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Zmluva o z ruženej dodávke elektriny 

Číslo Zmluvy: 
Číslo obchodného pa nera: 

9408299321 
5100044827 
3104180901 Číslo miesta spotreby 

Dodáva tel': 
ZSE Energia, a. s. Č lenova 6, 816 47 Bratislava 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

36 677 281 
2022249295 
SK 2022249295 

Zapísaný v OR OS B 1, odd. Sa, vložka č. 3978/B 
Držiteľ povolenia na odávku elektriny vydaného ÚRSO 
č . : 2007E0254 

Zastúpený: na zákla e plnomocenstva spoločnosťou 
Západoslovenská ene getika, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 B atislava 
IČO: 35 823 551 
Zapísaná v OR OS B 1, oddiel Sa, vložka Č. 2852/B 

Zastúpený osobami o rávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 

Anna Holúbková 
manažér ZSE centra 

Mgr. Jana Horňákov 
reprezentant zákazníc ych služieb senior 

Bankové spojenie: 
č. účtu/kód banky: 
IBAN: 
BIC (SWIFT): 

Tatra banka, a. s. 
264900004711100 
SK72 1100 0000 0026 4900 0047 
TATRSKBX 

Doručovacia adresa: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 
Kontakt: 0850 111 555, kontakt@zse.sk 

Ďalej len „Dodávate " 

Odberateľ: 
Trenčiansky samosprávny kraj . 
K DOLNEJ STANICI 728~ 911 01 TRENČIN 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

fM?ľ 

36126624 
2021613275 

V zastúpení: 
Ing. JAROSLAV BAŠKA - PREDSEDA 

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy: 

Ing. JAROSLAV BAŠKA - PREDSEDA 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu/kód banky: 7000504489/8180 
IBAN: SK5 l 8 I 800000007000504489 
BIC (SWIFT): SPSRSKBA 

Ďalej len „Odberatel"' 

Dodávateľ a Odberat ľ spoločne ako „zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako „zmluvná strana" 

uzatvárajú podľa vše becne záväzných platných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie 
v energetických odv iach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny (ďalej len "Zmluva"). 
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1. Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tej Zmluvy je záväzok Dodávateľa i) dodávať elektrinu do nižšie špecifikovaného odberného 

miesta Odbera eľa (ďalej len „OM") v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými 

podmienkami ·stribučnej sústavy a podľa obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu 

dodávky elektr ny, ii) zabezpečiť pre OM Odberateľa distribúciu elektriny v zmysle Prevádzkového 

poriadku prísl šného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") a Technických podmienok 

príslušného P S a ostatné s tým spojené distribučné služby (ďalej len „distribučné služby") od PDS a iii) 

prevziať za O erateľa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovateľovi odchýlok a záväzok 

Odberateľa i) dobrať od Dodávateľa elektrinu, ii) riadiť sa obchodnými podmienkami dohodnutého 

tarifného prod ktu dodávky elektriny, iii) riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a za 

distribučné slu by dohodnuté ceny podľa podmienok uvedených v Zmluve, v Obchodných podmienkach 

spoločnosti ZS Energia, a.s. pre odberateľov elektriny mimo domácnosti (združená dodávka elektriny) 

(ďalej len „O ')a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave 

a iv) dodržiav 'svoje povinnosti v súlade so Zmluvou. 

II. Špecifikácia odbe ného miesta 

2.1 Číslo miesta sp treby: 3104180901 

2.2 Adresa odberné o miesta: 
2.3 EIC odberného iesta: 

2.4 Napäťová úrov ň: 

HLINKU, A. 21, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

24ZZS4l809010000 

III. Údaje pre distribu vné služby 

3 .1 Dohodnutá tari a pre distribúciu elektriny: 

3.2 Dohodnutý uči ník cos <p: 

3.3 Maximálna rez rvovaná kapacita: 

3.4 Počet fáz: 

IV. Údaje pre dodávk elektriny a platobné podmienky 

NN 

C2-X3 

0,95 - 1,00 

80.0000000 A 

3 fázy 

4.1 Tarifný produk dodávky elektriny: FirmaJednotarif 

4.2 Číslo zmluvné účtu: 6410008337 

4.3 Adresa zasiela ·a faktúr - platiteľ: Trenčiansky samosprávny kraj , K DOLNEJ STANICI 7289< 911 . 

01 TRENČÍN /IÍÁJ/t *' 
4.4 Číslo bankovéh 

IBAN: 

BIC (SWIFT): 

účtu/kód banky platiteľa: 7000504489/8180 

SK5181800000007000504489 

SPSRSKBA 

4.5 Obdobie vysta vania faktúr za spotrebu elektriny: mesačne 
4.6 Počet preddavk vých platieb: bez preddavkov 

4.7 Spôsob úhrady aktúr: Prevodný príkaz 
4.8 Lehota splatno 14 dní odo dňa vystavenia faktúry 

4.9 Predpokladaná očná spotreba elektriny 30 900,00 kWh/rok 

V. Osobitné dojednan a 

5.1 Odberateľ sa za äzuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle 

príslušnej právn j úpravy a Prevádzkového poriadku PDS na to, aby sa odo dňa účinnosti Zmluvy, prípadne 

odo dňa prvého ožného termínu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov stal 
Dodávateľ u prí !ušného PDS dodávateľom elektriny do OM a/alebo zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré 
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by tomu mohli z brániť, t.j. napríklad stornovanie vykonania zmeny dodávateľa elektriny u PDS 
z pôvodného do ávateľa elektriny na Dodávateľa pre OM. Nedodržanie tohto záväzku Odberateľom sa 

považuje za pod tatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší túto svoju povinnosť, je Dodávateľ 

oprávnený vyúčt vať a Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur. 

VI. Záverečné ustano enia 
6.1 Neoddeliteľnou účasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č, 1: OP esp. Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre 
malé podniky sp ločnosti ZSE Energia, a.s. (ďalej len „OPMP"), 

Príloha č. 2: Cen ík tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie, ktorého 

súčasťou sú aj o chodné podmienky tarifného produktu resp. Cenník pre tarifné produkty (sadzby) 
dodávky elektri pre malé podniky (ďalej len „Cenník pre malé podniky" ďalej spolu len „prílohy"). 
(OPMP a Cenní pre malé podniky iba v prípade, ak Odberateľ v súlade s ods. 6.3 tohto článku Zmluvy 

preukáže splnen podmienok na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku už pri 

uzatvorení tejto mluvy) 

6.2 Odberateľ vyhla uje a svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že prílohy pri podpise Zmluvy obdržal, 
s prílohami, ktor ' sú platné a účinné v čase podpisu Zmluvy sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, 

súhlasí s nimi a aväzuje sa ich dodržiavať. V prípade zmeny príloh postupom uvedeným vo OP sa takto 
zmenené prílohy stanú záväznými pre ďalší zmluvný vzťah a budú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy v deň, 
ktorým nadobu ú účinnosť. 

6.3 Zmluvné strany a vzájomne dohodli, že v prípade, ak Odberateľ Dodávateľovi preukáže splnenie 
podmienok Odb rateľa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku v súlade 
s príslušným roz odnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o návrhu ceny za dodávku elektriny 

malému podni (ďalej len „Cenové rozhodnutie"), bude Dodávateľom Odberateľovi za kalendárny rok, 
za ktorý splnení podmienok Odberateľa na pridelenie sadzby a ceny za dodávku elektriny malému 
podniku Odbera ľ preukázal, priznaná sadzba a cena pre dodávku elektriny podľa v tejto Zmluve 

dohodnutého tar fného produktu dodávky elektriny v súlade s Cenovým rozhodnutím platným a účinným 
v čase uskutočn nia dodávky elektriny, na ktorú sa priznaná sadzba a cena pre malý podnik vzťahuje 

alé podniky na príslušný kalendárny rok vydaným v zmysle príslušného Cenového 
rozhodnutia. V t komto kalendárnom roku sa na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou aplikujú OPMP. 

6.4 Všetky ostatné zťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia OP, obchodnými podmienkami tarifného 
produktu, všeob cne záväznými právnymi predpismi v oblasti energetiky a ostatnými príslušnými 
všeobecne závä ými právnymi predpismi. 

6.5 Zmluva sa uzat 'ra na dobu neurčitú. 

Zmluva nadobú a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom priradenia 
OM do bilančne skupiny Dodávateľa (s výnimkou čl. V„ ods. 5.1 Zmluvy). V prípade, ak sa OM pri 

podpise tejto Z luvy už v bilančnej skupine Dodávateľa nachádza, termínom účinnosti Zmluvy je deň jej 
podpísania obo a zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v čl. V„ ods. 5.1 
Zmluvy nadobú ajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. 

6.6 Povinnosť Dod' ateľa dodávať elektrinu do OM podľa tejto Zmluvy vzniká dňom nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy ale o dňom pripojenia OM Odberateľa do distribučnej sústavy PDS, ak pri priradení do 

bilančnej skupin Dodávateľa nebolo OM pripojené do distribučnej sústavy PDS. 
6. 7 Ak je Odberateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení 

(ďalej len „záko ") osobou povinnou sprístupňovať informácie, v tomto prípade je podmienkou 
nadobudnutia úč"nnosti Zmluvy podľa ods. 6.5 tohto článku Zmluvy jej predchádzajúce zverejnenie 
spôsobom pod!' § 5a zákona. 
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6.8 Odberateľ podpi om tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že: 
a) má uzatvoren Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy s PDS (pred uzatvorením Zmluvy je 

Odberateľ po inný predložiť Dodávateľovi k nahliadnutiu Zmluvu o pripojení, ak o to Dodávateľ 

požiada) ; 

b) boli zo strany dberateľa riadne splnené všetky technické a obchodné podmienky vyžadované PDS 

definované v mluve o pripojení odberného miesta Odberateľa do distribučnej sústavy, do ktorého má 

byť dodávka lektriny na základe Zmluvy zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia), 

c) nemá Odberat ľ voči Dodávateľovi neuhradené žiadne peňažné záväzky. 
6.9 V prípade nepra divosti čestného vyhlásenia podľa ods. 6.8 tohto článku Zmluvy je Dodávateľ oprávnený 

od tejto Zmluvy dstúpiť v súlade s OP. 
6.1 O Zmluva je vy hot vená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán 

obdrží po jedno rovnopise. 
6.11 Zmluvné strany yhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, 

Zmluva vyjadruj ich slobodnú a vážnu vôľu, zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť a na znak súhlasu s ňou 
oprávnení zástu covia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

Za Dodávateľa ~·ť\ 
-1"".-Pťi(,\ 

Miesto 

Anna Holúbková 
manažér ZSE centra 

Meno, priezvisko, funkcia 

Mgr. Jana Horňáko á 
re rezentant zákaz íc ch služieb 

Meno, priezvisko, funkcia 
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'i. r, 

Dňa 

·' 

Podpis 7 ' 

Podpis I 

Za Odberateľa 

Miesto 

Ing. JAROSLAV BAŠKA -
,PREDSEDA 
Meno a priezvisko 

Meno a priezvisko 

Dňa 1 -

1 f , . ~·· "V 

(;,'Po\dpis 
Ii" \ 

}___-
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Ceny za dodávku elektri y 

Produkt 
Firmajednotarif 

FirmaDvojtarif 

Pomer spotreby v NT k celkovej spotn 

do O do 30 % vrátane 
od 30 % do 50 % vrátane 
nad 50 % 

FirmaVykurovanie 

Produkt 

FirmaV kurovanie 

Skupina odberov 
a odbe s občasnou revádzkou 

be bez DPH 
o 082699 
o 081397 
o 080207 

bez DPH 
0,100551 

Cenník tarifných produktov dodávky elektriny 
pre firmy, podnikatelóv a organizácie 

Účinný od 1.1. 2016 

VT í€/kWhl 

VT €kWh 

s DPH 
o 099239 
o 097676 
o 096249 

s DPH 
0,120661 

bez DPH [€/kWh] 
0,074267 

bez DPH 
o 054450 
o 053042 
o 052056 

bez DPH 
0,063393 

bez DPH [ €/ kWh] 
0,052996 

bez DPH [€/mesiac] 
1327800 

s DPH [€/kWh] 
0,089121 

NTí€/kWhl 

NT kWh 

s DPH 
o 065339 
o 063650 
o 062467 

s DPH 
0,076072 

s DPH[€/ kWh] 
0,063595 

s DPH [€/mesiac] 
1593360 

b) odbery s minimálnou ustálenou sp rebou, mesačný pôplatok za každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu, 
mesačn · o latok za každ ·ch a· začal ch 10W inštalovaného ríkonu 1,327800 1,593360 

Uvedené ceny sú cenami za dodávku tzv. ilovej elektriny. K cenám za dodávku elektriny distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre príslušného pravádzkovateľa distribučnej 
sa pripočíta tarifa za distribúciu elektn y bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené, a tarifa za systémové služby 
za straty pri distribúcii elektriny, odvod podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 238/2006 a tarifa za prevádzkovanie systému podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia 
Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vy adbvanie jadrových zariadení a na nakladanie úradu, ktorým bola určená alebo schválená tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa 
s vyhoretým jadrovým palivom a rádio ktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) za systémové služby. 
a o zmene a doplnení niektorých zákon o v znení neskorších predpisov a ostatné položky 
v sú lade s cenovým rozhodnutím úradu v veci schválenia alebo určenia ceny za prístup do Ceny uvedené v cenníku sú bez spotrebnej dane. 

Produkt 
Firma ednotarif FirmaDvo·tarif Fir aSvetlo FirmaV kurovanie 

bez DPH [€/mesiac] 
3 0000 

s DPH [€/mesiac] 
3 6000 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1 januára 2016. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší platnosť Cenníka za združenú dodávku elektriny pre firmy, podnikatelbv 
a organizácie účinného od 1.1. 2015. 

Platnosť taríf 
Produkt Deň Dížka platnosti tarify 

FirmaDvojtarif - NT 
pondelok - piatok 8 hodín 

víkend neoretržite 
FirmaVvkurovanie - NT pondelok - nedelil soravidla 16 hodín 
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k&!JY v produkte Firmajednotarif 
1rmajednotarif (dalej len „produkt") je ročná spotre-

tri o r ste maximálne 250 MWh. 
2. Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje mesačne alebo ročne (vždy k poslednému 

dňu odpočtového cyklu). 
3. Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné 

obdobie vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú 
alikvotne, podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový 
počet dní v kalendárnom roku, spravidla ide o 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby 
za každý aj začatý deň dodávky elektriny. 

