ZMLUVA
číslo : 091300P61434/13
o združenej dodávke elektriny, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

DODÁVATEĽ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Právna forma: Iná právnická osoba
Klemensova 8
813 61 B R A T I S L A V A
Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ
ŽSR
Osoba oprávnená konať vo veci zmluvy:
Ing. František Horňák, vedúci RSŽE Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Danek
02/2029 2815 E-mail: danek.milan@zsr.sk
Adresa pre poštový styk:
ŽSR, RSŽE Bratislava, 835 18 Bratislava Východ
Povolenie č. 2005E 0116 zo dňa 01.11.2005
(ďalej len Dodávateľ)

IČO: 31364501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Bankové spojenie: 1248215253/0200, VÚB, a.s.
Bratislava
MIESTO ODBERU A PRIPOJENIA :

ODBERATEĽ:
ŽP EKO QELET a.s.
Právna forma: Akciová spoločnosť
so sídlom:
Československej armády 1694/4, 036 01 Martin
Zapísaný:
Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10437/L
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Oprávnený konať vo veci zmluvy:
Ing. Jozef Bánik
Kontaktná osoba vo veciach zmluvy:
037/6511349, 0903550565 E-mail:
Adresa pre fakturáciu:
Československej armády 1694, 036 01 Martin
Adresa pre poštový styk:
Československej armády 1694, 036 01 Martin
(ďalej len Odberateľ)
IČO: 36421120
IČ DPH: SK2021854450
DIČ: 2021854450
Bankové spojenie:

Miesto odberu ŽSR (názov): Nitra Kontajnerové prekladisko
Prípojka:

z rozvádzača:

Názov odberného miesta: Nitra Kontajnerové prekladisko
Špecifikácia odberného miesta: bunky
Maximálne povolený príkon v kW: 10
Obmedzujúce istenie pred meraním v A: 63
Prípojka je vo vlastníctve:
Dátum začatia odberu: 1.1.2013
Faktúry za opakované dodávky elektriny (preddavkové platby) budú vystavované: mesačne
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I. PREDMET ZMLUVY

Zabezpečenie dodávky a distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa vrátane ostatných
regulovaných služieb a prevziatie zodpovednosti za odchýlku.
II. CENA ELEKTRINY
Cena elektriny je dohodnutá v sadzbe: CZ BA v zmysle platného cenníka.

III. ZVLÁŠTNE

DOJEDNANIA

Podpísaním tejto zmluvy zaniká zmluva č. 091300P60599/06 o dodávke elektriny a súvisiacich
službách.
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na
základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, pričom Odberateľ obdrží 1 originál a 3 originály obdrží
Dodávateľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č.1 - Všeobecné obchodné podmienky (ďalej
len VOP). Platnosť VOP zaniká účinnosťou nových, resp. zmenených VOP, o ktorých Dodávateľ
upovedomí Odberateľa pred ich účinnosťou prostredníctvom internetovej stránky http://ze.zsr.sk.
Informácie o VOP môže Odberateľ získať aj na príslušnom Regionálnom stredisku Železničnej
energetiky.
5. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s VOP a správnosť uvedených údajov.

V Bratislave, dňa: 31.7.2014
Za Dodávateľa:

..................................................
(pečiatka, podpis)

V ............................., dňa:
Za Odberateľa:

.................................................
( pečiatka, podpis)
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Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o združenej dodávke elektriny
spoloþnosti ŽSR, Bratislava, Železniþná energetika. 
I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ćalej len „VOP“) upravujú
vzájomné vzĢahy medzi dodávateĐom elektriny, ktorým sú Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava, IýO: 31 36 45 01, so sídlom
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, spoloþnosĢ zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka: 312/B (ćalej
len „DodávateĐ“) a odberateĐom (ćalej len „OdberateĐ“), ćalej spolu aj
ako „Zmluvné strany“, vznikajúce pri dodávke elektriny z distribuþnej
sústavy príslušného prevádzkovateĐa distribuþnej sústavy (ćalej len
„PDS“), na ktorej sa zmluvné strany dohodli Zmluvou o združenej
dodávke elektriny.
2. VOP sú neoddeliteĐnou súþasĢou Zmluvy o združenej dodávke elektriny
uzatvorenej medzi DodávateĐom a OdberateĐom (ćalej len „Zmluva“),
na základe ktorej sa DodávateĐ zaväzuje zabezpeþiĢ dodávku a
distribúciu elektriny do odberného miesta (ćalej len „OM“) OdberateĐa
vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziaĢ zodpovednosĢ za
odchýlku.
3. VOP dopĎĖajú a bližšie upravujú vzĢahy upravené zákonom þ. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ćalej len „Zákon o energetike“), zákonom þ. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieĢových odvetviach, nariadením vlády Slovenskej
republiky þ. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov (ćalej aj ako
„Nariadenie vlády“), príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky (ćalej len MH SR), platnými rozhodnutiami
a výnosmi Úradu pre reguláciu sieĢových odvetví (ćalej len ÚRSO) a
ostatnými súvisiacimi predpismi, najmä špecifické podmienky
vyplývajúce z osobitnej povahy dodávky elektriny.
4. Na úþely Zmluvy a týchto VOP sa používajú odborné pojmy a
terminológia v súlade so Zákonom o energetike, Zákonom o regulácii v
sieĢových odvetviach s príslušnými výnosmi, vyhláškami a
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieĢových odvetví (ćalej len
„ÚRSO“) a s ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
II. DISTRIBÚCIA ELEKTRINY
1.

