončo
vanr Zmluvy uskutočňovany ukon na zaklade plnomocenstva. je Do
davateľ opravnený požadovať uradne overený podpis splnornocnite
ľa 

Článok XVI. 
Ochrana osobných údai ov 

V sulade so zakonom č 122/2013 Z z o ochrane osobnych udajov 
a o zmene a doplnern n1ektorych zakonov v z.neni neskorš1ch predpi
sov (ďalej len „Zakon o ochrane osobnych udaJov") dodavateľ elektn
ny (ako prevadzkovateľ) spracuva osobne udaje odberateľa elektriny 
- fyzickej osoby uvedene v Zmluve na učel jednoznačnej 1den1Jfikac1e. 
spravy a fakturac1e ceny za dodavku elektnny a na účely vymaharna 
narokov Dodavateľa zo Zmluvy 

2 Odberateľ v zmysle §15 ods 1 Zakona o ochrane osobnych udajov je 
1nformovany, že jeho osobne udaJe uvedene v Zmluve, ktore su ne
vyhnute na Jeho Jednoznačnu 1dent1f1kac1u v mformačnych systemoch 
Dodavateľa, bude Dodavateľ spracuvať na učely uzatvorerna a plne
nia Zmluvy a všetkych vzťahov so Zmluvou suv1s1ac1ch podľa Zako
na o energetike 

3 Odberateľ bol poučeny o pcvmnosh poskytnuť požadovane osobne 
udaJe V zmy sle §1 O ods 3 p1sm b) Zakona o ochrane osobnych uda
JOV, ak spracuvanre osobnych údajov 1e nevyhnute na plnenie Zmluvy, 
v ktorej Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvnych stran alebo na 
zavedenie predzmluvnych vzťahov sa suhlas Odberateľa na spraco
vanie osobnych udajov nevyžaduje 
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4 Poskytnute osobne udaje musia byť pravd1ve a aktualne V pnpade 
zmeny poskytnutych osobnych udajov je Odberateľ povmny Dodava
tera informovať o ich zmene p1somnym oznamenim Dodavateľov1 ale
bo osobne v zakaznickych centrach Dodavatera 

5 Odberateľ bene na vedomie, že jeho osobne udaje môžu byť po
skytnute organom verejnej moci a mym subjektom v zmysle vše
obecne platnych pravnych predpisov (napr sudy, organy činne 
v trestnom konani, prevadzkovatella distribučnej sustavy, exekutor
ske urady, advokall, banky, Slovenska pošta, a s , spravne orga
ny podľa zakon č 71/1967 Zb o spravnom konan1 , Rozhlas a tele
v1z1a Slovenska podľa zakona č 340/2012 Z z o úhrade za služby 
verejnosti poskytovane Rozhlasom a telev1z1ou Slovenska a o zme
ne a doplnem mektorych zakonov, my opravne ny subjekt poclľa § 1 O 
ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajov) Osobne udaje sa ne
budu zverejňovať a am nebude dochadzať k prenosu do tret1ch kra
jlíl 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, vymahama narokov dodava
teľa elektriny zo Zmluvy a podpomych admin1strat1vnych a technic
kych služieb Aktualny zoznam subjektov, ktorych Dodavater poveril 
spracuvanim osobnych uda1ov, je zverejneny na webovom sidle Do
davateľa www sse sk 

6 Odberateľ bene na vedomie, že jeho osobne udaje môžu byť spnstup
nene pnjemcom za učelom podpory, spravy a vyvoja informačneho 
systemu a vykonu extemeho auditu 

7 V zmysle §17 ods 2 Zakona o ochrane osobnych udajOV Dodavateľ 
po uplynut1 platnosti Zmluvy zabezpeč1 bezodkladnu hkv1dac1u osob
nych udajov po uplynuli lehôt v zmysle zakona 395/2002 Z z o arch1-
voch a reg1straturach V zmysle Reg1stratumeho poriadku a regrstra
turneho pianu je Dodavateľ pov1nny archivovať dokumenty 1 O rokov 
od uplynutia platnosli Zmluvy Lehota začina plynuť 1 1anuara roku 
nasledujucom po roku, v ktorom uplynula pla tnosť Zmluvy Po tejto le
hote budu osobne udaje bezodkladne zhkvrdovane 