4. Produkt možno použiť na skúšobnú prevádzku, ktorú možno priznať na základe pí
somnej požiadavky Odberatela v osobitných prípadoch, ako sú najmä zriadenie nového 
odberného miesta, podstatná zmena charakteru odberu, rekonštrukcia odberného 
zariadenia. Skúšobná prevádzka sa priznáva spravidla na 3 mesiace. 

5. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na priznanie produktu. 
V prípade neoprávnene priznaného produktu má Dodávateľ právo doúčtovať spotrebu 
elektriny cenou v produkte, ktorého podmienky priznania Odberateľ spíňa, a Odbe
rateľ je povinný takúto faktúru za doC1čtovanú spotrebu elektriny uhradiť v lehote jej 
splatnosti. 

6. Obchodné podmienky spoločnosti ZSE Energia, a.s., pre odberateľov elektriny mimo 
domácností (združená dodávka elektriny) sú dostupné na webovom sídle Dodávatela 
elektriny na stránke www.zse.sk, www.elektroweb.sk. 

Obchodné podmienky dodávky elektriny v produkte FirmaDvojtarif 
1. Podmienkou priznania produktu FirmaDvojtarif (ďalej len „produkt") je 2-tarifné me

ranie a ročná spotreba elektriny na jednom odbernom mieste maximálne 250 MWh. 
2. Cena za dodávku elektriny sa účtuje podľa pomeru spotreby v nízkej tarife (NT) k cel

kovej spotrebe elektriny vo výške stanovenej cenníkom Dodávatela. 
3. Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje mesačne alebo ročne (vždy k poslednému 

dňu odpočtového cyklu). 
4. Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné ob

dobie vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú ali
kvotne, podla počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet 
dní v kalendárnom roku, spravidla ide o 1/365 (v roku 2016 1/366) dvanásťnásobku 
mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny. 

5. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na priznanie produktu. 
V prípade neoprávnene priznaného produktu má Dodávateľ právo doúčtovať spotrebu 
elektriny cenou v produkte, ktorého podmienky priznania Odberateľ spíňa, a Odbe
rateľ je povinný takúto faktúru za doúčtovanú spotrebu elektriny uhradiť v lehote jej 
splatnosti. 

6. Obchodné podmienky spoločnosti ZSE Energia, a.s. pre odberateľov elektriny mimo 
domácností (združená dodávka elektriny) sú dostupné na webovom sídle Dodávateľa 
elektriny na stránke www.zse.sk, www.elektroweb.sk. 

Obchodné podmienky dodávky elektriny v produkte FirmaVykurovanie 
1. Podmienkou priznania produktu FirmaVykurovanie (dalej len „produkt") je 2-tarifné 

meranie a zároveň ročná spotreba elektriny na jednom odbernom mieste maximálne 
250 MWh. 

2. Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje mesačne alebo ročne (vždy k poslednému 
dňu odpočtového cyklu). 

3. Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné ob
dobie vždy v rovnakej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa faktu rujú ali
kvotne, podľa počtu dní v danom fakturačnom období s prihliadnutím na celkový počet 

ZSE Energia, a.s., ču lenova 6, 816 47Bratislava1 
www1se.sk 1 ZSE Centrum 1 0850111 555 

dní v kalendárnom roku, spravidla ide o 1/ 65 (v roku 2016 1/366) dvanásťnásobku 
mesačnej platby za každý aj začatý deň dod vky elektriny. 

4. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodrži vanie podmienok na priznanie produktu. 
V prípade neoprávnene priznaného produkt má Dodávateľ právo doúčtovať Odbera
teľovi spotrebu elektriny cenou v produkte ktorého podmienky priznania Odberateľ 
spíňa, a Odberateľ je povinný takúto faktúru za doúčtovanú spotrebu elektriny uhrad iť 
v lehote jej splatnosti. 

5. Obchodné podmienky spoločnosti ZSE Ener ia, a.s., pre odberateľov elektriny mimo 
domácností (združená dodávka elektriny) s dostupné na webovom sídle Dodávateľa 
elektriny na stránke www.zse.sk, www.ele roweb.sk. 

Obchodné podmienky dodávky elektriny v pro ukte Svetlo 
1. Podmienkou priznania produktu FirmaSvetl (dalej len „produkt") je odberné miesto 

vybavené výlučne s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vy
pnutia je závislý od slnečného kalendára a lúžia len na osvetľovanie verejných prie
stranstiev a zároveň ročná spotreba elektrin na jednom odbernom mieste maximálne 
250 MWh. 

2. Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje esačne alebo ročne (vždy k poslednému 
dňu odpočtového cyklu). 

3. Mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné ob
dobie vždy v rovnakej výške. Neucelené čast kalendárnych mesiacov sa fakturujú ali
kvotne, podla počtu dní v danom fakturačno období s prih liadnutím na celkový počet 
dní v kalendárnom roku, spravidla ide o 1/3 5 (v roku 2016 1/366) dvanásťnásobku 
mesačnej platby za každý aj začatý deň dodá ky elektriny. 

4. V prípade, že je na odbernom mieste dvojtari né meranie, účtuje sa spotreba elektriny 
nameraná v oboch tarifách cenou stanoveno cenníkom Dodávatela. 

5. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržia anie podmienok na priznanie tohto pro
duktu. V prípade neoprávnene priznaného roduktu má Dodávateľ právo doúčtovať 
Odberatelóvi spotrebu elektriny cenou v pro ukte, ktorého podmienky priznania Od
berateľ spíňa, a Odberateľje povinný takúto ktúru za doúčtovanú spotrebu elektriny 
uhradiť v lehote jej splatnosti. 

6. Obchodné podmienky spoločnosti ZSE Ener a, a.s., pre odberateľov elektriny mimo 
domácností (združená dodávka elektriny) sú ostupné na webovom sídle Dodávateľa 
elektriny na stránke www.zse.sk, www.elek oweb.sk. 

Obchodné podmienky dodávky elektriny v prod kte FirmaMini 
1. Produkt FirmaMini (dalej len „produkt") je možné priznať len v prípade, že odber 

elektriny nie je technicko-ekonomicky možn merať a odberné zariadenie pripojené 
na verejný rozvod elektriny nízkeho napätia á inštalovaný príkon do 1 OOO W. 

2. Vyúčtovanie dodávky elektriny sa realizuje k oslednému dňu odpočtového cyklu. 
3. Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržia anie podmienok na priznanie produktu. 

V prípade neoprávnene priznaného produktu má Dodávateľ právo doúčtovať Odbera
teľovi spotrebu elektriny cenou v produkte, torého podmienky priznania Odberateľ 
spíňa, a Odberateľje povinný takúto faktúru z doúčtovanú spotrebu elektriny uhradiť 
v lehote jej splatnosti. 

4. Obchodné podmienky spoločnosti ZSE Energ1 , a.s., pre odberateľov elektriny mimo 
domácností (združená dodávka elektriny) sú ostupné na webovom sídle Dodávateľa 
elektriny na stránke www.zse.sk. 

Trvanie platnosti tarify 
Doba platnosti vysokej a nízkej tarify je určená p slušným prevádzkovatelóm distribučnej 
sústavy. 

Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo : 3978/B 
IČO: 36 677 281, DIČ: 2022249295, IČ DPH: SK202224 295 
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Obchodné p 
elektriny mi 

dmienky spo ločnosti ZSE Energia, a.s., pre odberateľov 
o domácnosti (združená dodávka elektriny) 

1. Všeobecné ustanove ni 

1.1. Tieto Obchodné dmienky spo ločnosti ZSE Energia, a.s, so 
sídlom Čulenova , 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísanej 
v Obchodnom re istri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, 
vložka č. 3978/B ďalej len „Dodávate!' ') pre odberateľov elektriny 
mimo domácnost podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti 
medzi Dodávateľ m a odberateľom elektriny mimo domácnosti 
(ďalej len „O d bc a tel"') pri poskytovaní združenej dodávky 
elektriny (ďalej 1 „Obchod né podmienky"). Spoločný názov 
pre Dodávateľa a dberateľa je ,,zm luvné s tra ny", jednotl ivo 
,,zm luvná strana '. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú 
na Odberateľa v tegórii malý podnik. 

1.2. Na účely Obchod ých podmienok sa používajú odborné pojmy 
a terminológia v "lade so zákonom č. 25 1/20 12 Z. z. o energetike 
a o zmene a dopi eni niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o energetike"), konom č. 250/2012 Z z. o regulácii v sieťových 
odvetviach (ďalej len ,,zákon o r egulácii v s ieťových odve tviach"), 
vyhláškou Úradu re reguláciu sieťových odvetvi č. 24/20 13 Z. 
z., ktorou sa usta ovujú pravidlá pre fongovanie vnútorného trhu 
s elektrinou a pra idlá pre fungovaní vnútorného trhu s plynom 
(ďalej len „Pravi lá trhu"), prísluš nými všeobecne záväznými 
právnym i predpis ia rozhodnutiami Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetv (ďalej len „ÚRSO") a ostatnými súvisiacimi 
všeobecne závä.z · mi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa 
na elektroenerget 

1.3. Podľa zákona o e ergetike sa odberateľom elektriny mimo 
domácnosti rozu ie osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je 
využívaná na vla nú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti. 

1.4 Prevádzkovateľ d stribučnej sústavy sa rozum ie osoba, ktorá má 
povolenie na dis "búciu elektriny na čast i vymedzeného územia, 
do ktorého <listri čnej sústavy j e odberné miesto Odberateľa 
uvedené v Zmluv pripojené (ďalej len „PDS"). 

1.5. Obchodné podmi nky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
o združenej dodá ke elektriny, zmluvy o dodávke elektri ny, zmluvy 
o dodávke elektri y vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 
so zabezpečením istribúcie elektriny Odberateľovi, ako aj 
všetkých ostatný zmlúv o združenej dodávke e lektriny a zmlúv 
o dodávke elektri y pre Odberateľov, ktoré boli uzatvorené medzi 
Dodávateľom a dberateľom pred úč innosťou týchto Obchodných 
podmienok, pred1 etom ktorých j e dodávka elektriny, zabezpečenie 
dis tribúcie e!ektri y vrátane súvis iacich služieb do odberného miesta 
Odberateľa a pre zatie zodpovednosti za odchýlku za Odberateľa 
(ďalej spolu len „ ~mluva") Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú 
aj obchodné pod1 ienky zvoleného tarifného produktu, ktoré sú 
súčasťou Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, 
podnikateľov a o anizácie Dodávateľa (ďalej len „Cenník"). 

1.6. Obchodné podmi nky dopÍňajú vzťahy upravené zákonom 
o energetike a zá onom o regulácii v sieťových odvetviach. 

1.7. ÚRSO vydáva ve né a cenové rozhodnutia v zmysle zákona 
o regulácii v sieť vých odvetviach. 

1.8. Prevádzkový por dok PDS je dokument schválený ÚR SO-m, 
ktorým sa riadi bezpečenie distribúcie elektriny a súvisiacich 
sieťových služie do odberného miesta Odberateľa. V zmysle 
zákona o regulác · v sieťových odvetviach je ÚRSO-m schválený 
Prevádzkový por adok PDS záväZný pre všetkých účastníkov 
trhu s elektrinou rátane Odberateľa (ďalej len „ Prevádzkový 
poriadok"). Pre · dzkový poriadok prís lušného PDS je uverej nený 
na webovom sidi ÚRSO (www.urso.gov.sk), prípadne webovom 
s ídle príslušného DS, a Odberateľ je povinný riadne sa s ním 
oboznámiť pred odpisom Zmluvy. 

1.9. Neoddeliteľnou s'ičasťou Zmluvy pre mesačne odčítaných 
a fakturovaných dberateľov je príloha Dohoda úhrady preddavkov 
pre mesačné zúčt vanie. Pre odberné miesta Odberateľa 
s dohodnutou dis ribučnou sadzbou, pre ktorú sa v zmysle 

podmienok tejto distribučnej sadzby vyžaduje objednávka 
rezervovanej kapacity, sa zmena rezervovanej kapacity, rovnako 
ako aj hodnota a doba trvania dohodnutej rezervovanej kapacity 
na prísl ušné obdobie, pokiaľ Odberateľ nepožiada o ich zmenu, 
riadi platným cenovým rozhodnutím ÚRSO pre príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy za prístup do distribučnej 
sústavy a distribúciu elektriny a Prevádzkovým poriadkom 
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zmena 
rezervovanej kapacity je možná najviac do výšky maximálnej 
rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve. 

II. Ust anovenia o zm luv nom vzťahu 

2.1. Pred uzatvorením Zmluvy je Odberateľ povinný Dodávateľa 

pravdivo a presne infonnovať o všetkých skutočnostiach 
nevyhnutných pre Dodávateľa za účelom uzatvorenia a plnenia 
Zmluvy. 

2.2. Zmluva sa uzatvára písomne pre každé odberné miesto osobitne, 
a to najmä: 
a) v priestoroch zákaznickcho centra alebo iného obchodného 

miesta Dodávateľa, 

b) v mieste sídla Odberateľa alebo v iných miestach za prítomnosti 
zástupcu Odberateľa a Dodávateľa, 

c) záväZným a včasným prijatím písomného návrhu osobne alebo 
doručovaním poštou alebo kuriérskou službou, ak nebudú 
zástupcovia Odberateľa a Dodávateľ súčasne prítomní pri 
podpisovaní Zmluvy, 

d) podomovým predajom, 
e) využitím mechanických prostriedkov nahradzujúcich podpisy 

zm luvných strán tak, aby prejav vôle oboch zmluvných strán 
uzavrieť Zmluvu bol určitý a oboma zmluvnými stranami 
preukázateľný (napr. uzatváranie Zmluvy prostrednictvom 
zabezpečeného internetového portálu Dodávateľa). Uzatvorením 
Zmluvy podľa predchádzajúcej vety bude jej písomná forma 
zachovaná. 