DodávateĐ sa ako prevádzkovateĐ distribuþnej sústavy zaväzuje
zabezpeþiĢ OdberateĐovi distribúciu elektriny v štandardnom
zabezpeþení, systémové služby a prevádzkovanie systému pre
koncových odberateĐov elektriny pre OM OdberateĐa uvedené v
Zmluve.
2.
OdberateĐ sa zaväzuje zaplatiĢ za distribúciu elektriny, systémové
služby a za prevádzkovanie systému tarifu pre koncových odberateĐov
elektriny.
3.
Distribuþné služby sa uskutoþĖujú v súlade s platnými všeobecnými
záväznými právnými predpismi, prevádzkovým poriadkom PDS
a v kvalite podĐa technických podmienok prístupu a pripojenia do
sústavy PDS.
4.
Tarifa za distribúciu elektriny, za prevádzkovanie systému a za
systémové služby pre koncových odberateĐov elektriny je urþená podĐa
platného rozhodnutia ÚRSO úþinného v dobe úþinnosti týchto VOP.
Ceny sú uvedené bez DPH. K uvedeným cenám bude pripoþítavaná
DPH v zmysle zákona þíslo 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších
predpisov.
III. DODÁVKA ELEKTRINY
1. DodávateĐ sa zaväzuje:
a) dodávaĢ elektrinu pre OdberateĐa do OM uvedeného v Zmluve

b)
2.

zabezpeþiĢ prebratie zodpovednosti za odchýlku OdberateĐa.
OdberateĐ sa zaväzuje platiĢ DodávateĐovi za plnenie uvedené
v þlánku III. bode 1. písm. a) cenu podĐa þl. VII. týchto VOP.

