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Zmluva o združenej dodávke elektriny  

číslo: 910 000 T 030 04/13 
pre fyzické a právnické osoby uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

a Zákona č. 251/2012 Z. z.  o energetike a zmene niektorých zákonov 

(ďalej len ”zmluva”) 
 

Zmluvné strany 

 

Obchodné meno : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme „ŽSR“ 

Právna forma : Iná právnická osoba 

So sídlom : Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zapísaný :  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, 

Vloţka č. 312/B 

Štatutárny orgán : Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŢSR 

Oprávnený konať vo veci zmluvy : Ing. Vladimír Brezáni, riaditeľ Ţelezničnej energetiky 

IČO : 31 36 45 01 

IČ DPH : SK2020480121 

DIČ : 2020480121 

Číslo účtu 

Bankové spojenie 

: 

: 

1248215253/0200 

VÚB, a.s.     

Kontaktná osoba pre poštový styk: : Ing. Ivan Maţári vedúci Regionálneho strediska 

Ţelezničnej energetiky Ţilina, tel. 0903265513 

 

(ďalej len ”dodávateľ”)   

 

 

 

  

Obchodné meno : ŽOS Vrútky a. s. 

Právna forma : akciová spoločnosť 

So sídlom : Dielenská Kruţná 2, 038 61 Vrútky 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Ţilina, Oddiel Sa,  
Vloţka č. 225/L 

Štatutárny orgán : Ing. Eva Moricová – podpredsedníčka predstavenstva 

IČO : 31 615 619 

IČ DPH : SK2020433877 

DIČ : 2020433877 

Bankové spojenie : VÚB a. s. pobočka Vrútky  

Číslo účtu : 1008-362/0200 

Adresa pre fakturáciu : Dielenská Kruţná 2, 038 61 Vrútky 

 

(ďalej len ”odberateľ”)   

 
 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť odberateľovi distribúciu elektriny v štandardnom zabezpečení, prenos elektriny, 

systémové sluţby a prevádzkovanie systému pre odberné miesto uvedené v článku II. tejto 

zmluvy,  

b) opakovane dodávať elektrinu pre odberateľa do odberného miesta uvedeného v článku II. 

tejto zmluvy, 

c) zabezpečiť prevzatie zodpovednosti za odchýlku odberateľa. 
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2. Odberateľ sa zaväzuje odobrať dohodnuté mnoţstvo elektriny a platiť dodávateľovi za riadne 

plnenie uvedené v článku I. bode 1. cenu podľa tejto zmluvy.  

 
II. Miesto odberu a pripojenia 

 

Odber elektriny je uskutočňovaný na základe ţiadosti odberateľa č.: D07/5/99/Ld 

Miesto odberu ŢSR (názov): TM Dubná Skala ČOM 93055 

Prípojka: základné napájanie – vzdušná linka TM Dubná Skala – ŢOS Vrútky a.s. z rozvádzača: 3 kV 
rozvodňa TM Dubná Skala – komôrka č. 14 

Názov odberného miesta Odberateľa: EPZ, elektrické lokomotívy – skúšky po oprave 

Maximálne povolený príkon kW: 180               Obmedzujúce istenie pred meraním, istič 1600A  

Zariadenie odberateľa začína: za úsekovým odpojovačom UO148, t. j. vývodom z UO148 priamo 
zapojeným do trakčného vedenia na koľaji č. K23.   

 
 

III. Cena za predmet plnenia 
 

1. Cena dodávky silovej elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dodanú silovú elektrinu 
je 66,49 €/MWh. 

2. Odobraté mnoţstvo elektriny bude povaţované ako vopred dohodnuté mnoţstvo odobratej 
elektriny. 

3. Pre odberné miesta, pre ktoré dodáva elektrinu výhradne dodávateľ, je zabezpečenie prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku poskytnuté bezplatne.  

4. Cena za zabezpečenie distribúcie elektriny, za systémové sluţby a prevádzkovanie  systému 
a ostatné poplatky určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej iba ”ÚRSO”) je určená 
podľa platného cenového rozhodnutia ÚRSO. 

5. Ceny sú uvedené bez DPH. K uvedeným cenám bude pripočítavaná DPH v zmysle Zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

6. V prípade zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi 
Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú plnenia tejto zmluvy, má dodávateľ právo poţadovať ich 
zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky uhradiť. 