2.3. Dodávateľ je oprávnený uzatvorenie Zmluvy s Odberateľom 
odmietnuť v prípade, ak: 
a) Odberateľ nemá uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučnej 

sústavy s PDS (pred uzatvorením Zmluvy je Odberateľ povinný 
predložiť Dodávateľovi k nahliadnutiu Zm luvu o pripojení, ak 
o to Dodávateľ požiada); 

b) neboli zo strany Odberateľa riadne splnené všetky technické 
a obchodné podmienky vyžadované PDS definované v zmluve 
o pripojení odberného miesta Odberateľa do distribučnej siete, 
do ktorého má byť dodávka elektriny na základe Zm luvy 
zabezpečená (a to až do ich riadneho splnenia), 

c) má Odberateľ voči Dodávateľovi neuhradené peňažné 7..áväZky 
z akejkoľvek aj ukončenej zmluvy, 

d) k odbernému miestu, ku ktorému Odberateľ požaduje uzatvoriť 
Zmluvu je uzatvorená Zmluva s iným odberateľom (odberné 
miesto nie je voľné). 

2.4. Odberateľ podpisom Zmluvy čestne vyhlasuje, že na jeho strane 
neexistuje žiaden z dôvodov uvedených v ods. 2.3. písm. a) až 
c) tohto článku Obchodných podmienok, ktoré by Dodávateľa 
oprávňovali uzatvorenie Zmluvy s Odberateľom odmietnuť. 

2.5. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpi ť, ak sa dodatočne 
preukáže, že čestné vyhlásenie Odberateľa podľa predchádzajúceho 
odseku týchto Obchodných podmienok je nepravdivé a zároveň 
aspot'l jedcn dôvod na odmietnutie uzatvorenia Zml uvy podľa ods. 
2.3. písm. a) až c) tohto článku Obchodných podmienok pretrváva 
aj v čase odstúpenia od Zm luvy. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy 
podľa predchádzaj úcej vety nastáva drfom doručenia písomného 
odstúpenia Odberateľov i v súlade s čl. XíV, ods. 14.6. Obchodných 
podmienok alebo d ilem uvedenom v odstúpení. Dodávateľ nie je 
zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá Odberateľovi vznikne z dôvodu 
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takéhoto odstúpenia od Zmluvy. 
2.6. Zmluva nadobúda platnosť diíomjej podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom skutočného začatia 

poskytovania dodávky elektriny, ak nie je v Zmluve alebo ďalej 
v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak. 

2. 7. Zmluva nie je platne uzatvorená, ak z dôvodu pochybenia pri jej 
uzatváraní je jej plnenie nemožné alebo ak pri jej uzatváraní nastal i 
také skutočnosti , ktoré podľa príslušných ustanovení zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník spôsobujú neplatnosť takéhoto 
právneho úkonu. 

2.8. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo Obchodných podmienkach 
uvedené inak, zmenu Zmluvy je možné vykonať aj v inej ako 
písomnej fonne, a to aj v prípade, ak Zmluva, ktorej sa takáto 
zmena týka, bola uzatvorená písomne. Spôsob a forma akou 
sa zmena Zmluvy vykoná sú zmluvnými stranami dohodnuté 
v Zmluve, týchto Obchodných podmienkach alebo ich dostupným 
a zrozumiteľným spôsobom určí Dodávateľ tak, aby boli v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a nevzbudzovali pochybnosti o vôli zmluvných strán. 

2.9. Za zmenu Zml uvy sa považuje aj Odberateľom vykonaná akceptácia 
ponuky (produktu, služby) Dodávateľa, ktorej obsahom je aj zmena 
Zmluvy, a to prostredníctvom internetového portálu Dodávateľa 

alebo prostredníctvom iných mechanických prostriedkov 
nahradzujúcich podpisy zmluvných strán. Vykonaním zmeny 
Zmluvy podľa predchádzajúcej vety bude písomná fonna takejto 
zmeny zachovaná. 

2.1 O. Zmluvu je možné zmeniť aj na základe písomnej žiadosti 
alebo prostredníctvom oznámenia druhej zmluvnej strane, bez 
nutnosti uzatvárania dodatku k Zmluve, keď dochádza k zmene 
i) bankového spojenia zmluvných strán, ii) identi fikačných 
údajov Dodávateľa zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej 
republiky; iii) korešpondenčnej adresy zmluvných strán, iv) počtu 
a odhadovanej výšky požadovaných platieb za opakované dodanie 
tovaru a služby; v) fonny úhrady platieb za opakované dodanie 
tovaru a služby (preddavkových platieb) a vyúčtovacej faktúry. 

2. 11 Za platný prejav vôle Dodávateľa sa považuje aj taký prejav, 
ktorý je uskutočnený na listine vyhotovenej Dodávateľom 
so skenovanými podpismi oprávnených osôb zastupujúcich 
Dodávateľa. 

III. Podmienky dodávky elektriny a zabezpečenia distribúcie elektriny 

3. 1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy: 
a) dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa uvedeného 

v Zmluve v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej 
technickými podmienkami distribučnej sústavy a podľa 
obchodných podmienok dohodnutého tarifného produktu 
dodávky elektriny, 

b) zabezpeč iť pre odberné miesto Odberateľa uvedené v Zmluve 
distribúciu elektriny v zmysle Prevádzkového poriadku 
príslušného PDS a Technických podmienok príslušného 
PDS a ostatné s tým spojené distribučné služby (ďalej len 
„Distribučné služby") od PDS, ak ide o združenú dodávku 
elektriny, 

c) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné 
miesto Odberateľa uvedené v Zmluve voči zúčtovateľovi 
odchýlok, ak si to zmluvné strany v Zmluve dohodli. 

3.2. Odberateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy odobrať od Dodávateľa 
elektrinu, riadiť sa obchodnými podmienkami dohodnutého 
tarifného produktu dodávky elektriny a riadne a včas zaplatiť 

Dodávateľovi za dodávku elektriny a za Distribučné služby 
dohodnuté ceny podľa podmienok uvedených v Zmluve, 
v Obchodných podmienkach a v súlade s predpismi na základe 
uplatnenia regulovaného prístupu k d i stribučnej sústave (vrátane 
všetkých regulovaných poplatkov). 

3.3. Dodávateľ je povinný dodávať elektrinu, zabezpečiť distribúciu 
elektriny Odberateľovi a prevziať zodpovednosť za odchýl ku 
podľa Zmluvy, iba ak je odberné miesto Odberateľa pripojené 
k distribučnej sústave príslušného PDS a distribúcia elektriny 
do odberného miesta Odberateľa označeného v Zmluve nebola 
prerušená alebo obmedzená v súlade s čl. V, ods. 5.3. týchto 
Obchodných podmienok. Ak ide o dodávku elektriny na základe 
Zmluvy, ktorej predmetom nie je záväzok Dodávateľa zabezpečiť 
pre Odberateľa distribúciu elektriny, Dodávateľ je povinný dodávať 
elektrinu Odberateľov i do odberného miesta podľa Zmluvy, iba 
ak má Odberateľ pre toto odberné miesto uzatvorenú zmluvu 
o distribúcii elektriny s príslušným PDS. 

3.4. Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej 
Zm \uvy, v opačnom prípade sa odber elektriny považuje 
za neoprávnený odber v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona 
o energetike. 

3.5. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným 

meradlom. Za dodané množst o elektriny sa považlijú hodnoty 
podľa údajov určeného merad a, ktoré poskytuje Dodávateľovi 
PDS podľa osobitných predpi ov, ktorým i sa stanovia podrobnosti 
merania elektriny a odovzdáv' nia technických údajov a podľa 
Prevádzkového poriadku. 

3.6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezp ·č i t' Distribučné služby do odberného 
miesta Odberateľa uvedeného Zmluve do výšky maximálnej 
rezervovanej kapacity. Distrib 1čné služby sa uskutoč1fojú 
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
Prevádzkovým poriadkom a v kvalite podľa technických podmienok 
prístupu a pripojenia do sústa PDS. 

3.7. Dodávateľ sa zaväzuje zabez číť pre Odberateľa rezervovanú 
kapacitu dohodnutú v Zmluve 

3.8. Odberateľ môže požiadať o ú avu dohodnutej rezervovanej 
kapacity, najviac však do výš maximálnej rezervovanej kapacity, 
a to zaslanlm písomnej žiados na adresu Dodávateľa v lehote 
najneskôr do 20. dňa posledné o mesiaca obdobia, na ktoré je 
rezervovaná kapacita dohodn á, na príslušné nasledujúce 1-, 
3- alebo 1 2-mesačné obdobie. · prava dohodnutej rezervovanej 
kapacity sa stáva účinnou poj · písomnom odsúhlasení 
Dodávateľom. 

3.9 Kval ita dodávanej elektriny a i stribučných služieb nemusí byť 
dodržaná, ak: 
a) Odberateľ odoberá elektrim s menším účinníkom, ako je 

dohodnuté v Zmluve; 
b) Odberateľ prekračuje hrani e prípustného negatívneho 

spätného pôsobenia na sieť verejný rozvod elektriny) stanovené 
technickými predpismi; 

c) Odberateľ prekračuje maxi1 álnu rezervovanú kapacitu; 
d) ide o stav núdze alebo sú konávané činnosti bezprostredne 

zamedzujúce jeho vzniku al bo ide o živelnú udalosť; 

e) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických 
zariadeniach; 

f) Odberateľ porušuje ustanov nia zákona o energetike, 
Prevádzkového poriadku, P avidiel trhu a iných príslušných 
všeobecne záväzných právn ch predpisov, ktorých porušenia 
môžu mať vplyv na kvalitu odávanej elektriny a Distribučných 

služieb. 
3.1 O. Odberateľ je povinný sa riadiť konom o energetike, Pravidlami 

trhu, Prevádzkovým poriadkor , Obchodnými podmienkami, 
Technickými podmienkami di ribučnej sústavy vypracovaným i 
v súlade s vyhláškou Ministers va hospodárstva Slovenskej 
republ iky č . 27112012 Z. z„ kt rou sa ustanovujú podrobnosti 
o rozsahu technických podmie ok prístupu a pripojenia do sústavy 
a siete a pravidlá prevádzkova ia sústavy a siete, a dodržiavať 
podmienky pripojenia k distrib čnej sústave. Odberateľ je povinný 
umožniť kontrolu ich dodržiav ía PDS. 

3.11. Odberateľ sa zaväzuje dodržia ať všetky povinnosti Odberateľa 
podľa zákona o energetike, Pr idiel trhu, Prevádzkového poriadku 
PDS a ostatných príslušných v eobecne záväzných právnych 
predpisov. 

3.12. Odberateľ sa zaväzuje po podp se Zmluvy poskytnúť Dodávateľovi 
všetku nevyhnutnú súčinnosť zmysle príslušnej právnej úpravy 
a Prevádzkového poriadku PD na to, aby sa odo d1)a účinnosti 
Zmluvy, prípadne odo dňa prv ho možného termínu v zmysle 
príslušných všeobecne záväzn 'ch právnych predpisov stal 
Dodávateľ u príslušného PDS odávateľom elektriny do odberného 
miesta podľa Zmluvy a/alebo ržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré 
by tomu mohl i zabrániť, t.j. na ríklad stornovanie vykonania zmeny 
dodávateľa elektriny u PDS z ·vodného dodávateľa elektriny 
na Dodávateľa pre odberné mi sto podľa tejto Zmluvy odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluv konaním alebo nekonaním zo strany 
Odberateľa . Nedodržanie tohto záväzku Odberateľom sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluv Ak Odberateľ poruší túto svoju 
povinnosť, je Dodávateľ opráv ený vyúčtovať a Odberateľ povinný 
uhradiť Dodávateľovi zmluvn ' pokutu vo výške 200 eur za každé 
jeho odberné miesto . 

3.13. Odberateľ sa zaväzuje, že pod bu trvania Zmluvy nebude mať 
iných dodávateľov elektriny d odberného miesta uvedeného 
v Zmluve a že pre toto odberné miesto nezmení dodávateľa 

elektriny pred riadnym zániko Zmluvy s Dodávateľom v zmysle 
Zmluvy a Obchodných podmie ok . Nedodržanie tohto záväzku 
Odberateľom sa považuje za p statné porušenie Zmluvy. 

3.14. Ak Odberateľ poruší svoju pov nnosť podľa ods. 3. \ 3. tohto článku 
Obchodných podmienok je D ávatcľ oprávnený vyúčtovať 
a Odberateľ povinný uhradiť D ávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 30 (tr i dsať) percent z ce1 y za dodávku elektriny vypočítanej 
ako súčin počtu dní odo dňa vy onania zmeny dodávateľa elektriny 
do konca doby, na ktorú bola Z nluva uzatvorená, priemernej dennej 
spotreby na odbernom mieste dl'a Zmluvy určenej ako priemerná 
denná spotreba podľa posledné o fakturovaného obdobia a ceny 
za dodávku elektriny uplatňov ej na danom odbernom mieste 
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v zmysle ustanov ní Zmluvy ku d1'iu vykonania zmeny dodávateľa 
elektriny v prípad , akje Zmluva uzatvorená na dobu určitú. 

3.15. Posledným faktu vaným obdobím sa na účely ustanovenia ods. 
3.14. tohto článk Obchodných podmienok rozumie posledné 
obdobie predchá júce zmene dodávateľa, za ktoré bola 
Dodávateľom Od erateľovi vystavená faktúra za skutočnú spotrebu 
elektriny. 

316 Dodávateľ JC opr' vnený okrem zmluvnej pokuty podľa ods 
3. 12. a 3.14. toht článku Obchodných podmienok požadovať 
od Odberateľa aj áhradu škody za porušenie povrnnosti, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvn pokuta, presahtijúcu dohodnutú zmluvnú pokutu. 