IV. UZATVÁRANIE A ZMENY ZMLUVY
1. Zmluva medzi DodávateĐom a OdberateĐom sa uzatvára pre každé
OM zvlášĢ. Zmluva sa uzatvára na dobu neurþitú, pokiaĐ nie je v
Zmluve dohodnuté inak.
2. Zmluva nadobúda platnosĢ dĖom podpisu oboch zmluvných strán
a úþinnosĢ dĖom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia. Práva
a povinnosti zmluvných strán vzniknuté od zaþiatku odberu do dĖa
nadobudnutia úþinnosti
zmluvy sa budú riadiĢ ustanoveniami
Zmluvy.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je povinne
zverejĖovanou zmluvou v zmysle zákona þ. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné sa
vzájomne informovaĢ o nadobudnutí úþinnosti zmluvy.
4. V ostatných vzĢahoch, ktoré nie sú v tejto Zmluve uvedené, platia
príslušné ustanovenia zákona þ. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov, subsidiárne ustanovenia zákona þ.
40/1964 Zb. Obþianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a Zákona o energetike.
5. Uzatvorením Zmluvy OdberateĐ potvrdzuje, že je vlastníkom
nehnuteĐnosti, alebo že má súhlas vlastníka nehnuteĐnosti na dodávku
a distribúciu elektriny do OM, ktoré sa v nehnuteĐnosti nachádza.
6. Pred uzavretím zmluvy je OdberateĐ povinný DodávateĐa pravdivo
informovaĢ o všetkých skutoþnostiach nevyhnutných pre DodávateĐa
za úþelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy.
7. PokiaĐ nie je výslovne v Zmluve alebo v týchto VOP ustanovené inak, 
Zmluvu je možné meniĢ iba oþíslovanými písomnými dodatkami
odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky
budú tvoriĢ neoddeliteĐnú súþasĢ Zmluvy.
8. Zmena identifikaþných údajov zmluvných strán, ako je zmena sídla,
þísla úþtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie
Zmluvy, zmena doruþovacej adresy, alebo zmena kontaktných osôb
a zmeny fakturaþných a platobných údajov (adresa zasielania faktúr,
þíslo bankového úþtu, obdobie vystavovania faktúr za spotrebu
elektriny a spôsob úhrady faktúr) s výnimkou zmeny IýO sa nebude
považovaĢ za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku k Zmluve.
Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto
údajov písomne oznámiĢ druhej zmluvnej strane bez zbytoþného
odkladu, najneskôr však do 15 dní od zmeny príslušných údajov.
Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na Ģarchu povinnej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovaĢ si vþas
všetky informácie, ktoré by mohli maĢ vplyv na plnenie podĐa
Zmluvy.
9. Za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje ich úprava, ktorá je
vyvolaná zmenou legislatívy, pokiaĐ takáto úprava zmluvných
podmienok nepresahuje rámec vyvolaný zmenou legislatívy. Za
predpokladu, ak Zmluvu nie je možné zmeniĢ jednostranným úkonom
DodávateĐa, priþom potreba zmeny Zmluvy je vyvolaná zmenou
legislatívy, je DodávateĐ oprávnený požiadaĢ OdberateĐa o uzavretie
dodatku k Zmluve, ktorý by odrážal zmeny vyvolané zmenou
právneho stavu a OdberateĐ je povinný na základe takejto výzvy
uzavrieĢ dodatok k Zmluve, ktorým by sa dosiahol súlad s novým
právnym stavom.
10. V prípade, ak o uzatvorenie Zmluvy požiada OdberateĐ, voþi ktorému
DodávateĐ eviduje neuhradené pohĐadávky po lehote splatnosti, je
DodávateĐ oprávnený podmieniĢ uzatvorenie Zmluvy zaplatením
všetkých záväzkov zo strany OdberateĐa.

ϭ


11. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy v rozpore s Prevádzkovým
poriadkom alebo Technickými podmienkami prevádzkovateĐa
distribuþnej sústavy ŽSR, za platné sa považuje ustanovenie Zmluvy.

5.
6.

V. POVINNOSTI DODÁVATEďA
1.

2.

3.

4.

5.

VI.
1.

2.

3.

4.

DodávateĐ podĐa podmienok dohodnutých v Zmluve zabezpeþuje do
OM OdberateĐa dodávku elektriny v kvalite garantovanej
technickými podmienkami prevádzkovania distribuþnej sústavy, je
povinný zabezpeþiĢ distribúciu elektriny za predpokladu, ak je OM
OdberateĐa pripojené k distribuþnej sústave príslušného PDS a
prevziaĢ za OdberateĐa zodpovednosĢ za odchýlku za OM
OdberateĐa uvedené v Zmluve voþi zúþtovateĐovi odchýlok, ak ide
o Zmluvu, ktorou sa poskytuje univerzálna služba, alebo ak si to
zmluvné strany v Zmluve dohodli.
Dodávka elektriny sa uskutoþní iba na základe platne uzatvorenej
Zmluvy, v opaþnom prípade sa odber elektriny považuje za
neoprávnený odber v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) Zákona o
energetike.
DodávateĐ je povinný poskytnúĢ OdberateĐovi raz roþne informáciu
o pôvode a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických
zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku a informáciu
o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné prostredie,
prípadne upozornenie na verejný zdroj týchto informácií. DodávateĐ
poskytuje tieto informácie na internetovej stránke : ze.zsr.sk.
Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny urþeným
meradlom. Za dodané množstvo elektriny sa považujú hodnoty
podĐa údajov urþeného meradla, ktoré poskytuje DodávateĐovi PDS
podĐa osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti
merania elektriny a odovzdávania technických údajov a podĐa
Prevádzkového poriadku DodávateĐa.
Distribuþné služby sa uskutoþĖujú v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom
DodávateĐa a v kvalite podĐa Technických podmienok prístupu
a pripojenia do sústavy PDS.
POVINNOSTI ODBERATEďA
OdberateĐ je povinný sa riadiĢ Zákonom o energetike, Pravidlami
trhu, Prevádzkovým poriadkom, VOP, Technickými podmienkami
v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
þ. 271/2012 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu
technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete
a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete a dodržiavaĢ podmienky
pripojenia k distribuþnej sústave. OdberateĐ je povinný umožniĢ
kontrolu ich dodržiavania PDS.
OdberateĐ sa zaväzuje dodržiavaĢ všetky povinnosti OdberateĐa
podĐa Zákona o energetike, Pravidiel trhu, Prevádzkového poriadku
PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
OdberateĐ je povinný maĢ do dĖa úþinnosti Zmluvy a po celú dobu
trvania Zmluvy platne uzatvorenú alebo zabezpeþiĢ uzatvorenie
Zmluvy o pripojení, na základe ktorej bude OM, ktorého/ých sa
Zmluva týka, pripojené do distribuþnej sústavy príslušného PDS.
OdberateĐ elektriny je povinný:
a)
umožniĢ prevádzkovateĐovi distribuþnej sústavy montáž
urþeného meradla a nevyhnutný prístup k meradlu,
b)
udržiavaĢ
odberné
elektrické
zariadenie
v zodpovedajúcom technickom stave,
c)
spĎĖaĢ Technické podmienky a Obchodné podmienky
pripojenia k sústave,
d)
prijaĢ zodpovedajúce technické opatrenia oznámené
DodávateĐom na zabránenie možnosti ovplyvniĢ kvalitu
dodávanej elektriny.
e)
uhradiĢ odvod do Národného jadrového fondu spôsobom
urþeným Nariadením vlády SR þ. 426/2010 Z.z.

