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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY 
uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). 

 
 
Číslo Zmluvy:  

 

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sídlo: 
 

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
 

Zápis v OR SR: 
 

 Okresný súd Žilina., Oddiel: Sa, Vložka č.: 10956/L  
 

IČO: 
 

 51 865 467  
 

IČ DPH: 
 

 SK2120814575  
 

DIČ: 
 

 2120814575  
 

  

Bankové spojenie: 
 

 VÚB, a.s. Žilina  
 

SWIFT (BIC): 
 

 SUBASKBX  
 

IBAN: 
 

 SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
 

 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Odberateľ Žilinská univerzita v Žiline 

Sídlo: Univerzitná 8215 1, 010 26  Žilina 

Zápis v OR SR:  

IČO: 00 397 563 IČ DPH: SK2020677824 

DIČ: 2020677824   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SWIFT (BIC): SPSRSKBA 

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0024 0890 
 
(ďalej len „Odberateľ“) 
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte len „Zmluvné strany“) 

 
 
 

I. Predmet Zmluvy 
 
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, 

zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného/-ných miesta/miest (ďalej len „OM“) Odberateľa definovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 
vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny“) a záväzok Odberateľa 
elektriny odobrať a zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby, a zaplatiť cenu za služby 
podľa platného a účinného Cenníka služieb dodávateľa, ktorý je zverejnený na jeho webovom sídle. 
 

1.2. Pre odberné miesta s mesačnou fakturáciou, bude uskutočňovaná dodávka elektriny vyrobená výlučne z obnoviteľných zdrojov energie 
(ďalej len EE-OZE).  Pôvod elektriny dodanej Odberateľovi a vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bude preukázateľný  zárukou 
pôvodu elektriny vystavenej ÚRSO podľa § 7 z. č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Elektrina dodaná koncovému odberateľovi, ktorá bude vyrobená z obnoviteľných zdrojov 
energie (t. j. vo vzťahu, ku ktorej bude vystavená záruka pôvodu elektriny), v množstve dodanom v jednotlivom kalendárnom mesiaci, je 
podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu oslobodená od spotrebnej 
dane z elektriny a pre účely fakturácie ceny za dodávku bude zaťažená nulovou sadzbou spotrebnej dane z elektriny.  
Dodávateľ je oprávnený počas doby dodávky jednostranne zmeniť z časti alebo v celom rozsahu podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov energie, ktorá bude dodaná Odberateľovi z celkového dohodnutého objemu dodávky a objemu dodávky v jednotlivých kalendárnych 
mesiacoch pre Odberateľa, výhradne z dôvodov (i) vzniku akýchkoľvek objektívnych skutočností, nezávislých od vôle Dodávateľa a výrobcu 
tejto elektriny, ktoré nie je možné rozumne predvídať s prihliadnutím na spôsob výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (napríklad 
nedostatočný prietok vody pri výrobe elektriny  vo vodnej elektrárni výrobcu) a ktoré znemožnia/obmedzia možnosti výroby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energií a tým jej dodávku výrobcom Dodávateľovi, (ii) akýchkoľvek legislatívnych zmien právnych predpisov 
platných v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, ktoré zmenia podmienky vystavovania záruk pôvodu elektriny vyrobených z obnoviteľných zdrojov 
energie, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, daňového oslobodenia takto vyrobenej elektriny od spotrebnej dane z elektriny a 
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iných legislatívnych úprav, dôsledkom ktorých nastane nemožnosť/obmedzenie plnenia dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov energie na strane Dodávateľa. Odberateľ túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s ňou. Dodávateľ bezodkladne písomne 
oznámi Odberateľovi zmenu podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov dodanej Odberateľovi v príslušnom kalendárnom mesiaci 
dodávky na celkovom objeme dodávky v danom kalendárnom mesiaci, ak nastane niektorá skutočnosť podľa predchádzajúcej vety. 
Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodaná elektrina, ktorej pôvod výroby nebude z obnoviteľných zdrojov energie, bude 
predmetom spotrebnej dane z elektriny a cena takto dodanej elektriny bude zaťažená sadzbou spotrebnej dane z elektriny platnou v čase 
dodávky. 

 
1.3. Táto Zmluva nezahŕňa Zmluvu o pripojení k distribučnej sústave príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). 

 
1.4. Ostatné právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“), ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s OP riadne oboznámil. 
 

II. Cena za predmet plnenia 
 
2.1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za Dodávku elektriny cenu podľa tejto Zmluvy. 

 
2.2. Ceny silovej elektriny vrátane ceny za prevzatie zodpovednosti za odchýlku podľa tejto Zmluvy sú dohodnuté Zmluvnými stranami ako ceny 

dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 

2.3. Cena za poskytnutie distribúcie elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému a ostatné poplatky, ktoré schvaľuje 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), sú určené podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO. V prípade zavedenia 
nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo 
požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj 
zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú zavedené ÚRSO-m alebo rozhodnutiami štátnych orgánov SR, 
a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. 
 