3. 17. Dodávateľ je opr vnený meniť a rušiť tarifné produkty dodávky 
elektriny. V prípa e, ak dôjde zo strany Dodávateľa k zrušeniu 
existujúcich tari fi ých produktov dodávky elektriny, Dodávateľ 
pridelí dotknutý1 odberateľom iné tarifné produkty dodávky 
elektriny, ktoré n· ·bližšie zodpovedajú charakteru a podmienkam 
pôvodného tarifn ho produktu dodávky elektriny. Dodávateľ je 
povinný písomne známiť dotknutým odberateľom nahradenie 
ich zmluvne doh nutých tarifných produktov dodávky elektriny 
najneskôr 30 dní red účinnosťou zrušenia tarifných produktov 
Odberateľ má na áklade oznámenia Dodávateľa o nahradení 3eho 
zmluvne dohodm tého tarifného produktu dodávky elektriny právo 
písomne odstúpiť od Zmluvy, pričom oznámenie o odstúpení m usí 
byť doručené Do ávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným 
dňom úči1mosti z ušenia príslušného tarifného produktu alebo 
písomne požiadal Dodávateľa o pridelenie iného tarifného produktu 
dodávky elektrin , ktorého podmienky spÍt'ia, a to najneskôr 15 dní 
pred plánovaným dňom úč innosti zrušenia príslušného tarifného 
produktu. Ak Od erateľ v ustanovenej lehote neodstúpi od Zmluvy 
a lebo nepožiada pridelenie iného tarifného produktu dodávky 
elektriny, ktorého podmienky spÍňa, má sa za to, že s pridelením 
nového tarifného roduktu Dodávateľom súhlasí. Za súhlas 
Odberateľa so z nou tarifného produktu dodávky elektriny bude 
považované aj to, ak Odberateľ pokračuje vo využívaní služieb 
Dodávateľa tak, " zo všetkých okolností jeho konania 3e zrejmý 
úmysel pokračov· ť v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom podľa 
Zmluvy. Toto prá o Odberateľa podľa predchádzajúc ich viet tohto 
odseku sa nevzťa uje na prípad zmeny názvu dohodnutého tarifného 
produktu dodáv elektriny. V prípade zmeny názvu tarifoého 
produktu dodávk e lektriny zostávajú obchodné podmienky 
dohodnutého lari ého produktu so zmeneným názvom rovnaké. 

IV. Meranie elektriny a dpočty 

4. 1. Meranie elektrin vykonávanie odpočtov určeného meradla 
vrátane vyhodno vania, odovzdávania výsledkov merania 
a ostatných infor ácií potrebných na vyúčtovanie dodávky 
elektriny a Distri učných služieb vykonáva PDS a riadi sa zákonom 
o energetike(§ 4 ), Prevádzkovým poriadkom a príslušnými 
platnými všeobec e záväznými právnymi predpismi. 

4.2. Montáž, pripojen alebo výmenu určeného meradla zabezpečí 
Dodávateľ u prís l šného PDS po s plnení stanovených technických 
podmienok mera ia elektriny. Podmienkou zabezpečenia montáže 
a pripojenia urče ého meradla je uzatvorená zmluva o pripojení 
do distribučnej s' tavy medzi PDS a Odberateľom . Druh, počet, 
veľkosť a umiest eme určeného meradla a ovládacích zariadení 
určtije PDS v zm sie zákona o energetike. 

4.3 V zmysle zákona . 142/2000 Z. z. o metrológi i o zmene a doplnení 
niektorých zákon v v znení neskorších predpisov sa elektrina meria 
určeným meradlo n. V prípade poruchy určeného meradla al ebo 
HDO (hromadné iaľkové ovládanie) alebo nesprávneho nastavenia 
HDO alebo faktu ácie s nesprávnou konštantou majú zmluvné 
strany právo na v .ájomné vyrovnanie bez sankcií. Dodávateľ upraví 
fakturačné hodno podľa údajov, ktoré Dodávateľ dostane od PDS. 

4.4 Všetky poruchy určenom meradle vrátane porušenia 
zabezpečenia pro i neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, 
je povinný bezod ladne nahlás iť Dodávateľovi . 

4.5 . Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov 
určeným meradlo n alebo zistí chybu na určenom meradle, môže 
prostredníctvom odávateľa písomne požiadať PDS o zabezpečenie 
3eho preskúšania. Dodávateľ JC povinný túto žiadosť Odberateľa 
odos lať PDS, kto · v zákonnej lehote zabezpečí preskúšanie 
meradla. Ak sa zi tí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu 
povolenú podľa z· kona o metrológii náklady spojené s preskúšaním 
a výmenou hradí DS . Ak neboli na určenom meradle z istené chyby, 
ktoré presahujúc ybu povolenú podľa zákona o metrológii, uhradí 
náklady spojené preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie 
a výmenu pož iad 1. Podanie žiadosti o preskúšanie meradla 
nezbavuje Odber teľa pov innosti zaplatiť preddavkové platby a lebo 
vyúčtovanie za o obratú elektrinu v lehote ich splatnosti. 

4.6 . Náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade 
poruchy určenéh meradla alebo mimo určeného termínu odpočni sa 

riadi ustanoveniami platného Prevádzkového poriadku PDS 
4.7. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým 

poriadkom, pričom Odberateľ je povinný poskytnúť PDS 
k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú súčinnosť. Dodávateľ 
fakturuje dodávku elektriny a Distr ibučné s lužby na základe týchto 
údajov. 

4.8. Odberateľ je povinný umožniť PDS alebo poverenej osobe 
montáž určeného meradla, montáž zariadenia na prenos informácií 
o nameraných údajoch, prístup k odbernému elektrickému 
zanadeniu, zariadeniu na prenos informácii o nameraných údajoch 
a k určenému meradlu na účel vykonania kontroly, výmeny, 
odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva 
elektriny v súlade s Prevádzkovým poriadkom a príslušnými 
všeobecne záväzným i právnymi predpismi. 

4.9 Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovú úroveň 
vn a u ktorého je odber elektriny meraný na sekundárnej strane 
transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí funkčnosť 
kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady 
a výsledky merania oznámi Dodávateľovi písomne na predpísanom 
fonnulári Hlásenie o meraní statického kondenzátora, ktorý je 
prístupný na internetovej stránke PDS, a to v týchto prípadoch: a) ak 
ide o nové odberné miesto, na3neskôr do IO dní po pripojení, b) pri 
výmene transformátora, najneskôr do 1 O dni po výmene, c) ak o to 
Dodávateľ požiada, najviac však jedenkrát za 12 mesiacov. Pokiaľ 
Odberateľ takéto hlásenie Dodávateľovi nepredloží v uvedených 
lehotách, považuje sa transformátor za nevykompenzovaný 
a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podľa príslušného 
rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má potom právo na základe údajov 
poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej jalovej spotrebe plové 
transformačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutia 
ÚRSO 

4. 10 Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä, ale nielen: 
i) pred uplynutím času platnosti overenia; ii) pri požiadavke 
na preskúšanie určeného meradla; iii) ak nastala porucha 
na určenom meradle a iv) z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

4.1 1. O termíne výmeny určeného meradla (ďalej len „výmena") 
informuje Odberateľa PDS, pri plánovanej výmene aspoň 15 dni 
vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorš ím oznámením 
tennínu plánovanej výmeny; pri neplánovanej výmene bezodkladne. 

V. Preruše nie alebo obmedzenie distribúcie a dodávky elektr iny 

5. 1 Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť 
alebo prerušiť distribúciu elektriny v nevyhnutnom rozsahu 
a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v § 31 ods. 
1 písm. e) zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach 
Prevádzkového poriadku. Počas takéhoto prerušenia alebo 
obmedzenia nie je Dodávateľ pov inný dodávať elektrinu 
a zabezpečovať Distribučné s lužby do odberného miesta Odberateľa 
podľa Zmluvy. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ nárok 
na náhradu š kody ani ušlého zisku s výnimkou prípadov, keď škoda 
a ušlý z isk vznikli zavinením PDS 

5.2. PDS informuje Odberateľa o plánovanom obmedzení alebo 
prerušení distribúcie elektriny v súlade so zákonom o energetike 
a Prevádzkovým poriadkom. V prípade prerušenia dodávky 
a distribúc ie elektriny z dôvodu poruchy na dotknutom 
odbernom mieste Odberateľ informuje PDS o tejto skutočnosti 

prostredníctvom autorizovanej osoby poverenej PDS. Pre odberné 
miesta pripojené do distribučnej sústavy Západos lovenská 
Distribučná, a.s., tel. : 0850 333 999, Stredos lovenská energetika 
Distribúcia, a .s , tel.: 0850 155 007 a Východoslovenská distribučná, 

a.s., tel.: 0850 123 312. 
5.3 Dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo 

obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny do odberného 
miesta Odberateľa uvedeného v Zmluve, ak Odberateľ podstatne 
porušuje Zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného 
upozornenia. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj 
prípad, akje Odberateľ v omeškaní s úhradou preddavkovej 
platby alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry podľa Zmluvy 
a ak s i Odberateľ túto s voju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej 
lehote, ktorú stanovil Dodávateľ v písomnej výzve s poučením, že 
dodávka elektriny a Distribučné služby budú prerušené Písomná 
výzva Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje 
za doručenú Odberateľovi dt'iom prevzatia zásielky alebo d1'iom 
jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky 
nedozvedel, alebo dňom odm ietnutia prevzatia zásielky. Dodávateľ 
v takom prípade nie je povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať 
Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa podľa Zmluvy 
a nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa 
Dodávateľ nasledujúc i pracovný deň po dni odkedy zaregistroval 
uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a ostatných poplatkov 
vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie 
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elektriny Odberateľom, požiada PDS o obnovenie distribúcie 
a dodávky elektriny do odberného miesta Odberateľa . Ak 
Dodávateľ na základe Zmluvy poskytuje Odberateľovi súčasne 

dodávku a distribúciu elekt riny do odberného miesta, dlžnou 
sumou za dodávku elektriny podľa predchádzajúcej vety sa 
rozumie aj dlžná suma za Distribučné služby. Pripísaním dlžnej 
sumy na úče t Dodávateľa sa rozumie úhrada dlžnej sumy na účet 
Dodávateľa s uvedením správneho variabilného symbolu v zmysle 
čl. X., ods.10.8 Obchodných podmienok. V ostatných prípadoch 
po odstránení príčin neoprávneného odberu a po zaplatení faktúry 
za zistený neoprávnený odber. Dodávateľ v takýchto prípadoch 
účtuje Odberateľovi poplatok za znovupripojenie odberného 
miesta v zmysle platného cenníka služieb PDS, ktorý sa Odberateľ 
zaväzuje zaplatiť. 

Vl. Reklamácie 

6.1. Reklrunácia je písomné podanie Odberateľa adresované 
Dodávateľovi, ktorým sa Odberateľ domáha najmä zodpovednosti 
Dodávateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav 
trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Odberateľ p<ňaduje 
od Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie 
dodávky a distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa 
(ďa l ej len ako „služby"). Účelom reklamácie je predovšetkým 
dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky. 

6.2. Odberateľ má právo rek lamovať najmä kvalitu poskytnutej služby, 
odpočet určeného meradla, fakturác iu poskytnutej služby, prerušenie 
alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace 
s poskytovanim služby Dodávateľa a poruchy určeného meradla 
(ďalej len „predmet rekla mácie"). 

6.3. Odberateľ môže reklamáciu uplatniť: 
a) písomne u Dodávateľa na korešpondenčnej adrese: ZSE Energia, 

a.s., P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, 
b) elektronicky na e-mailovej adrese reklamacie@zse.sk, 
c) osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, pričom o podaní 

reklamácie musí byť vyhotovený záznam, 
d) prostredníctvom vyplnenia form ulára slúžiaceho na podanie 

rekJamácie na webovom sídle Dodávateľa: wwwzsc.sk (ak takú 
možnosť Dodávateľ umožňuje). 

6.4. Podanie, ktorým Odberateľ uplatni svoje právo na reklamáciu, musí 
čitateľne obsahovať všetky údaje uvedené v Reklamačnom poriadku 
spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorý sa nachádza na webovom sídle 
Dodávateľa: www.zse.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok"). 

6.5. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa Reklamačného 
poriadku a Dodávateľ nevie z tohto dôvodu reklamáciu vybaviť, 

je povinný vyzvať Odberateľa na doplnen ie reklamácie o potrebné 
údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako l O dni 
od doručenia takejto výzvy. Ak Odberateľ reklamác iu nedoplní, 
bude sa považovať za neoprávnenú. Reklamácia, ktorá bola 
Odberateľom dopl nená sa rozumie za uplatnenú v deň jej doplnenia. 

6.6. Reklrunácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení 
nedostatkov. 

6.7. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá Odberateľovi potvrdenie 
spravidla rovnakým spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená. 

6.8. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase . Lehota 
na vybavenie reklamácie je najviac 30 dni od uplatnenia reklamácie, 
pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Za uplatnenie 
reklamácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie 
Dodávateľom . 

6.9. Dodávateľ vydá/doruč í preukázateľným spôsobom Odberateľovi 
písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dni 
od dátumu uplatnenia reklamácie. 

6.1 O. Podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podania nemá 
odkladný účinok na splatnosť preddavkových platieb alebo 
vyúčtovacej faktúry. 

6. 11 . Ak niektorá zmluvná strana zisti, že údaje vo faktúre nie sú správne 
aje potrebné vykonať opravu fakturác ie podľa Zmluvy z dôvodov 
vzniknutých najmä, ale nielen nesprávnou činnosťou určeného 
meradla, nesprávnym odpočtom určeného meradla, použitím 
nesprávnej konštanty určeného meradla. použitím nesprávnej ceny 
dodávky elektriny a/alebo distribučných služieb, tlačovou chybou 
vo vyúčtovaní, chybou v počitani a pod., majú zmluvné strany nárok 
na vzájomné vyrovnanie rozdielu. 

6.12. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, 
vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to 
v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 275/20 12 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
štandardy kva! ity prenosu elektriny, distribúcie elektriny 
a dodávky elektriny (ďalej len „štandardy kvality elektriny"). 
Ak Dodávateľ nedodrží štandardy kvality elektriny a toto 
nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť Odberateľovi 
kompenzačnú platbu. Pri spôsobe a výške kompenzácie 
za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou 

súvisiacich služieb bude Dod · ate!' postupovať v súlade so 
štandardmi kval ity elektriny. yhodnocovan ie štandardov kvality 
Dodávateľ zverejňuje na svoj m webovom sídle www.7..se.sk. 

6. 13. Vo veciach, ktoré nie sú v tom o článku Obchodných podmienok 
výslovne upravené, sa uplatni, na vec sa vzťahuj úce ustanovenia 
príslušných právnych predpis a Reklamačného poriadku. 

Vl l. Mimosúd oe riešenie sporov 

7.1 Spory, ktoré vzniknú medzi D dávateľom a Odberateľom 
na základe Zmluvy budú pred1 ostne riešené dohodou zmluvných 
strán. Odberateľ je oprávnený redložiť ÚRSO na mimosúdne 
riešenie spor s Dodávateľom , sa ohľadom predmetu sporu 
uskutočn i lo reklamačné konan e a Odberateľ nesúhlasí s výsledkom 
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa 
na súd tým nie je dotknutá. 