8 Odberateľ bene na vedomie. že jeho prava pn spracuvam osobnych 
udajov ako dotknutej osoby upravuje § 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 me su osobne udaje o ňom spracuvane, pravo na 1nfor
mac1e o stave spracuvama svojich osobnych uda1ov, ktore su pred
metom spracuvania, pravo na opravu alebo llkv1dae1u nespravnych 
alebo neaktualnych osobnych udajov, pravo na likv1dac1u osobnych 
udaJOV, ktorych učel spracuvania sa skončil, pravo na hkv1dac1u osob
nych udajov, ktore su predmetom spracuvama, ak došlo k porušeniu 
zakona 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

Pravne vzťahy zmluvnych stran, ktore nre su upravene v Zmlu
ve a v OP, sa nad1a pnslušnym1 pravnym1 predp1sm1 platnym1 v Slo
venskej republike V pnpade, ak sa nrektore ustanovenia lychto OP 
alebo Zmluvy dostanu do rozporu so Zakonom o energehke, s mym 
pravnym predpisom alebo rozhodnut1m pnslušnych štatnych organov 
Slovenskej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatnych usta
noven1 OP a Zmluvy 

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

ne1 pokuty dohodnuta v md1v1dualnych obchodnych podmienkach Do· 
davaleľa primerane zohľadňu1e porušene ustanovenie zmluvnych 
podmienok 

3 Všetky udaJe a mformac1e obchodneho charakteru, ktore vyplyvaJU 
z uzatvorenej Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpečujuc1ch naplne
nie Zmluvy, budu považovať zmluvne strany za dôverne Dodavater 
a Odberateľ sa zavaz:uju, že heto dôverne 1nformac1e budu chramť 
a uta1ovať pred tre!im1 osobami, s vymmkou poskytovania udajov na 
zaklade platnych pravnych predpisov 

4 lnformac1e o pravach Odberateľa su uvedene na webovom s1dle Do
davateľa V'IWW sse sk 

5 Odchyhť sa od tychto OP je možne iba na z:aklade Zmluvy a iba v tych 
ustanoveniach, ktorych zmena nebude odporovať obsahu a učelu 
tychto OP Dodavateľa a prevadzkoveho poriadku pnslušneho pre· 
vadzkovateľa distribučnej sustavy 

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

7 Odberateľ môže z1skať 1nformac1e o pôvode elektnny a podiele jed
nothvych druhov pnmamych energelickych zdro1ov na vyrobenej a do
danej elektrine v predchadzajucom roku, a 1nformac1e o vplyve pn
marnych zdrojov elektriny na životne prostredie, alebo verejne zdroje 
takychto 1nformac11. na webovom s1dle Dodavateľa www sse sk alebo 
na Kontaktnych miestach 

8 Odberateľ Je pn kontakte so zakaznickou hnkou povmny 1dent1fikovať 
sa tromi nezav1slym1 udajml datumom narodenia, č1slom zmluvneho 
učtu a EIC kodom alebo é1slom odbemeho miesta, ak bude na tento 
ukon vyzvany operatorom, najma pri ukonoch Odberateľa tykajuc1ch 
sa zmeny alebo zamku Zmluvy z dôvodu ochrany zmluvnych udajov 
Všetka komumkac1a 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 ie opravneny tieto OP meniť alebo doplňať Dodavateľ zve
reim aktualne znenie OP alebo ich zmenu na svojom webovom s1dle 
www sse sk Odberateľ 1e opravneny vy1adnľ SVOJ nesuhlas so zme
nou OP p1somnym oznamenim, doručenym Dodavaterov1 do 30 dni 
odo dňa, kedy boli zmenene OP zvere1nene Ak sa tak nestane, OP 
v ich zmenenom zneni nadobudaju učmnosť dňom uvedenom v OP 
v ich zmenenom zneni, ak Odberateľ po ich zvere1nen1 pokračuje 
v odbere elektriny Ak Odberateľ v l!lhote 30 dm odo dňa zverejne
nia VYJadn SVOJ nesuhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode, ie Od
berateľ opravneny Zmluvu v uvedenej lehote vypovedať s vypoved
nou lehotou v dlžke podľa pnslušneho pravneho predpisu v zav1slost1 
od toho, č 1 sa jedna o Zmluvu na domu uré1tu alebo o Zmluvu na dobu 
neurč1 tu Ak pnslušny pravny predpis dlžku vypovedneJ lehoty neusta
novuje, piati že vypovedna lehota ie dva mesiace (výpovedna lehota 
začina plynuť prvym dňom mesiaca nal'ledujuceho po mes1ac1, v kto
rom bola vypoveď doruéena) 

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 d alš1-
m1 všeobecne zavaznym1 pravnym1 predp1sm1, vydanym1 na ich za
klade 

„ . 

) 
) 