7.

Pri ukonþení odberu OdberateĐ umožní DodávateĐovi vykonaĢ
koneþný odpoþet, odobratie meracích zariadení, prípadne vykonanie
ćalších opatrení súvisiacich s ukonþením odberu.
Ak OdberateĐ nesplní povinnosti uvedené v þl. VI. bod 5., uhradí
odobratú elektrinu vrátane poplatkov za používanie meracích
zariadení až do doby splnenia uvedených povinností.
Informácie o právach OdberateĐa sú zverejnené na internetovej
stránke DodávateĐa: ze.zsr.sk.

VII. CENA ELEKTRINY
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Cena dodanej elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena
dohodou podĐa zákona þ. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Cena dodanej elektriny je dohodnutá v Zmluve v zmysle platného
cenníka.
Ceny za distribúciu elektriny a ostatné regulované položky sú
fakturované na základe platného a úþinného rozhodnutia ÚRSO.
Cena je uvedená bez spotrebnej dane z elektriny. Spotrebná daĖ
z elektriny bude úþtovaná v zmysle zákona þ.609/2007 Z.z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene
a doplnení zákona þ. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov v prípade, ak OdberateĐ
nepredloží:
• osvedþenie o registrácii daĖového dlžníka na spotrebnú daĖ
z elektriny v zmysle §11 ods. 5 zákona þ. 609/2007 Z.z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a
doplnení zákona þ. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov alebo
• povolenie na oslobodenú elektrinu v zmysle §8 ods. 10
uvedeného zákona.
K cene bude pripoþítaný odvod do Národného jadrového fondu,
spotrebná daĖ z elektriny, DPH a ostatné dane a poplatky podĐa
platných právnych predpisov.
Sadzbu je možné zmeniĢ jedenkrát roþne, najskôr po uplynutí 12
mesiacov od podpisu Zmluvy, resp. ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
DodávateĐ má právo zmeniĢ výšku a poþet preddavkových platieb
pre odberateĐa. Pri zmene ceny za elektrinu má dodávateĐ právo
stanoviĢ preddavkové platby pre OdberateĐa, ktorý ich nemal
dohodnuté.
O preddavkových
platbách
bude
OdberateĐ
informovaný písomne, alebo iným vhodným spôsobom.
PokiaĐ bude maĢ DodávateĐ povinnosĢ, v súlade s právnymi
predpismi úþinnými v dobe úþinnosti Zmluvy, úþtovaĢ ćalšie
poplatky, budú tieto poplatky úþtované v zmysle platných
predpisov.

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
1.

2.

3.