7.2. Návrh na začatie mimosúdneh riešenia doručí Odberateľ bez 
zbytočného odkladu, najneskô do 45 dní od doručenia vybavenia 
reklamácie, na adresu ÚRSO: ajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 
Bratislava alebo elektronicky 1 a adresu urso@urso.gov.sk. 

7.3. Návrh na začatie mimosúdneh riešenia sporu obsahuje meno, 
priezvisko a elektronickú ale poštovú adresu Odberateľa; 
názov a sídlo Dodávateľa; pre met sporu; odôvodnenie nesúhlasu 
s výsledkom reklamácie alebo pôsobom vybavenia reklamácie 
a návrh riešenia sporu. 

Vlll. Cena za dodávku elektriny a z Distrib učné sl užby 

8.1. Odberateľ elektriny si volí tari ný produkt dodávky elektriny (ďalej 
len „tarifný produkt") podľa vojich odberových parametrov 
v súlade s obchodnými podmi nkami pre zvolený tarimý produkt. 
Výber tarifného produktu mož o zmeniť po uplynutí 12 mesiacov 
od poslednej zmeny tarifného roduktu, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

8.2. Cena za dodávku elektriny sa dberatel'ovi účtuje podľa tarifného 
produktu dohodnutého v Zmlu ev súlade s Cenníkom platným 
v čase dodávky elektriny. 

8.3. Cenník, v ktorom sa nachádzaj· infonnácie o cenách, je dostupný 
na všetkých kontaktných mies ch Dodávateľa, na zákazníckej 
linke, na www.elektroweb.sk, rípadne na webovom sídle wv./w.zse. 
sk, 

8.4. Dodávateľ je oprávnený zmcni' Cenník počas zmluvného obdobia. 
8.5. Dodávateľ je povinný poskytn ť Odberateľovi informáciu o každej 

zmene Cenníka najneskôr 30 d í pred nadobudnutím účinnosti 
zmeny Cenníka, a to zverejnen m oznamu o úprave Cenníka 
na webovom sidle www.zse.sk (príp. www.elektroweb.sk) a/alebo 
zverejnením oznamu o úprave enníka na kontaktných miestach 
Dodávateľa. Odberateľ je povi ný oboznámiť sa so zmenou 
Cenníka. Odberateľ je v prípa nesúhlasu so zmenou Cenníka, 
ktorou prichádza k zvýšeniu c y za dodávku elektriny oprávnený 
Zmluvu vypovedať s účinnosť u najskôr ku dňu plánovanej 
účinnosti zmeny Cenníka, príp dne aj neskôr, a to ku dňu, ktorý 
Odberateľ výslovne určí vo vý vedí Zmluvy. Písomná výpoveď 
Zmluvy musí byť Dodávateľo i doručená najneskôr 15 dní pred 
plánovaným dfiom úč innosti z eny Cenn íka. Ak Odberateľ 
v uvedenej lehote Zmluvu nev, povedá v súlade s týmto odsekom 
Obchodných podm ienok, bude sa zmena Cenníka považovať 
Odberateľom za odsúhlasenú a Cenník sa stane záväzným pre ďalší 
zml uvný vzťah podľa Zmluvy o dňa účinnosti zmeny Cenníka. 
Za súhlas Odberateľa so zmen u Cenníka bude považované aj to, 
ak Odberateľ pokračuje vo vy ívaní služieb Dodávateľa podľa 
predmetu Zmluvy tak, že zo vš tkých okolností jeho konania je 
zrejmý úmysel pokračovať v z1 luvnom vzťahu s Dodávateľom 
podľa Zmluvy. 

8.6. V čase od nadobudnutia účinn sti zmeny Cenníka do zániku 
Zmluvy v prípade, ak Odberal 'výslovne urč í neskorší delí, ku 
ktorému má byť Zmluva ukon ná ako je lehota uvedená v ods. 
8.5. tohto článku Obchodných odmienok, účtuje Dodávateľ 
Odberateľovi ceny za dodávku lektriny podľa platného a účinného 
Cenníka. 

8.7. Ceny za Distribučné služby sa dberateľov i účtuj ú podľa platných 
cenových rozhodnutí ÚRSO v ahujúcich sa na Distribučné služby 
poskytované PDS podľa sadzb dohodnutej v Zmluve a podľa 
cenníka služieb PDS. 

8.8. Ak dôjde k zmene regulovanýc 1 cien za Distribučné služby 
na základe zmeny cenového ro hodnutia ÚRSO počas zmluvného 
obdobia, Dodávateľ je oprávne 1ý účtovať Odberateľovi ceny 
v súlade s podmienkami príslu ného nového cenového rozhodnutia 
ÚRSO. 

8.9. Odberateľ je povinný uhradiť odávateľovi spolu s cenou 
za plnenia podľa Zmluvy aj ďa šie platby, resp. poplatky, súvisiace 
s predmetom Zmluvy, ak svojh konaním, resp. nekonaním, vyvolal 
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vznik skutočnosti potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) 
zo strany Dodávat ľa, a tieto úkony Dodávateľa sú spoplatňované 
podľa platného C ika služieb Dodávateľa alebo cenníka služieb 
PDS. Dodávateľ j oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb PDS 
upraviť fakturova ie ceny za tieto služby v súlade so zmenou tohto 
cenníka. 

8.1 O. Cenník služieb D dávateľa je uverejnený na webovom sídle 
Dodávateľa www e.sk. Cenník služieb príslušného PDS je 
uverejnený na we vom sídle príslušného PDS. 

lX. Dane a poplatky 

9. 1. K cenám za dodávku lektriny sa pri fakturácii pripočita spotrebná 
daií z elektriny v · lade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej 
dani z elektriny, u 1 ia a zemného plynu a o zmene a dopi není 
zákona č . 98/200 Z. z o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskoršie predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej daoí 
z elektrioy") v sa zbách platných ku dňu vzniku daňovej povinnosti 
a daň z pridanej h dnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridan · hodnoty v znení neskorších predpisov alebo 
právnym predpiso n, ktorý tento zákon nahradí (ďalej len „zá kon 
o dani z pridanej hodnoty"), v sadzbách platných ku dňu vzniku 
daňovej povinnos i. 

9.2. Ak Dodávateľ za zpečuje Odberateľovi na základe Zmluvy 
združenú dodávk u elektriny, k cenám za dodávku elektriny pre 
odberné miesto O bcrateľa uvedené v Zmluve sa pripočíta (i) tarifa 
za distribúciu ele riny bez strát vrátane prenosu elektriny, tarifa 
za straty pri distri úcii elektriny (ďalej spolu „cena za Distribučné 
služby"), odvod ľa§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č . 23812006 Z. z. 
o Národnom jadr om fonde na vyraďovanie jadrových zariadení 
a na nakladanie s horetým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi (zákon jadrovom fonde) a o zmene a doplnenl niektorých 
zákonov v znení skorších predpisov a ostatné položky v súlade 
s cenovým rozho nutím vo veci schválenia alebo určenia ceny 
za prístup do distr bučnej sústavy a distribúciu elektriny pre 
prevádzkovateľa ist ribučnej sústavy, do ktorej je príslušné 
odberné miesto p "poJené, a (ii) tarifa za systémové služby a tarifa 
za prevádzkovani systému podľa aktuálne platného cenového 
rozhodnutia ÚRS , ktorým bola určená alebo schválená tarifa 
za prevádzkovani systému a tarifa za systémové služby. Ak 
Dodávateľ neza pečuje Odberateľovi združenú dodávku elektriny, 
k cenám za dodáv u elektriny pre odberné miesto Odberateľ 
uvedené v Zmluv sa pripočíta tarifa za systémové sl užby a tarifa 
za prevádzkovaní systému podľa predchádzajúcej vety. 

9.3. K cenám za Distr učné služby sa pri fakturácii pripočíta daň 
z pridanej hodno v súlade s platným a účinným zákonom o dani 
z pridanej hodno v sadzbách platných ku d1)u vzniku daňovej 
povirmosti. 

9.4. Ak Odberateľ po duje dodávku elektriny oslobodenú od spotrebnej 
dane z elektriny a · e držiteľom povolenia na oslobodenú elektrinu 
tak, ako to ustano uje zákon o spotrebnej dani z elektriny, je 
povirmý jedno vy otovenie tohto povolenia odovzdať Dodávateľovi 
v súlade s prísluš ou právnou úpravou. 

9.5. Odberateľ, ktorén u bolo doplnené pôvodné povolenie 
na oslobodenú el trinu, vydané nové povolenie na oslobodenú 
elektrinu alebo kt rému bolo odňaté povolenie na oslobodenú 
elektrinu, je povi ný o týchto skutočnostiach písomne in formovať 
Dodávateľa najne kôr do troch pracovných dní odo di\a 
vzniku týchto sku očností. Odberateľ zodpovedá Dodávate ľovi 
za škodu spôsobe ú porušením právnych povinnosti v súvislosti 
s nadobudnutím, menou alebo odňatím povolenia na oslobodenú 
elektrinu v zmysl príslušnej právnej úpravy a neoznámením 
Dodávateľovi o d plnení pôvodného povolenia na oslobodenú 
elektrinu, vydaní ového povolenia na oslobodenú elektrinu alebo 
o od1)ati povoleni na oslobodenú elektrinu. 

9.6. V prípade, že dod ·vka elektriny bude zaťažená inými daňami, 
poplatkami alebo ·nými obdobnými peňažnými platbami 
zavedenými legis atívou Slovenskej republ iky, ktoré nie sú 
uplatňované v ča uzatvárania Zmluvy, cena za dodávku elektriny 
sa upraví o príslu nú sumu 

X. Platobné podmienky fakturácia 

10. l. Dodávka elektrin a Distribučné služby sú v zmysle zákona o dani 
z pridanej hodno považované za opakované dodanie tovaru 
a služby. Faktúry a vystavujú spoločne za dodávku elektriny 
a Distribučné slu by, ak Dodávateľ poskytuje Odberateľovi 
na základe Zmlu y dodávku a distribúciu elektriny. 

10.2. Odberateľ s mesa ným odpočtom sa zaväzuje uhrádzať preddavky 
za dodávku elekt iny a Distribučné služby spravidla vo výške 80 % 
predpokladaného bjemu mesačnej spotreby elektriny (ďal ej len 
„preddavky"). V · ška, počet, termíny a spôsob platby preddavku 

sú dohodnuté v Zmluve, príp. v Dohode úhrady preddavkov pre 
mesačné zúčtovanie k Zmluve. Zmluvné strany sa môžu priebežne 
dohodnúť na zmene preddavkov dodatkom k Zmluve, príp. 
v Dohode úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve_ 
Úhrady preddavkov sa uskutočňujú bezhotovostným platobným 
stykom na účel Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. 

10.3. Odberateľom s iným ako mesačným odpOČtom (spravidla 
s ročným odpočtom) sa spravidla mesačne vystavujú faktúry 
za opakované dodanie tovaru a služby za predpokladané odobraté 
množstvo elektriny (ďalej len ,,preddavkové fa ktú ry"). Spotreba 
elektriny je odhadnutá na základe skutočného odberu elektriny 
za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo z plánovaného odberu 
elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie predpokladanej 
dodávky elektriny. alebo na základe skutočného odpočtu v priebehu 
roka. 

10.4 Faktúru za spotrebu elektriny pre Odberateľov s mesačným 
odpočtom (ods. 10.2) Dodávateľ vyhotoví k poslednému dňu 
príslušného mesiaca a pre Odberateľov s iným ako mesačným 
odpočtom (ods. 1 OJ) vyhotoví Dodávateľ na základe odpočtu 
k poslednému dňu odpočtového cyklu (spravidla ku koncu 
kalendárneho roka). Vo vyúčtovacej fak túre za spotrebu elektriny 
Dodávateľ vypočíta rozdiel medzi cenou stanovenou na základe 
skutočného odberu elektriny a súčtom Odberateľom uhradených 
preddavkových faktúr (pri Odberateľoch s iným ako mesačným 
odpočtom) za celé obdobie, za ktoré sa spotreba elektriny 
prostredníctvom vyúčtovacej faktúry vyúčtováva; u Odberateľov 
s mesačným odpOČtom Dodávateľ odpOČíta preddavky, ktoré boli 
uhradené za prísl ušný mesiac. Vyúčtovacia faktúra bude obsahovať 
aj rozdiel medzi skutOČným odberom elektriny a súčtom všetkých 
preddavkových faktúr požadovaných v danom fakturačnom 
období (bez ohľadu na to, či boli uhradené). Vyúčtovaciu 
faktúru za spotrebu elektriny vystavuje Dodávateľ aj v prípade 
mimoriadneho odpočtu, najmä pri výmene určeného meradla, 
ukončení odberu a pod. 

1 O 5 Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradl Dodávateľovi v lehote 
splatnosti faktúry. Vyfakturovaný preplatok Dodávateľ vráti 
Odberateľovi v termíne do dátumu splatnosti faktúry. 

10.6. Odberateľ sa zaväzuje platiť faktúry bezhotovostným platobným 
stykom pod správnym variabilným symbolom uvedeným 
na jednotlivých faktúrach na účet Dodávateľa, ktorý je uvedený 
na faktúrach. V prípade, že faktúra nebude obsahovať číslo účtu, 

Odberateľ je povinný uskutočniť platbu na číslo účtu Dodávateľa 
uvedeného v Zmluve. Dodávateľ odosiela faktúry v deň ich 
vystavenia. 

l0.7. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej 
vyhotovenia. Ak pripadne tento deň na sobotu alebo deň pracovného 
pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň . 

10.8. Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet 
Dodávateľa s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného 
na faktúre, dohode o úhrade preddavkov alebo dohodnutého 
v Zmluve_ Ak Odberateľ poukáže úhradu s nesprávnym 
variabilným symbolom alebo ju poukáže na iný bankový účet 
Dodávateľa, ako je uvedený na faktúre alebo dohodnutý v Zmluve, 
Dodávateľ je oprávnený vrát iť mu úhradu ako neumiestnenú 
(neidentifikovateľnú) a účtovať mu úrok z omeškania podľa 
odseku 10.10, resp. 10.11. tohto článku Obchodných podmienok 
za oneskorené plnenie od dátumu splatnosti až do prijatia správne 
poukázanej platby. 