 

 
IV. Technické podmienky pripojenia a distribúcie elektriny 

 

1. V prípade, ţe odberateľ poţaduje akúkoľvek zmenu pripojenia, predloţí dodávateľovi vyplnenú 
ţiadosť na predpísanom tlačive.  

2. Dodávateľ sa písomne vyjadrí k ţiadosti do 30 dní od doručenia ţiadosti. Súčasťou vyjadrenia sú 
Technické podmienky na pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave 
dodávateľa. 

3. Odberateľ je povinný: 

a) umoţniť dodávateľovi montáţ určeného meradla a zariadenia na prenos informácií 
o nameraných údajoch, 

b) udrţiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým poţiadavkám, 

c) prijať dostupné technické opatrenia, ktoré zabránia moţnosti negatívne ovplyvniť kvalitu 
dodávky elektriny. 

4. V prípade, ţe odberateľ závaţne porušuje ustanovenia uzatvorenej zmluvy, zmluvných 
podmienok a všeobecne záväzných  predpisov, môţe dodávateľ prerušiť alebo ukončiť dodávku 
elektriny bez nároku na náhradu škody.  

5. Prerušením dodávky elektriny sa rozumie odpojenie odberného elektrického zariadenia 
odberateľa bez ukončenia zmluvného vzťahu. 

6. V prípade prerušenia dodávky elektriny z dôvodu neuhradenia faktúr za opakované odbery 
elektriny alebo neplatenia vyúčtovacích faktúr,  je odberateľ povinný pred opätovným  pripojením  
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uhradiť dlţnú čiastku a za  opätovné  pripojenie uhradiť dodávateľovi  náklady spojené 
s opätovným pripojením na základe faktúry vystavenej do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po dni 
pripojenia. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej vystavenia. 

7. Odberateľ sa podieľa na preukázateľných nákladoch na zabezpečenie poţadovaného príkonu 
nových elektroenergetických zariadení alebo na úpravu existujúcich elektroenergetických 
zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré vyvolal.   

8. Pokiaľ odberateľ poţaduje parametre pripojenia alebo zabezpečenia distribúcie, ktoré sú nad 
rámec štandardov definovaných v platnej energetickej legislatíve  alebo technických normách, 
hradí náklady na nadštandardné pripojenie alebo zabezpečenie distribúcie v plnej výške. 
Podmienky nadštandardného pripojenia alebo zabezpečenia distribúcie dohodnú zmluvné strany 
v Dodatku k tejto zmluve.   

9. Odberateľ uhradí preukázateľné náklady dodávateľa na pripojenie. Faktúra za nadštandardné 
pripojenie alebo zabezpečenie distribúcie bude vystavená do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po 
dni pripojenia.  

10. Preukázateľné náklady podľa bodu 9 tohto článku IV. tejto zmluvy uhradí odberateľ na základe 
faktúry, ktorú dodávateľ doručí odberateľovi.  

 
 

V. Vyhodnotenie dodávky 

1. Dodávka elektriny sa vyhodnocuje na základe kvalifikovaného výpočtu paušálnej spotreby 
elektrickej energie, ktorý je uvedený v článku X. tejto zmluvy.  

 
 

VI. Neoprávnený odber elektriny 
 

1. Za neoprávnený odber elektriny je povaţovaný odber elektriny v zmysle § 46 Zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Pri neoprávnenom odbere je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť vzniknutú škodu. Ak 
nemoţno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, 
pouţije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený 
všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 
VII. Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

 

1. Dodávateľ má ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu 
elektriny bez nároku na náhradu škody pri: 

a. bezprostrednom ohrození ţivota, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, 

b. stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze, 

c. neoprávnenom odbere elektriny, 

d. zabránení prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom elektriny, 

e. prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované a vopred 
písomne oznámené odberateľovi,  

f. poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania,  

g. odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny a ak 
odberateľ elektriny nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými 
prostriedkami, 

h. neplnení zmluvne dohodnutých platobných podmienok za distribúciu elektriny 
po predchádzajúcej výzve. 