DodávateĐ vystavuje vyúþtovacie faktúry za dodávku a distribúciu
elektriny za kalendárny polrok (rok) na základe skutoþnej spotreby
elektriny. Vyúþtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
vrátane DPH bude vystavená najneskôr do posledného dĖa
nasledujúceho mesiaca po ukonþení kalendárneho polroka (roka).
V prípadoch OdberateĐa, ktorému nie sú vystavované faktúry za
opakovanú dodávku elektriny, bude faktúra za dodávku elektriny
vystavená do 10. dĖa nasledujúceho mesiaca po ukonþení
fakturaþného obdobia (kalendárny polrok/rok).
DodávateĐ má právo vystaviĢ faktúry za opakované dodávky
elektriny (mesaþne/štvrĢroþne/polroþne/roþne). Výška faktúry za
opakovanú dodávku elektriny je stanovená na základe spotreby
predchádzajúceho
porovnateĐného
obdobia,
respektíve
predpokladanej spotreby. Preddavková faktúra bude vystavená v
poslednom mesiaci pred skonþením obdobia, za ktoré má byĢ
faktúra vystavená.
DodávateĐ úþtuje OdberateĐovi nasledujúce položky:
a)
dodávku elektriny

Ϯ


b)

distribúciu v súlade s platným a úþinným rozhodnutím
ÚRSO,
4.
Faktúra za opakované dodávky elektriny bude vystavená do 15. dĖa
príslušného mesiaca. SplatnosĢ faktúry je 14 dní odo dĖa jej
vystavenia.
5.
OdberateĐ sa zaväzuje uhradiĢ vyúþtovaciu faktúru v termíne
splatnosti do 14 dní odo dĖa jej vystavenia.
6.
Prvá fakturácia za opakovanú dodávku elektriny za obdobie od
zaþiatku odberu do prvého dĖa zaþatia zmluvne dohodnutého
pravidelného fakturaþného obdobia po nadobudnutí úþinnosti
zmluvy, bude vykonaná najneskôr do 10 dní od posledného dĖa
obdobia, na ktoré sa platba vzĢahuje. SplatnosĢ faktúry je 14 dní odo
dĖa jej vystavenia. K cene je úþtovaná DPH podĐa platných
predpisov. Prvá vyúþtovacia faktúra za obdobie od zaþiatku odberu
do posledného dĖa príslušného kalendárneho polroka(roka),
v ktorom zmluva nadobudla úþinnosĢ, bude vystavená do
posledného dĖa nasledujúceho mesiaca po ukonþení fakturaþného
obdobia. Pri OdberateĐovi bez preddavkov prvá fakturácia za
dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od zaþiatku odberu do
posledného dĖa príslušného kalendárneho polroka, v ktorom zmluva
nadobudla úþinnosĢ, bude vystavená do 10. dĖa nasledujúceho
mesiaca po ukonþení fakturaþného obdobia. SplatnosĢ faktúry je 14
dní odo dĖa jej vystavenia.
7.
Všetky služby spojené s distribúciou elektriny sa úþtujú
OdberateĐovi v zmysle platného Cenníka služieb pre odberateĐov
elektriny spoloþnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
ktoré je OdberateĐ povinný uhradiĢ. Cenník je uverejnený na
internetovej stránke DodávateĐa: ze.zsr.sk. SplatnosĢ faktúry je 14
dní odo dĖa jej vystavenia.
8.
V prípade, ak sa jedná o OdberateĐa, ktorý je napojený na systém
štátnej pokladnice, je lehota splatnosti faktúr 21 dní odo dĖa ich
vystavenia.
9.
OdberateĐ sa zaväzuje uhradiĢ DodávateĐovi:
a)
v prípade prekroþenia maximálne povoleného príkonu náklady
spojené s prekroþením rezervovanej kapacity pre distribúciu na
OM, v ktorom je DodávateĐ pripojený do nadradenej
distribuþnej sústavy. Za každý takto prekroþený kW nad rámec
dohodnutej hodnoty bude DodávateĐ fakturovaĢ formou
cenovej prirážky v zmysle aktuálneho cenníka distribúcie
prevádzkovateĐa nadradenej distribuþnej sústavy. Výška tejto
prirážky sa vypoþíta ako súþin tarify za prekroþenie
rezervovanej kapacity a nameraného prekroþenia rezervovanej
kapacity v danom mesiaci, v ktorom došlo k prekroþeniu.
Uvedený poplatok bude vyfakturovaný spolu so spotrebou
elektriny vo vyúþtovacej faktúre v príslušnom fakturaþnom
období, resp. samostatnou faktúrou.
b)
náklady, ktoré si vyžiada zvýšenie maximálnej rezervovanej
kapacity na OM DodávateĐa. Cena za zvýšenie maximálnej
rezervovanej kapacity je úþtovaná v zmysle aktuálneho cenníka
distribúcie prevádzkovateĐa nadradenej distribuþnej sústavy.
Uvedený poplatok bude OdberateĐovi fakturovaný formou
samostatnej faktúry za zvýšenie maximálnej rezervovanej
kapacity.
c)
náklady DodávateĐa spojené so znížením hodnoty úþinníka pod
stanovenú hranicu 0,95 v pomernej þasti meranej jalovej
energie OdberateĐa v prípade nevykompenzovania jalovej
energie. Uvedený poplatok bude OdberateĐovi fakturovaný
formou samostatnej faktúry za nedodržanie úþinníka.
10. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr má DodávateĐ právo uplatniĢ
úrok z omeškania podĐa platných ustanovení Obchodného
zákonníka.
11. Za uhradenie faktúry sa považuje deĖ, v ktorom bude fakturovaná
suma pripísaná na úþet DodávateĐa. V prípade, že splatnosĢ faktúry
pripadne na deĖ pracovného voĐna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deĖ splatnosti faktúry považovaĢ najbližší nasledujúci
pracovný deĖ.
12. Ak vzniknú chyby pri fakturácii spotreby elektriny, má OdberateĐ a
DodávateĐ právo na reklamáciu nesprávne fakturovaných þiastok.
Reklamácia nemá odkladný úþinok na splatnosĢ a úhradu