10.9. Ak Odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru zo zmluvného 
vzťahu s Dodávateľom podľa Zmluvy v lehote splatnosti, 
Dodávateľ má právo vyzvať Odberateľa na zaplatenie faktúry 
napríklad fonnou písomnej výzvy na zaplatenie (upomienka), 
SMS správou, telefonicky a podobne. Dodávateľ je oprávnený 
účtovať Odberateľov i náklady na písomnú výzvu v súlade 
s Cenníkom služ ieb Dodávateľa. Písomná výzva Dodávateľa podľa 
predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberateľovi dňom 
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa 
Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky. 

1 O 1 O. Ak Odberateľ s mesačným odpOČtom neuhradí v príslušnom mesiaci 
preddavok podľa Zmluvy príp. podľa Dohody úhrady preddavkov 
pre mesačné zúčtovanie k Zmluve, je Dodávateľ oprávnený 
účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžného 
preddavku od dátumu splatnosti preddavku do posledného dňa 
v mesiaci, v ktorom mal byť preddavok uhradený. Odberateľ je 
povinný vyúčtované úroky uhradi ť. 

1O.11. Ak je Odberateľ v omeškanl s úhradou akejkoľvek faktúry zo 
zmluvného vzťahu s Dodávateľom podľa Zmluvy, je Dodávateľ 
oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania od dátumu 
splatnosti faktúry až do jej úhrady. Odberateľ je povinný vyúčtované 
úroky uhrad iť 
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10. 12. Dodávateľ má právo priradiť platbu Odberateľa na najstaršiu 
neuhradenú pohľadávku Odberateľa zo Zmluvy, pokiaľ nebude 
Odberateľom platba výslovne priradená ku konkrétnej pohľadávke . 

10.13. Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania 
(výpočtovou technikou) nemusia byť Dodávateľom podpísané. 
Odberateľ berie na vedomie, že v prípade dohody medzi 
Dodávateľom a Odberateľom o elektronickom vyhotovení faktúry 
nie je Dodávateľ povim1ý zasielať Odberateľovi faktúru aj v tlačenej 
písomnej forme. 

XI. Ná hrada škody 

11.1 . Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce 
zo Zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu 
preukázane vzniknutej škody okrem prípadov, keď škoda bola 
spôsobená obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny 
a Distribučných služieb v súlade so zákonom o energetike, 
Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS, Zmluvou 
a Všeobecnými podmienkami alebo porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

11.2. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je 
dodávka elektriny zabezpečená cez cudzie zariadenie a nedodanie 
elektriny je spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto 
zariaden í. Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody spôsobené 
nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní povinností 
vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 24 
zákona o energetike alebo pri stavoch núdze podľa § 20 zákona 
o energetike. 

11.3. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom 
elektriny v súlade so zákonom o energetike a príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Odberateľ je povinný uhradiť 
náklady spojené so zistením a odstránením neoprávneného odberu 
elektriny. 

11.4. Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých 
skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť 
k škodám, a usilovať sa hroziace škody odvrát iť. 

XII. Ukončenie a zánik Z mluvy 

12.1. Zmluva sa U7..atvára písomne a môže byť uzatvorená na dobu určitú 
alebo na dobu neurčitú. 

12.2. Ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú aspoií na dvanásť mesiacov 
a žiadna zo zmluvných strán najneskôr v lehote 2 (dvoch) mesiacov 
pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, neoznámi 
písomne druhej zmluvnej strane, že trvá na jej zániku uplynutím 
dohodnutej doby a nesúhlasí s predÍžcním jej platnosti, doba 
platnosti Zmluvy sa uplynutím tejto dohodnutej doby mení na dobu 
neurčitú. 

12.3. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môže Odberateľ bezodplatne 
písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je 
1 (jeden) mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skonči sa 
uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

12.4. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. 
12.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa je 

Dodávateľ oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy. Za podstatné 
porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje: 
a) omeškanie Odberateľa s úhradou preddavku alebo faktú1y 

po lehote splatnosti, ak Odberateľ neuhradil preddavok alebo 
faktúru ani v dodatočnej lehote určenej Dodávateľom, 

b) neoprávnený odber elektriny v zmysle zákona o energetike; 
c) ak Odberateľ svojím odberom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť 

alebo kva! Ílu dodávky elektriny; 
d) ak Odberateľ opakovane nesprístupní odberné miesto 

na vykonanie montáže určeného meradla, 
e) ak Odberateľ opakovane ani po písomnej výzve neumožní 

prístup PDS alebo Dodávateľovi k určenému meradlu, prístup 
k odbernému elektrickému zariadeniu alebo opakovane neumožní 
montáž určeného meradla alebo zariadenia na prenos infonnácií 
o nameraných údajov, 

1) neplnenie povinností vyplývajúcich Odberateľovi zo zákona 
o energetike a súvisiacich právnych predpisov, ak Odberateľ 
nevykoná nápravu ani po písomnej výzve Dodávateľa, 

g) iné prípady porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa uvedené 
vo Obchodných podmienkach alebo v Zmluve ako podstatné 
porušenie Zmluvy. 

12.6 Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v tom prípade, ak 
Odberateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti do ktorej sa dodávka 
elektriny na základe Zmluvy zabezpečuje alebo na ktorej sa 
nachádza odberné elektrické zariadenie (ďalej len „dotknutá 
nehnuteľnost"') a Odberateľ počas trvania Zmluvy do 20 dní odo 
diía doručenia výzvy Dodávateľa nepreukáže Dodávateľovi trvanie 

užívacieho práva k dotknutej chnutcľnosti alebo trvajúci súhlas 
vlastníka dotknutej nehnuteľn stí na dodávku elektriny, ak vlastn ík 
trvanie tohto práva alebo súhl u pred Dodávateľom spochybní 

12.7. Účinnosť odstúpenia od Zmlu y zo strany Dodávateľa nastane 
dňom doručenia písomného o· námenia o odstúpení od Zmluvy 
Dodávateľom Odberateľovi al bo neskorším dňom uvedeným 
v písomnom oznámení Dodáv teľa o odstúpení od Zmluvy 
zaslanom Odberateľovi. Píso1 né oznámenie Dodávateľa 

o odstúpení od Zmluvy sa pov 'uje za doručené Odberateľovi 
dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa 
Odberateľ o uložení zásielky dozvedel, alebo dňom odmietnutia 
prev7..atia zásielky 

12.8. V prípade podstatného poruše ia Zmluvy zo strany Dodávateľa, 
a to v prípade, ak Dodávateľ b zdôvodne poruší svoju povinnosť 
dodať Odberateľovi elektrinu ' zabezpeč iť Distribučné služby 
v súlade s podmienkami Zmlu a túto povinnosť si nesplní ani 
v dodatočnej lehote určenej O berateľom, je Odberateľ oprávnený 
od Zmluvy písomne odstúpiť. ·činnosť odstúpenia od Zmluvy 
nastane najneskôr 15 pracovn · deň odo dňa doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zm uvy Odberateľom Dodávateľovi 
alebo neskorším dňom uveden m v písomnom oznámení 
Odberateľa o odstúpení od Zm uvy zaslanom Dodávateľovi. 
Písomné oznámenie Odberatel o odstúpení od zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety sa považ 1je za doručené Dodávateľovi 
v súlade s článkom XIV. Obch ných podmienok. 

12.9. Každá zo zmluvných strán je rávnená od Zmluvy odstúpiť, ak: 
a) druhá zmluvná strana podal na seba návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo 
b) bol návrh na vyhlásenie ko kurzu voči druhej zmluvnej strane 

podaný treťou osobou, príč m dotknutá zmluvná strana je 
platobne neschopná alebo j v situácii, ktorá odôvodňuje začatie 
konkurzného konania, aleb 

c) bol na majetok druhej zmlu nej strany vyhlásený konkurz alebo 
bol návrh na vyhlásenie ko urzu zamietnutý pre nedostatok 
majetku alebo 

d) druhá zmluvná strana vstúp Ja do likvidácie. 
12.10. V prípade odstúpenia od Zmlu 'Y zo strany Dodávateľa alebo 

Odberateľa je Dodávateľ oprá nený ukončiť dodávku elektriny 
a Distribučné služby odpojení odberného miesta ku dňu zániku 
Zmluvy. 

12.11 . V prípade odstúpenia od Zmlu zostávajú zachované práva 
a povinnosti vyplývajúce zo Z1 luvy do dňa účinnosti odstúpenia. 
Zmluvné strany sú povinné vy ovnať všetky pohľadávky a záväzky 
vzniknuté do dňa účinnosti od ·penia od Zmluvy. 

12.12. Odstúpenie od Zmluvy alebo j · ukončenie z iného dôvodu sa 
nedotýka práva na uplatnenie rokov vyplývajúcich z porušenia 
Zmluvy vrátane oprávnenia na áhradu škody, zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľb práva, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a ostatný ustanovení, ktoré podľa Zmluvy 
alebo vzhľadom na svoju pova u majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

12.13. V prípade ukončenia Zmluvy dberateľ umožní Dodávateľovi 

vykonať úkony súvisiace s uko čením dodávky elektriny 
a Distribučných služieb vrátan odobratia určeného meradla 
a odpojenia odberného miesta. 

12.14. Ak bol s Odberateľom dohodn tý záväzok minimálneho odberu, 
pri ukončení Zmluvy je Dodáv teľ oprávnený tento záväzok 
Odberateľov i fakturovať v kon čnej faktúre. 

Xll I. Vyššia moc/vis nrn íor 

13.1. Zmluvné strany sú zbavené zo povcdnosti za čiastočné alebo úplné 
neplnenie povinností vyplývaj( cich zo Zmluvy v prípade, ak toto 
neplnenie je výsledkom okolno ti vylučujúcich zodpovednosť/vis 
maior v zmysle § 374 Obchod ho zákonníka v jeho platnom znení 
(najmä vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, 
teroristický útok). Na základe žiadavky druhej zmluvnej strany 
strana dotknutá okolnosťami lučujúcimi zodpovednosť predloží 
doklad o existencii okolností lučujúcich zodpovednosť, ktorý 
vydajú príslušné úrady alebo 01 anizáeia zastupujúca záujmy 
krajiny pôvodu. 

13.2. Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností 
vylučujúcich zodpovednosť/vi maior. Ak doba ich trvania presahuje 
30 dní, ktorákoľvek zo zmluvn ch strán Je oprávnená písomne 
odstúpiť od Zmluvy bez akýc oľvek negatívnych právnych 
dôsledkov pre odstupujúcu zml vnú stranu. 

13.3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedo odnú inak, pokračujú po vzniku 
okolností vy l učujúcich zodpov dnosť v plnení svojich záväzkov 
podľa Zmluvy, pokiaľ je to roz mne možné, a budú hľadať iné 
alternatívne prostriedky na pln ·nie Zmluvy, ktorým nebránia 
okolnosti vylučLtiúce zodpoved osť. 

13.4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá 
s prihl iadnutim na všetky okol osti má vedieť, 7..e poruší svoju 
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povinnosť zo zml vného vzťahu, je povinná oznámiť písomne 
druhej zmluvnej s rane povahu prekážky, ktorá bráni alebo bude 
brániť v plnení p innosti,jej dôsledky a predpokladané trvanie. 
Správa sa musí ať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
povinná zmluvná trana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej 
starostlivosti moh a dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého 
oznámenia o hroz e alebo vzniku vis maior bude niesť zmluvná 
strana zodpovedn za takéto neskoré oznámenie. 

XIV. Doručovanie 

14.1. Pokiaľ nie je v O hodných podmienkach alebo v Zmluve uvedené 
inak, všetky ozná1 enia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú 
podľa Zmluvy ale o Obchodných podmienok urobiť písomne 
(ďalej len „písom osti"), sa budú považovať za riadne podané 
druhej zmluvnej s rane, ak budú doručené druhej zmluvnej strane 
ktorýmkoľvek zn sledujúcich spôsobov: 
a) osobným doru ním adresátovi na adresu zmluvnej 

strany uvedenú v Zmluve alebo oznámenú po uzavretí 
Zmluvy. V príp de osobného doručovania Dodávateľov i aj 
na ktoromkoľv k kontaktnom mieste Dodávateľa, 

b) doručením pro tredníctvom poštového doručovateľa na adresu 
zmluvnej stran uvedenú v Zmluve alebo oznámenú po uzavretí 
Zmluvy, 

c) kuriérskou sl • u na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve 
alebo oznámen po uzavretí Zmluvy, 

d) elektronicky n e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú 
v Zmluve ale oznámenú po uzavretí Zmluvy alebo 
do internetovej klientskej zóny Dodávateľa, 

e)elektronicky pr strednictvom faxu na faxové číslo zmluvneJ 
strany, uveden v Zmluve alebo oznámené po uzavretí Zmluvy. 

14.2. Pri osobnom doru ovani podľa ods. 14.1. písm. a) tohto článku 
Obchodných pod ienok sa písomnosti považujú za doručené dňom 
vyznačeným na tvrdení prevzatia písomnej zásielky jej adresátom 
(napr. peč iatka z odateľne zmluvnej strany alebo potvrdenie 
prevzatia na kópii doručovanej písomnosti). 

14.3. Písomnosti, ktoré odávateľ doručuje podľa ods. 14.1., písm. 
b) a c) tohto člá Obchodných podmienok prostredníctvom 
poštového doručo ateľa alebo kuriérskej služby (ďa lej len 
„zásielka"), sa po ažujú za doručené ich adresátovi diíom prevzatia 
zásielky, v prípad neprevzatia zásielky zm luvnou stranou dňom 
uloženia zásielky a pošte, aj keď sa táto zmluvná strana o uložení 
nedozvedela, aleb v deň odmietnutia prevzatia 1..ásiclky zmluvnou 
stranou, ktorej je dresovaná. Za doručené sa budú považovať 
aj všetky zásielky ktoré sa vrátia Dodávateľovi ako nedoručené 
v dôsledku neozn menia novej aktuálnej adresy Odberateľa. 