2. Dodávateľ, ako vlastník elektrickej prípojky, je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údrţbu a opravy 
tak, aby elektrická prípojka neohrozila ţivot, zdravie a majetok alebo nespôsobovala poruchy 
v distribučnej alebo v prenosovej sústave.   
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VIII. Platobné podmienky a fakturácia 
 

1. Na základe kvalifikovaného odhadu vystaví dodávateľ kaţdý mesiac faktúru za opakovanú 
dodávku elektriny so splatnosťou 21 dní od jej vystavenia. 

2. Dodávateľ vystaví za dodávku elektriny vyúčtovaciu faktúru za kaţdý kalendárny polrok na 
základe skutočne odobratého mnoţstva so splatnosťou 21 dní od jej vystavenia. 

3. Dodávateľ účtuje odberateľovi : 

 dodávku elektriny podľa čl. III. tejto Zmluvy a  

 distribúciu v súlade s platným a účinným rozhodnutím ÚRSO.  

4. K cenám je účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

5. V prípade, ak odberateľ nepredloţí povolenie na oslobodenú elektrinu od spotrebnej dane alebo 
osvedčenie o registrácii daňového dlţníka na spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, 
budú ŢSR v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 
a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 
neskorších predpisov k cene elektriny fakturovať aj spotrebnú daň. 

6. Dodávateľ bude Odberateľovi účtovať efektívnu sadzbu z dodanej elektriny v zmysle Nariadenia 
vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny 
koncovým odberateľom.  

7. Faktúry musia mať všetky náleţitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty. 

8. Ak vzniknú chyby pri fakturácii spotreby elektriny, má Odberateľ a Dodávateľ právo na reklamáciu 
nesprávne fakturovaných čiastok. Pri oprávnenej písomnej reklamácii faktúry je dodávateľ povinný 
faktúru opraviť. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote 
30 dní odo dňa obdrţania reklamácie.  Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť a úhradu 
fakturovanej čiastky. Reklamácia musí byť v písomnej forme a adresovaná na adresu pre poštový 
styk Dodávateľa uvedenú v zmluve.  

9. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe faktúry vystavené na základe a v súvislosti s touto zmluvou odošle 
odberateľovi v lehote ich splatnosti. 

 
 

IX. Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva môţe byť vypovedaná, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zo strany ŢSR, ak: 
a) odberateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní svoje záväzky v súlade 

so záväznými Obchodnými podmienkami k zmluve o zdruţenej dodávke elektriny typ 
TNO, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví a ŢSR, 

b) odberateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní ostatné povinnosti 
podľa tejto zmluvy, 

c) odberateľ odmietne uzavrieť dodatok k tejto zmluve, vyplývajúci zo zmeny relevantnej 
legislatívy a rozhodnutí ÚRSO. 

2. Táto zmluva môţe byť vypovedaná, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zo strany odberateľa, 
ak: 

a) ŢSR napriek opakovanému upozorneniu neplní svoje záväzky v súlade so záväznými 
Obchodnými podmienkami k zmluve o zdruţenej dodávke elektriny typ TNO, ktoré sú 
zverejnené na internetovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ŢSR, 

b) ŢSR napriek opakovanému písomnému upozorneniu neplní povinnosti podľa tejto 
Zmluvy, 

c) ŢSR odmietne uzavrieť dodatok k tejto zmluve, vyplývajúci zo zmeny platného 
právneho poriadku Slovenskej republiky  a rozhodnutí ÚRSO. 

3. V prípade výpovede podľa tohto článku je výpovedná lehota  tri mesiace a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 
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X. Zvláštne dojednania 

 

1. Trakčné vedenie ŢOS Vrútky a. s. bude napájané vzdušnou linkou z 3 kV rozvodne TM Dubná 
Skala. Napájanie z trakčného vedenia párnej skupiny ţst. Vrútky nákladná stanica bude slúţiť 
výlučne pre prípady údrţby napájacej linky, výluky trakčnej meniarne, poruchy alebo havarijné 
stavy. 