13.

IX.

fakturovanej þiastky. Reklamácia musí byĢ v písomnej forme
a adresovaná na adresu pre poštový styk DodávateĐa uvedenú
v Zmluve. Pre doruþovanie písomných listových zásielok sa
vzĢahuje platný poštový poriadok. Zmluvné strany sa dohodli, že
budú považovaĢ za doruþené aj nedoruþiteĐné zásielky podĐa
platného poštového poriadku.
Pri oprávnenej písomnej reklamácii faktúry je DodávateĐ povinný
faktúru opraviĢ. DodávateĐ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia
oznámi OdberateĐovi v lehote 30 dní odo dĖa doruþenia reklamácie.
Ak je reklamácia oprávnená, vystaví DodávateĐ faktúru - dobropis
resp. faktúru - Ģarchopis, na základe ktorého zmluvná strana
zrealizuje úhradu v lehote splatnosti 14 dní od dĖa ich vystavenia.
TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA A DISTRIBÚCIE

1.

V prípade, že OdberateĐ požaduje akúkoĐvek zmenu pripojenia,
predloží DodávateĐovi vyplnenú žiadosĢ na predpísanom tlaþive,
ktoré mu na požiadanie predloží DodávateĐ.
DodávateĐ sa písomne vyjadrí k žiadosti do 30 dní od doruþenia
žiadosti a urþí technické podmienky, obchodné podmienky
a predpokladané náklady na pripojenie odberného elektrického
zariadenia k distribuþnej sústave DodávateĐa.
V prípade, že OdberateĐ podstatným spôsobom porušuje
ustanovenia uzatvorenej Zmluvy a všeobecne záväzných predpisov,
môže DodávateĐ, po predchádzajúcom písomnom upozornení,
prerušiĢ alebo ukonþiĢ dodávku elektriny bez nároku na náhradu
škody.
Prerušením dodávky elektriny sa rozumie odpojenie odberného
elektrického zariadenia OdberateĐa bez ukonþenia zmluvného
vzĢahu.
V prípade požiadavky OdberateĐa na zvýšenie požadovaného
príkonu elektroenergetického zariadenia, sa OdberateĐ podieĐa na
nákladoch súvisiacich so zabezpeþením požadovaného príkonu.

2.

3.

4.
5.

X. NEOPRÁVNENÝ ODBER ELEKTRINY
1.

Neoprávnený odber elektriny je odber elektriny:
bez uzavretej zmluvy o
1.
pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do
distribuþnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou
2.
dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
3.
zúþtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
alebo
4.
prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo
prístupe do distribuþnej sústavy a distribúcii elektriny,
b. bez urþeného meradla alebo s urþeným meradlom, ktoré v dôsledku
neoprávneného zásahu odberateĐa elektriny nezaznamenáva alebo
nesprávne zaznamenáva odber elektriny,
c. meraný urþeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpeþenie
proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo
nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo urþeným meradlom,
ktoré nebolo namontované prevádzkovateĐom sústavy,
d. ak OdberateĐ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny
alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateĐa distribuþnej
sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na
základe žiadosti dodávateĐa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o
združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za
neoprávnený odo dĖa, keć OdberateĐ elektriny zabránil prerušeniu
distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie
elektriny.
2.
Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal,
povinný uhradiĢ skutoþne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyþísliĢ
skutoþne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoĐahlivých
podkladov, použije sa spôsob výpoþtu škody spôsobenej
neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným
právnym predpisom.
3.
PrevádzkovateĐ distribuþnej sústavy je oprávnený vykonaĢ potrebné
technické opatrenia v distribuþnej sústave na úþel zabránenia
neoprávnenému odberu elektriny.
a.