14.4. Písomnosti, doru vané elektronicky podľa ods. 14.1., písm. d) a e) 
tohto článku Obe odných podmienok sa považujú za doručené : 

a) nasledujúci pra ovný deň po dni vyznačenom na potvrdení 
o úspešnom od slaní faxovej správy; 

b) nasledujúci pr covný deň po dni, v ktorom bola e-mailová správa 
odoslaná. 

14.5. Každá zmluvná st anajc povinná oznámiť druhej zmluvnej strane 
zmenu adresy na oručovanie, čísla faxu a e-mailovej adresy, 
a to bezodkladne o tom, čo takáto zmena nastala, Písomnosť sa 
považt!ie za doru nú na odosie lateľovi posledne známu adresu jej 
adresáta. 

14.6. Písomnosti týkaji e sa zániku Zmluvy je možné doručovať vý l učne 
spôsobmi doručo ania uvedenými v ods. 14. 1. písm. a) až b) tohto 
č lánku Obchodný ·h podmienok. 

15.1 Informácie o dod vke elektriny a službách spojených s dodávkou 
elektriny a cenác elektriny môže Odberateľ získať na webovom 
sídle Dodávateľa a stránke www.zse.sk a www.elektroweb.sk, 
ako aj na kontak ých miestach Dodávateľa. Zákazníckc služby 
zabezpečujú služ y Odberateľom aj prostredníctvom telefónnej 
zákazníckej 1 inky tel. číslo 0850 111 555, a prostredníctvom 
zákazníckej e-ma lovej adresy kontakt@zse.sk. Odberateľ JC pri 
kontakte so zák íckou linkou povinný identifikovať sa tromi 
nezávislými údaj i: číslom obchodného partnera (:d1kazníckym 
číslom), číslom iesta spotreby a adresou odberného miesta, ak 
bude na tento úk vyzvaný operátorom, najmä pri žiadostiach 
Odberateľa týkaj cich sa zmeny alebo zániku Zmluvy z dôvodu 
ochrany zmluvný h vzťahov. Všetka komunikácia so zákazníckymi 
službami (prichá ajúca a odchádzajúca) je elektronicky 
zaznamenávaná a zdokumentovaná v súlade s príslušnými platnými 
právnymi predpis ni, najmä zákonom o ochrane osobných údajov. 
Aktuálna ponuka lužieb Dodávateľa pre Odberateľa je k dispozícii 
na zákazníckej 1 it kc a na kontaktných m icstach Dodávateľa, ako aj 
na webovom sidi Dodávateľa na stránkach www.zse.sk 

a www.elektroweb.sk. 
15.2. lnfonnácia o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických 

zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej Dodávateľom 
za účelom jej dodávky Odberateľovi v predchádzajúcom roku je 
uvedená na faktúre za spotrebu elektriny. Informácia o vplyve 
výroby elektriny nakúpenej alebo vyrobenej Dodávateľom 
za účelom jej dodávky Odberateľovi v predchádzajúcom 
roku na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách C02 
a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú 
uvedené na webovom sídle www.scas.sk. 

15.3. Informácie týkajúce sa efektívnosti pri používaní energie 
a o dostupných opatreniach na zvýšenie efektívnosti pri používaní 
energie je možné získať na webovej stránke Dodávateľa 
www.setri.sk. 

15.4. Informácie dôverného charakteru, ktorými sú naj mä informácie 
ohľadom zmluvných dojednaní a podmienok Zmluvy, inlonnácie 
obsahujúce osobné údaje Odberateľa alebo informácie a dokumenty 
s ktorými je spojená povinnosť úhrady v zmysle platného Cenníka 
služieb Dodávateľa, budú Dodávateľom poskytnuté vždy priamo 
Odberateľovi. 

XVI. Neoprávnený odber elektriny a dodávka poslednej inštancie 

16. 1. Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny podľa§ 46 
ods. 1 zákona o energetike. Pri neoprávnenom odbere elektriny je 
ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú 
škodu osobe, ktorej škoda neoprávnený odberom Odberateľa 
vznikla. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe 
objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu 
škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 

16.2. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, 
keď dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu 
a bola dodávateľovi elektriny poslednej inštancie oznámená táto 
skutočnosť . 

16.3. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ 
elektriny uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku 
elektriny podľa cenového rozhodnutia vydaného ÚRSO-m pre 
dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa 
môže ukončiť skôr v prípade, že odberateľ elektriny uzatvorí 
zmluvu s novým dodávateľom elektriny, ktorým môže byť aj 
dodávateľ poslednej inštancie. 

16.4. Ak dodávateľ elektriny stratil spôsobi losť dodávať elektrinu 
odberateľom elektriny, zmluva zaniká dňom, keď dodávateľ 
elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. 

16.5. PDS informuje Odberateľa o dodávke poslednej inštancie najneskôr 
15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy o prístupe 
do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bezprostredne 
po tom, ako sa dozvie, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť 
dodávať elektrinu. 

XVII. O chra na osobných údajov 

17. 1. Dodávateľ je na účely zákona o ochrane osobných údajov 
prevádzkovateľom. 

17.2. Dodávateľ spracúva a využíva osobné údaje v rozsahu uvedenom 
v Zmluve, na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo 
ukončenia, čo v sebe zahŕi\a aj fakturáciu poplatkov na základe 
Zmluvy, evidenciu, vymáhanie a postupovanie pohľadávok zo 
Zmluvy, spoluprácu a poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej 
moci a iným osobám v zmysle príslušných všeobecne závazných 
právnych predpisov. 

17.3. Odberateľ je v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov (ďalej len „ZOOÚ") povinný poskytnúť Dodávateľovi 
údaje označené v Zmluve ako povinné, a to údaje vyžadované 
zákonom o energetike a údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich 
spracúvania vymedzeného v predchádzajúcom bode tohto článku 
obchodných podmienok, inak má Dodávateľ právo odmietnuť 
uzatvorenie Zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je výlučne 
dobrovoľné. 

17.4. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj sprostredkovateľ 
Dodávateľa ako prevádzkovateľa a to na len úče ly podľa bodu 17.2. 
tohto článku Obchodných podmienok a v rozsahu a za podmienok 
dojednaných v písomnej zmluve. Zoznam sprostredkovateľov, 

ktorých Dodávateľ poveril spracúvaním osobných údajov, je 
uverejnený na webovom sídle Dodávateľa www.zse.sk. alebo W\VW. 

elektroweb.sk ajc pravidelne aktualizovaný . 
17.5. Dodávateľ je oprávnený v rozsahu získavania a spracúvania 

osobných údajov v zmysle tohto článku Obchodných podmienok 
vykonať aJ prenos osobných údaJOV Odberateľa subjektom, ktoré sú 
členom skupiny E.ON Group. Prevádzkovateľ predpokladá prenos 
osobných údajov Odberateľa v rámci členských štátov Európskej 
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únie. 
17.6. Odberateľ má právo na preukázanie totožnosti oprávnenej 

osoby, ktorá získava osobné údaje Odberateľa alebo preukázanie 
príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom 
k Dodávateľovi alebo sprostredkovateľov i Dodávateľa, pričom 
oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti Odberateľa bez 
zbytočného odkladu vyhovieť. 

17. 7. Odberateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 1 ZOOÚ právo 
na základe písomnej žiadosti od Dodávateľa vyžadovať: 
(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
(i i) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní 
osobných údajov v infonnačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ 
a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania 
operácií v rozsahu ZOOÚ, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
presné informácie o zdroji, z ktorého ziska! jeho osobné (1daje 
na spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam 
jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu 
alebo likvidáciu svoj ich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) likvidáciu 
jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, 
môže požiadať o ich vrátenie, (vi i) likvidáciu jeho osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

17.8. Podľa § 28 ods. 3 ZOOÚ má Odberateľ na základe písomnej 
žiadosti právo u Dodávateľa namietať voči (i) spracúvaniu jeho 
osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať 
ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 1 O 
ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom 
styku, alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 
ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu. 

17.9. Podľa§ 28 ods. 4 a 5 ZOOÚ, Odberateľ na základe písomnej 
žiadost i alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo 
u Dodávateľa (i) kedykoľvek nam ietať voči spracúvaniu osobných 
údajov v prípadoch a spôsobom podľa ZOOÚ, (ii) kedykoľvek 
namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Dodávateľa, ktoré by malo 
pre neho právne úč inky alebo význam ný dosah, ak sa takéto 
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 
spracúvania jeho osobných údajov; odberateľ má právo žiadať 
Dodávateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou 
od automatizovanej formy spracúvania, pričom Dodávateľ je 
povinný žiadosti Odberateľa vyhovieť. 

17.10. Podľa§ 28 ods. 6 ZOOÚ, ak Odberateľ uplatní svoje právo 
(i) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje 
právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane 
osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo 
faxom Odberateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dr'ía 
jej odoslania, (ii) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej 
musi byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto 
vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Odberateľa; kópiu 
zápisnice je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi, (iii) 
u sprostredkovateľa podľa bodu (i) alebo (ri) vyššie, je ten povinný 
túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Dodávateľ bez zbytočného 

odkladu. 
17. 11 . Podľa§ 28 ods. 7 ZOOÚ, Odberateľ pri podozrení, že jeho 

osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh 
na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

17.12. Podľa§ 28 ods. 8 ZOOÚ, ak Odberateľ nemá spôsobi losť na právne 
úkony v pl nom rozsahu, jeho práva môže uplatn iť zákonný 
zástupca 

17.13. Podľa§ 28 ods. 9 ZOOÚ, ak Odberateľ nežije, jeho práva, ktoré 
mala podľa tohto zákona, môže uplatn rť blízka osoba. 

XVIII. Záverečné usta novenia 

18.1. Obchodné podm ienky sú dostupné na webovom s ídle Dodávateľa 
na stránkach viww.zse.sk a www.elektroweb.sk a na kontaktných 
miestach Dodávateľa Dodávateľ má právo jednostranne meniť 
Obchodné podmienky, ak dôjde k zmene všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktoré upravujú práva a povinnosti Dodávateľa 
a Odberateľa, ako aj v prípade podstatnej zmeny okolnosti, ktoré 
platili v čase ich vzniku. Dodávateľ zverejňuje zmeny alebo 
doplnenia Obchodných podmienok na svojom webovom sídle 
www.zse.sk, prípadne aj na www.elektroweb.sk, najneskôr 30 
dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien alebo doplnení 
Obchodných podmienok. Odberateľ je povinný oboznámiť sa 
s novelizovanými Obchodnými podmienkami. Ak má zmena 
Obchodných podmienok za následok podstatnú zmenu predmetu 
Zmluvy a/alebo práv a povinností zmluvných strán, Odberateľ 
má právo v prípade nesúhlasu s takouto zmenou Obchodných 
podmienok bezodplatne Zmluvu vypovedať s účinnosťou najskôr ku 
dňu plánovanej účinnosti zmeny Obchodných podmienok, prípadne 

aj neskôr, a to ku dňu, ktorý berateľ výslovne určí vo výpovedi 
Zmluvy, pričom písomná vý ved' Zmluvy musí byľ Dodávateľovi 
doručená najneskôr 15 dní pr plánovaným dňom účinnosti zmeny 
Obchodných podm ienok. Od rateľ je povinný zabezpečiť, aby 
ku dňu úč innosti výpovede Z1 luvy bol ukončený proces zmeny 
dodávateľa elektriny. Ak Odb rateľ v uvedenej lehote Zm luvu 
nevypovedá v súlade s týmto dsekom Obchodných podm ienok, 
budú sa zmeny alebo doplnen Obchodných podmienok považovať 
za odsúhlasené Odberateľom stanú sa neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy v deň, ktorým nadob( ajú účinnosť, a záväznými pre ďalší 
zmluvný vzťah podľa Zmluvy Za súhlas Odberateľa so zmenami 
Obchodných podmienok bude považované aj to, ak Odberateľ 
pokračuje vo využívaní služie Dodávateľa podľa predmen1 Zmluvy 
tak, že zo všetkých okolnosti j •ho konania je zrejmý úmysel 
pokračovať v zmluvnou vzťa s Dodávateľom podľa Zmluvy. 
Podstatnou zmenou zmluvnýc podmienok sa rozumie taká zmena 
Zmluvy, ktorá objektívne spô buJe obmedzenie a lebo zhoršenie 
práv alebo rozšírenie povinno tí Odberateľa voči Dodávateľovi 
nad rozsah výslovne dohodnu · v Zmluve. Za podstatnú zmenu 
predmetu Zmluvy a/alebo prá a povinností zmluvných srrán sa 
nepovažuje taká zmena, ktorá e priamo alebo nepriamo vyvolaná 
zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej s ávy alebo zmenou Prevádzkového 
poriadku. 

18.2. Situácie a úkony, ktoré nie sú ·slovne upravené alebo riešené 
v Zmluve a vo Obchodných p dm ienkach alebo v iných 
dojednaniach medzi zmluvný i stranami, sa budú ri ešiť medzi 
Dodávateľom a Odberateľom ndividuálne, podľa ustanovení 
prísl ušných všeobecne záväzn ch právnych predpisov, obchodných 
zvyklostí a Obchodných zásad na ktorých je zmluvný vzťah medzi 
Dodávateľom a Odberateľom stavený. 

18.3. Spory, ktoré vzniknú medzi D dávateľom a Odberateľom 
na základe Zm luvy budú pred ostne riešené dohodou zmluvných 
strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená predložiť spor na v riešenie miestne prís lušnému 
súdu Slovenskej republiky ale o ÚRSO na mimosúdne riešenie 
za podm ienok a spôsobom uv eným v čl. Vil. Obchodných 
podmienok a zákone o regulác iv sieťových odvetviach. 

18.4. Zmluvu možno meniť alebo d pÍňať spôsobom uvedeným v Zmluve 
alebo v súlade s podmienkami vedenými v týchto Obchodných 
podmienkach. 

18.5. Odchylné dojednania v Zmluv majú prednosť pred znením 
Obchodných podmienok a obe odných podmienok zvolenej sadzby 
(tarifného produktu). 

18.6. Právny vzťah založený Zm luv u sa riadi a spravuje zákonom č. 

513/199 1 Zb. Obchodný záko1 ník v platnom znení. 
18.7. Zmluva sa vyhotovuje vo dvo vyhotoveniach s platnosťou 

originálu, po jednom vyhotovc í pre každú zm luvnú stranu. 
18.8. Nadobudnutím účinnosti nove Zmluvy zaniká platnosť a účinnosť 

predchádzajúcej Zmluvy uzatv renej s tým istým Odberateľom pre 
rovnaké odberné miesto. 