2. Spotreba elektrickej energie je fakturovaná na základe kvalifikovaného výpočtu. Odberateľ sa 
zaväzuje písomne viesť prevádzkový denník EPZ a evidenciu výjazdov hnacích vozidiel, údaje 
ktorých budú predloţené dodávateľovi do 2-och pracovných dní po ukončení mesiaca na adresu 
pre poštový styk. Predloţené údaje budú porovnané s údajmi nahlásenými u elektrodispečera. 
Dohodnutý spôsob určenia spotreby trakčnej elektrickej energie kvalifikovaným výpočtom: 
a) na základe prepočtu výkonu predkurovaných vozňov: 

- súčet predkurovaných vozňov   x   prevádzkové hodiny 
b) z 1/3 priemerného výkonu elektrického rušňa: 

- 1  x  1000 kW   x   prevádzkové hodiny. 
3. Technické riešenie pripojenia a obsluha zariadenia pre napájanie TV ŢOS Vrútky sú riešené 

v samostatnej prevádzkovej smernici, odsúhlasenej medzi ŢOS Vrútky a.s. a ŢSR, Bratislava, 
Správa EE Vrútky.  

4. Odberateľ sa zaväzuje, ţe odberateľ vyvinie maximálne úsilie minimalizovať odber elektriny 
v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 10,00 hod. 

5. ŢSR vystavia prvú faktúru za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 
do konca mesiaca, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť.  

6. Prvá vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2013 do posledného dňa príslušného kalendárneho 
polroka(roka), v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, bude vystavená do posledného dňa 
nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. 

7. Na základe poţiadavky odberateľa budú faktúry zasielané v elektronickej podobe v deň ich 
vystavenia na uvedené e-mailové adresy: kasovskyvl@zos-vrutky.sk, zos-vrutky@zos-vrutky.sk. 
Originály faktúr budú následne zaslané poštou na adresu sídla spoločnosti.  

 
 

XI.  Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, pričom odberateľ obdrţí 2 originály  a 3 originály obdrţí 
dodávateľ. 

2. Zmluvné obdobie je na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2013 vrátane. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v 
období od 01.01.2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, sa budú riadiť ustanoveniami 
tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany berú na vedomie, ţe zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

4. Ukončenie odberu oznámi odberateľ písomne dodávateľovi 10 dní vopred a umoţní mu vykonanie 
opatrení súvisiacich s ukončením odberu.  

5. Dodávateľ je oprávnený ukončiť dodávku elektriny odberateľovi bez dodrţania výpovednej lehoty 
a nezodpovedá za škody a ušlý zisk odberateľa, ak tento závaţným spôsobom alebo opakovane 
porušuje ustanovenia uzavretej zmluvy, zmluvných podmienok a všeobecne záväzných predpisov. 

6. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú dodrţiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy ŢSR, platné v dobe účinnosti tejto zmluvy. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy 
v rozpore s Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy ŢSR, za platné sa 
povaţuje ustanovenie tejto zmluvy. 

7. Túto zmluvu je moţné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnym orgánom alebo 
oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. 

8. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy nebudú dotknuté jej 
ostatné ustanovenia. Neúčinné, neplatné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré nie sú 
vykonateľné sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť platným, účinným a vykonateľným ustanovením 
podľa zmyslu a účelu tejto Zmluvy.  

9. Zmluvné strany týmto prehlasujú, ţe túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, 
na základe vlastnej vôle, váţne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok. 

10. V ostatných vzťahoch, ktoré nie sú v tejto zmluve uvedené, platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o energetike. 

mailto:kasovskyvl@zos-vrutky.sk
mailto:zos-vrutky@zos-vrutky.sk
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11. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomnosti doručované zmluvnými stranami na základe 
a v súvislosti s touto Zmluvou sa povaţujú za doručené aj v prípade, ak druhá zmluvná strana 
doručenie preukázateľne odmietne alebo ak pošta vráti zásielku ako nedoručiteľnú, alebo ak pošta 
opakovane vráti zásielku ako nevyzdvihnutú. 

 
 
 
 
 
       Vo Vrútkach, dňa: …………..                                                  V Bratislave, dňa: ...…………       

 

           za odberateľa:                                                                           za dodávateľa: 

 

 

           ŽOS Vrútky a. s.                                                    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Eva   M o r i c o v á                                                       Ing. Vladimír Brezáni 

  podpredsedníčka predstavenstva                                         riaditeľ Železničnej energetiky 