ϯ


4.

PrevádzkovateĐ distribuþnej sústavy je oprávnený vyžiadaĢ pred
obnovením distribúcie elektriny do OM, v ktorom bol opakovane
zistený neoprávnený odber elektriny, rekonštrukciu elektrickej
prípojky vrátane umiestnenia urþeného meradla na verejne
prístupnom mieste v zmysle platných obchodných podmienok a
technických podmienok pripojenia.

XI.

5.

MERANIE DODÁVKY ELEKTRINY.

1.

MeraĢ elektrinu je možné len urþeným meradlom. Urþené meradlo
zabezpeþuje DodávateĐ.
2.
Montáž urþeného meradla zabezpeþuje DodávateĐ. Úpravy na
umiestnenie meradla zabezpeþuje OdberateĐ na vlastné náklady.
3.
AkýkoĐvek zásah do urþeného meradla inou osobou ako
DodávateĐom elektriny, alebo osobou ním poverenou je zakázaný.
4.
DodávateĐ je povinný zabezpeþiĢ overenie správnosti merania
odberu elektriny podĐa zákona þ.142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.
Ak má OdberateĐ elektriny pochybnosti o správnosti merania údajov
urþeným meradlom alebo zistí na urþenom meradle chybu, požiada
písomne DodávateĐa o preskúšanie. DodávateĐ je povinný do 30 dní
od doruþenia žiadosti zabezpeþiĢ preskúšanie meradla. V prípade
zistenia chyby na urþenom meradle uhrádza náklady spojené
s preskúšaním a s výmenou meradla DodávateĐ. V prípade, ak
neboli na urþenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené
s preskúšaním a výmenou OdberateĐ.
6.
DodávateĐ pri výmene urþeného meradla je povinný informovaĢ
OdberateĐa elektriny o stave odobratého množstva elektriny
a zároveĖ je povinný oznámiĢ stav meradla pred výmenou a stav
nového meradla po výmene. Termín výmeny urþeného meradla je
povinný oznámiĢ OdberateĐovi 15 dní pred uskutoþnením výmeny.
7.
OdberateĐ je povinný umožniĢ DodávateĐovi prístup k urþenému
meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu na úþel vykonania
kontroly, výmeny, odobratia urþeného meradla alebo zistenia
odobratého množstva.
8.
Ak OdberateĐ neumožní prístup k urþenému meradlu, resp. ak sa
nedá presne urþiĢ spotreba elektriny, stanoví DodávateĐ potrebné
hodnoty alebo spotrebu elektriny v závislosti na druhu a rozsahu
závady, jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. z hodnôt porovnateĐného uceleného obdobia v priebehu zmluvného
obdobia, keć boli údaje správne merané,
b. z fakturaþných hodnôt minulého, poprípade minulých
porovnateĐných období, keć boli hodnoty správne merané,
c. podĐa predpokladanej spotreby elektriny v nasledujúcom
porovnateĐnom období prípadne iným, s OdberateĐom dohodnutým
spôsobom (u nových odberov alebo zmene parametrov odberu).
XII.

XIII.
1.
2.

3.

UKONýENIE A ZÁNIK ZMLUVY

1.
2.

3.

4.

Zmluva môže byĢ ukonþená dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany sú oprávnené vypovedaĢ Zmluvu bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota pri zmluvách uzatvorených na dobu
neurþitú je 1-mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a zaþína
plynúĢ od prvého dĖa mesiaca nasledujúceho po doruþení písomnej
výpovede na adresu sídla DodávateĐa.
Výpoveć Zmluvy zo strany OdberateĐa z dôvodu zmeny
DodávateĐa elektriny stráca platnosĢ a Zmluva ostáva v platnosti aj
po uplynutí výpovednej doby v prípade, že zmena DdodávateĐa
elektriny nebola ku dĖu uplynutia výpovednej doby uskutoþnená.
Zmluva zaniká v prípade, že dôjde k prevodu alebo prechodu
vlastníckeho práva k nehnuteĐnosti, v ktorej sa OM nachádza a
OdberateĐ opustil OM a o uzatvorenie Zmluvy na predmetné OM
požiada nový vlastník nehnuteĐnosti. Uvedené platí obdobne aj v
prípade zániku nájmu, prípadne iného práva užívaĢ nehnuteĐnosĢ
Zmluva s pôvodným OdberateĐom v týchto prípadoch zanikne
dĖom uzatvorenia Zmluvy s novým OdberateĐom..