18.9. Odberateľ nemôže postúpiť al bo previesť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce zo Z1 luvy ako celok alebo ich časť bez 
predchádzajúceho písomného úhlasu Dodávateľa. 

18. 1 O. Pokiaľ nie je uvedené v Obch ných podmienkach inak, všetky 
práva a povinnosti vyplývaj úc z platnej Zmluvy prechádzajú 
v prípade splynutia, zl účenia a ebo rozdelenia Dodávateľa v súlade 
s ustanoveniami Obchodného ákonnika na jeho právneho nástupcu 
alebo právnych nástupcov tak, ko to bude určené v platnej zmluve 
o splynutí, zlúčení alebo rozde ení spoločnosti . 

18. 11 . Nadpisy v Zmluve a v týchto bchodných podmienkach s lúžia len 
na prehľadnosť a neberú sa do ' vahy pri výklade Zmluvy, rovnako 
sa nepovažujú za de fin ície, zm ny alebo vysvetlivky zmluvných 
ustanovení. 

18.12. Ustanovenia Zmluvy sú oddeli "Cl'né. Ak sa počas trvania zmluvného 
vzťahu stane akékoľvek ustan venie Zmluvy (alebo jeho časť) 
neplatné alebo nevynútiteľné v dôs ledku zmeny platných právnych 
predpisov, nebude tým dotknut · platnosť ani vynútiteľnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy zmluvné strany sa zaväzujú rokovať 
s cieľom úpravy zmluvného v ahu v zmysle novej právnej úpravy 
a nahradiť dotknuté ustanoven novými, určeným i právnou 
úpravou, resp. zmenou tak, ab bol zachovaný účel Zmluvy 
a zámery zmluvných strán obs hnuté v pôvodných ustanoveniach. 

18.13. Obchodné podmienky nadobú ajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 
20 14 
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Rozhodnutie predsedu TSK 
o odňatí správy majetku TSK 

V zmysle Článku , bod (1) písm. a) a bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho sam správneho kraja predseda TSK rozhodol o odňatí správy majetku TSK od 
správcu: Stredná o horná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 
957 20 Bánovce na Bebravou: 

Odovzdávajúci: 

(ďalej len „správca' ) 

Preberajúci: 

(ďalej len „TSK") 

Stredná odborná škola, Farská 7, Bán ovce nad Bebravou, 
so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou 
v zastúpení: Ing. Jozef Orieška, riaditeľ 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 5684 
IČO: 37922459 
DIČ: 2022045080 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 

Článok!. 
Predmet rozhodnutia 

1. Predmetom· roz odnutia predsedu TSK je odňatie majetku TSK zo správy Strednej 
odbornej školy, F ká 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad 
Bebravou, špecifik vaný nasledovne: 

1. Nehnuteľný m 'etok - objekt bývalého Stredného odborného učilišťa odevného, 
ul. A. Hlinku 21 Bánovce nad Bebravou, pozostávajúci z: 

a) Názov majetku: Ubytovňa 

(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Internát - učilište) 

Inv. č.: 1021 8011 
Obstarávacia c a: 287 097,52 Eur 
Zostatková cen 

List vlastníctva 

uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku dňu 
preberania majetku 
2896, na parcele č. 251511, súpisné č . 1393, 
k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 



b) Názov majetku: 
Zostatková cena: 

List vlastníctva: 

Administratívna budova 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí maje ku, ku dňu 
preberania majetku 
2896, na parcele č. 2515/4, súpisné č. 1393, 
k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad ebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 

Ubytovňa aj administratívna budova sú v majetkovej a účtovnej evid ncii vedené pod 
j edným inv. č . 1021 8011 v jednej obstarávacej cene 287 097,52 Eur. 

c) Názov majetku: Školské zariadenie 
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Dielne odb. výcviku - prístavb ) 
Inv. č.: 1021 8015 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

List vlastrúctva: 

82 051,14 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majet u, ku dňu 
preberania maj etku 
2896, na parcele č . 2515/2, súpisné č . 1393, 
k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad B bravou, 
okres Bánovce nad Bebravou 

d) Názov majetku: Školské zariadenie 
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Prístavba tried SOU-o) 
Inv. č .: 1021 80 12 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

List vlastníctva: 

Názov majetku: 
Inv. č.: 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

Názov majetku: 
Inv. č.: 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

Názov majetku: 
Inv. č.: 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

24 547,30 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majet 
preberania majetku 
2896, na parcele č. 2515/3, súpisné č. 1393, 
k. ú. Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad 
okres Bánovce nad Bebravou 

Prípojka NN pre objekty SOU 
1021 80 13 
3 771,19 Eur 

u, ku dňu 

uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetl u, ku dňu 
preberania majetku 

Plynová kotolňa 
30223484 
117 925,25 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetk , ku dňu 
preberania majetku 

Oplotenie areálu SOU 
1021 8014 
1 600,94 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetk , ku dňu 
preberania majetku 

1 

1 

1 

1 

1 



Článok III. 
Účelové určenie odňatého nehnuteľného majetku 

Predmetný majetok sa odníma zo správy organizácie za účelom zabezpečenia jeho ďalšieho 
užívania na plnenie 'loh TSK v súlade s Článkom 9 bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s 
majetkom Trenčians eho samosprávneho kraja. 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Protokol o odovzd í a prevzatí majetku bude po podpise tvoriť neoddeliteľnú prílohu č . 

tohto rozhodnutia. 
2. Dňom 01.06.20 16 odovzdávajúci vyradí majetok z majetkovej a účtovnej evidencie a 
preberajúci ho zaradí o majetkovej a účtovnej evidencie. 
3. Správca sa zaväzu·e k tomuto dátumu pripraviť podklady z majetkovej a účtovnej 

evidencie (zápisy o vy adení majetku, inventárne karty majetku, vrátane všetkých príslušných 
dokladov o nadobudn tí majetku, technické zhodnotenie, odpisový kalendár, rozdelenie 
majetku podľa zdroja fi ancovania a iné doklady) . 
4. Protokol o odovzd í a prevzatí majetku je oprávnený v mene Trenčianskeho 

samosprávneho kraja s sídlom v Trenčíne podpísať Bc. Marián Turičík, referent oddelenia 
VPSRaÚM, a bude vyh tavený do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, t.j. od 
01.06.2016. 
5. Zápis do katastra ne uteľností zabezpečí preberajúca strana. 
6. Rozhodnutie predsed TSK je vyhotovené v štyroch identických exemplároch, z ktorých 
jeden exemplár obdrží o ovzdávajúci a tri exempláre preberajúci. 
7. Rozhodnutie predsedu TSK nadobúda platnosť dňom podpisu predsedom TSK a účinnosť 
dňom 01.06.2016. 

Trenčín, dňa 2 7 MÁJ 15 

~/ 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda TSK 



Príloha č. l 

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

vzdávajúci : Stredná odborná škola ,Farská 7, Bánovce nad Beb vou, 

ej len „správca") 

erajúci: 

ej len „TSK") 

so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou 
v zastúpení: Ing. Jozef Orieška, riaditeľ 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 
čís lo účtu v tvare IBAN: SK08 8180 0000 0070 0050 57 8 
IČO: 37922459 
DIČ : 2022045080 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SK5 l 8 180 0000 0070 0050 448 
IČO: 36 126624 
DIČ: 2021613275 

Účastníci toh to Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátu1 
)kolu došlo k odovzdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v písomnom Rozbo 
ňatí správy majetku TSK zo dňa 27.5. 2016 špecifikovaného v Článku I. a 
unentov. 

iam dokumentov: 

Doklady k maj etku: . 

om uzavretia tohto 
utí predsedu TSK 

ním súvisiacich 

1. 1. Inventárne karty majetku k 1.6. 201 6 uvedeného v Článku I. písomného rozho nutia - 14 kusov 
s nasledovnými inventárnymi číslami majetku: 

1021 801 1 Internát - učilište 

1021 8012 Prístavba tried SOU -o 
1021 8013 Prípojka NN pre obj ekty SOU 
1021 801 4 Oplotenie areálu SOU 
1021 8015 Dielne odb. výcviku - prístavba 
3022 3484 Plynová kotolňa 
9031 9098 Pozemok - ostatné plochy 
9031 9099 Pozemok - zastavaná plocha 
9031 9100 Pozemok - zastavaná plocha 
9031 91O1 Pozemok - zastavaná plocha 
9031 9102 Pozemok - zastavaná plocha 
9031 9103 Pozemok - zastavaná plocha 

.2. Technické zhodnotenie na predmetnom nehnuteľnom majetku nebolo vykonané 

.3. Odpisové kalendáre na budovy 6 x zostava z programu iSpin 

.4. Rozdelenie majetku podľa zdroja financovania ( t.j. rozdelenie majetku Definícia I) - 14 kusov 
)Stavy z programu iSpin 
5. Zoznam zápisov o vyradení majetku a zápisy číslo 27 až 40 - 14 kusov zostavy z pro ramu iSpin 
6 Tabuľka - Analýza majetkovej evidencie k 31.5.2016 
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Jlam majetku nadväznosti na zdroj financovania + odpis k poslednému dňu pred odovzdaním 
.a z programu iS m 

.)pôsob nadobudnutia ajetku: 
Prevzatím majetku n základe Uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraj a č . 

394/2005 zo dňa 27.4 2005 a č . 466/2005 zo dňa 31.8.2005 a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva 
školstva Slovenskej r publiky č. CD - 2005 - 4490/6760-1 :98/SŠ zo dňa 3.3.2005 a CD-2005-
4490/22359-39:098 zo dpa 9.8.2005. Fotokópia protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 
1.9.2005. 

Predmetný nehnuteľný ajetok j e zapísaný na liste vlastníctva č. 2896 priložená kópia LV aJ 
informatívna kópia map 

1021 80 11 Internát - čilište súp .číslo 13 93 na parcele číslo 2515/1 
1021 8012 Prístavba ied SOU -o súp.číslo 1393 na parcele číslo 2515/3 
1021 801 3 Prípojka N pre objekty SOU súp .číslo 1393 na parcele číslo 2515/4 
102 1 8014 Oplotenie eálu SOU súp.čís lo 1393 na parcele číslo 25 14 
1021 8015 Dielne odb výcviku - prístavba súp.číslo 1393 na parcele číslo 25 15/2 
3022 3484 Plynová ko olňa súp.číslo 1393 na parcele číslo 25 15/2 
9031 9098 Pozemok - ostatné plochy parcelné číslo pozemku 25 13/1 
9031 9099 Pozemok - astavaná plocha parcelné číslo pozemku 2514 
903 1 9100 Pozemok - astavaná plocha parcelné číslo pozemku 25 15/2 
9031 91O 1 Pozemok - astavaná plocha parcelné číslo pozemku 25 15/3 
9031 9102 Pozemok - astavaná plocha parcelné číslo pozemku 2515/4 
9031 9103 Pozemok - astavaná plocha parcelné číslo pozemku 251511 

Proj ektová dokumentácia: 
4.1. Rôzne výkresy budo SOU r. 1967 
4.2. Projekt stavby Prístav a tried SOU odevné č. 51/93 - UR (výtlačok 2,3,4,6) 
z marca 1993 · 
4.3. Súhrnná technická spr va - PS Prístavba - r. 1993 
4.4. Projekt stavby -Prísta a učňovských dielní č. 38/97 (výtlačok 1,5,. 6) z novembra 1997 
4.5. Elektroinštalácia- Vs upná časť a spojovacia chodba z j úna 1966 
4 .6. Rekonštrukcia paravo u + dodatok č . 1: z decembra 1991 
4.7. Statický posudok na s echu telocvične z marca 1999 
4.8. Elektroinštalácia - Stri acia d ielňa máj 1997, stupeši.: PS (výtlačok 1,2,3) 
4.9. Projekt stavby - Plyna á kotolňa zo septembra 1998 (výtlačok 1,3) 
4.1 O. Proj ektová dokumente cia - Výmenníková stanica SOU + rekonštrukcia elektroinštalácie 

v internáte 
4. 11. Prístavba učňovskýcl dielní - sta. Výpočet. (základy) a záznamy z rokovaní počas výstavby 

Písomná dokumentácia: 
Kolaudačné rozhodnutie neb lo vydané, nakoľko takéto rozhodnutie v období prvého uvedenia do 
užívania nevyžadoval staveb1 ý zákon. Pri delimitácii nám nebolo odovzdané. 



,právy: 
posledná revízia ..... platn s ť do 

.jktroinštalácia budov a priestorov: 
dudova A Hlinku 21 - internát 
Budova A Hlinku 21 - školská časť 
Budova A Hlinku 21 - plynová kotolňa 
Rozvádzač merania - výmena hl. ističa 

6.2. Bleskozvody: 
Budova A Hlinku 21 

6.3. Hasiace prístroje a hydranty 
6.4. Výťahy: 

Osobný výťah A 1 O do 250 kg A Hlinku 
Osobný výťah A 1 O do 250 kg A Hlinku 

6.5. Komíny (6 objektov) 
Budova A. Hlinku 21 

6.6. Plynové kotolne: 
Budova A. Hlinku 21-

6.7. Servis plynových horákov: (Čerňan) 
Budova A Hlinku 21 

06.10.20 14 
06. 10.2014 
06. 10.2014 
22.2.2007 

25.9.2015 
10.2.2016 

23.3.2016 
17.3.2015 

12.5.2016 

25. 11.2015 

06.10.2015 
6.8. Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
6.9. Pasport výťahu v.č. 41481064 
6.1 O. Dokumentácia požiarno bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby 

Budova A Hlinku 21 od 8.02.201 1 
6.1 1. Kniha kontrol výťahu v budove SOU A Hlinku 21 

Kópie nájomných zmlúv nájomníkov: 
7.1. Ing. Milan Gbelský č. zmluvy 7/2011 

7.2. JUDr. Mária Gbelská 8/20 11 

7.3. Štefan Švikruha - MONT EL 
7.4. Duvlan s.r.o. 
7.5. JozefMedek 
7.6. Štefan - MONT EL 
7.7. Peter Kalaba 
7.8. HKL - TB s.r.o. 
7.9.Biest SK s.r.o. 

Zoznam zistených nedostatkov 

~ánovce nad Bebravou, dňa 1.6 .2016 
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