4.

5.
6.

7.

DodávateĐ
je
oprávnený
ukonþiĢ
dodávku
elektriny
OdberateĐovi, odstúpiĢ od Zmluvy bez dodržania výpovednej lehoty
a nezodpovedá za škody a ušlý zisk OdberateĐa, ak tento
podstatným spôsobom alebo opakovane porušuje ustanovenia
uzatvorenej Zmluvy, zmluvných podmienok a všeobecne záväzných
predpisov. Za podstatné porušenia Zmluvy zo strany OdberateĐa sa
rozumie najmä:
a) omeškanie OdberateĐa s úhradou faktúr, ktoré boli
vystavené v zmysle uzatvorenej Zmluvy a neboli
OdberateĐom uhradené ani v lehote, ktorú mu DodávateĐ
urþil v upomienke,
b) opakované neumožnenie prístupu k urþenému meradlu ani
po písomnej výzve DodávateĐa,
c) neoprávnený odber elektriny na OM,
d) neoznámenie poškodenia alebo odcudzenia urþeného
meradla bez zbytoþného odkladu,
e) akákoĐvek zmena pripojenia bez súhlasu DodávateĐa
o zmenu na vyplnenej žiadosti – predpísanom tlaþive,
f) neplnenie povinností vyplývajúcich OdberateĐovi zo
Zákona o energetike a súvisiacich predpisov.
V uvedených prípadoch DodávateĐ nezodpovedá za škody
spôsobené odstúpením od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy je úþinné dĖom jeho doruþenia druhej
Zmluvnej strane. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
do dĖa úþinnosti odstúpenia zostávajú zachované a Zmluvné strany
sú si povinné vyrovnaĢ všetky pohĐadávky a záväzky vzniknuté do
dĖa úþinnosti odstúpenia od Zmluvy.
ZÁVEREýNÉ USTANOVENIA
Právne vzĢahy výslovne neupravené týmito VOP a Zmluvou sa
riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
PokiaĐ sa niektoré ustanovenie Zmluvy vrátane VOP stane
neúþinným alebo neplatným, nemá táto skutoþnosĢ vplyv na
platnosĢ a úþinnosĢ ostatných ustanovení Zmluvy okrem prípadov,
ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteĐné. Zmluvné
strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiĢ neúþinné ustanovenie
ustanovením platným, a to tak, aby najlepšie zodpovedalo pôvodne
zamýšĐanému obsahu a úþelu neúþinného alebo neplatného
ustanovenia. Do doby nahradenia podĐa predchádzajúcej vety platí
zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych
predpisov v SR.
V prípade zmien právnych predpisov SR a Európskej únie
upravujúcich oblasĢ energetiky a rozhodnutí orgánov štátnej správy
SR, v dôsledku ktorých sa budú musieĢ vykonaĢ zmeny práv a
povinností zmluvných strán, ktoré im plynú zo Zmluvy, sa zmluvné
strany dohodli, že upravia svoje práva a povinnosti plynúce zo
Zmluvy v súlade s prijatými zmenami. Úprava práv a povinností
plynúcich pre zmluvné strany zo Zmluvy bude platná písomným
oznámením druhej strane.
Zmluvné strany sa zaväzujú prijaĢ všetky možné opatrenia na
konkrétne riešenie akýchkoĐvek nezhôd a sporov, ktoré môžu
vzniknúĢ z plnenia Zmluvy, alebo v súvislosti s nimi. Rozpory
vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok budú riešené
pokusom o zmier. V prípade, že nedôjde k dohode, bude predmetný
spor predložený na doriešenie príslušnému súdu v SR. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia týchto VOP týkajúce sa ukonþenia a zániku
Zmluvy.
V prípade, že sú v Zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto
VOP, prednosĢ má úprava v Zmluve.
DodávateĐ je oprávnený meniĢ VOP, prípadne ich nahradiĢ novými
VOP. DodávateĐ je povinný o ich zmene informovaĢ OdberateĐa
prostredníctvom svojej webovej stránky ze.zsr.sk. V oznámení musí
byĢ uvedený dátum platnosti a úþinnosti nových VOP. Informácie
o VOP môže OdberateĐ získaĢ aj na príslušnom Regionálnom
stredisku Železniþnej energetiky.
PlatnosĢ týchto VOP zaniká úþinnosĢou nových obchodných
podmienok, ktoré nahradia tieto VOP.
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