2.4. Ceny podľa tejto Zmluvy sú uvedené pre jednotkové množstvo MWh, a to €/MWh. 
 

a) Tarifné ceny  
 

Produkt 
Jednotarifná cena 

€/MWh 
Vysoká tarifa 

€/MWh 
Nízka tarifa 

€/MWh 
Víkendová tarifa 

€/MWh 

1T Normál 65,00 - - - 

2T Normál - 69,13 52,18 - 

3T Normál - 73,77 53,24 54,45 

DIR - 84,37 63,61 - 

 
b) Špecifikácia tarifných cien 
 

   1 T Normál  
  • produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t. j. pondelok až nedeľa, 24 hodín 
  • spôsob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu  

 
2 T Normál  

  • dvojtarifný produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách 
  • platnosť VT – 16 hodín denne pondelok až nedeľa 
  • platnosť NT – mimo času platnosti VT 
  • produkt vyžaduje dvojtarifné meranie spotreby 
 

DIR  
  • dvojtarifný produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách, určený pre odbery s priamovýhrevným 
    vykurovaním, klimatizáciou alebo tepelným čerpadlom 
  • produkt vyžaduje, aby priamovýhrevné vykurovanie a ohrev TÚV predstavovali minimálne 60% celkového inštalovaného výkonu. 
    Spotrebiče akumulačného vykurovania a ohrevu TÚV musia byť automaticky blokované signálom z meracej súpravy 
 

3 T Normál  
  • trojtarifný produkt so samostatnou víkendovou tarifou, s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách. 
  • platnosť VT (vysokej tarify) je pondelok až piatok v čase od 06.00 do 22.00 hod. 
  • platnosť NT (nízkej tarify) je pondelok až piatok v čase od 22.00 do 06.00 hod. 
  • platnosť WT (víkendovej tarify) je od soboty 00.00 hod. do nedele 24.00 hod. 
  • produkt vyžaduje trojtarifné alebo profilové meranie spotreby.  
 
2.5. Všetky ceny sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu. DPH, spotrebná 

daň z elektriny a odvod do Národného jadrového fondu budú fakturované podľa platných právnych predpisov. 
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2.6. Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu od Dodávateľa od 1.1.2020 do 31.12.2023 (ďalej len „Zmluvné obdobie“) pre všetky OM 
Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v dohodnutom množstve elektriny 40 000 MWh: 

 
 

01.01.2020- 31.12.2020  ___10 000___ MWh 
 
 

01.01.2021- 31.12.2021  ___10 000___ MWh 
 
 

01.01.2022- 31.12.2022  ___10 000___ MWh 
 
 

 01.01.2023- 31.12.2023  ___10 000___ MWh. 
 

2.7. V prípade vzniku nového OM Odberateľa (alebo pričlenení iného OM k jestvujúcim) počas Zmluvného obdobia Dodávateľ stanoví cenu 
silovej Dodávky elektriny (bod 2.2. tejto Zmluvy) pre predmetné OM podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s elektrinou. Toto 
sa nevzťahuje na OM s predpokladanou celkovou ročnou spotrebou do 20 % celkového objednaného objemu elektriny na príslušné Zmluvné 
obdobie.  
 

2.8. Odberateľ je povinný skutočne odobrať minimálne 80 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne 
odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a Dodávateľ počas Zmluvného obdobia. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade neodobrania minimálneho množstva elektriny, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu 2.10. 
tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo za neodobratú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným 
minimálnym množstvom) uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá vo výške 30 € za každú neodobratú MWh. Zmluvná 
pokuta bude fakturovaná samostatnou faktúrou, vystavenou po vyhodnotení Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je predmetom DPH 
a je splatná do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry. 
 

2.9. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 150 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne 
odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a Dodávateľ počas Zmluvného obdobia. V prípade prekročenia 
dohodnutého maximálneho množstva, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu 2.10. tejto Zmluvy, má Dodávateľ 
právo k elektrine odobratej nad rámec dohodnutého množstva uplatniť cenovú prirážku k elektrine odobratej nad rámec záväzne 
objednaného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom). 
Cenová prirážka je dohodnutá na 15 €/MWh a je zvýšením ceny elektriny odobratej nad dohodnutý rámec. Na cenovú prirážku vystaví 
Dodávateľ doklad o oprave základu dane (faktúru – ťarchopis), v ktorom uvedie čísla faktúr, ku ktorým sa faktúra – ťarchopis vzťahuje. 
Doklad o oprave základu dane bude vystavený v súlade s § 25 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení. Rozhodným dňom pre 
vykonanie opravy základu dane je deň, v ktorom Dodávateľ vykonal vyhodnotenie podľa bodu 2.10. tejto Zmluvy. 
 

2.10. Dodávateľ je oprávnený vykonať vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za Zmluvné obdobie uvedené v bode 2.6. tejto Zmluvy. Toto 
vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky OM uvedené v Prílohe č. 1, vrátane aktualizácie podľa bodu 2.7. tejto Zmluvy k 
poslednému dňu Zmluvného obdobia. Vyhodnotenie vykoná Dodávateľ najneskôr do 30 dní po ukončení Zmluvného obdobia.  
 

III. Fakturácia a platenie 
 
3.1. Faktúra za Dodávku elektriny bude vystavovaná na OM Odberateľa spôsobom prislúchajúcim dohode o príslušnom OM podľa nasledovných 

ustanovení a podľa Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Podkladom pre vystavenie 
faktúry za príslušné OM sú údaje o odobratom množstve elektriny zistené PDS odpočtom určeného meradla alebo podľa typového diagramu 
postupom podľa Prevádzkového poriadku PDS. 

 
a) Faktúra za jedno OM, samostatne fakturované, u ktorého nie sú dohodnuté preddavky, a toto OM má mesačné zúčtovacie obdobie: 

 faktúra za dodanú elektrinu (daňový doklad) bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka elektriny 
fakturuje. Dňom daňovej povinnosti a dňom dodania na účely DPH je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje.  

b) Jedna faktúra za viac OM, u ktorých nie sú dohodnuté preddavky a tieto OM majú mesačné zúčtovacie obdobie: 

 združená faktúra za dodanú elektrinu vyhotovená ako daňový doklad v súlade s § 75 Zákona o DPH, bude vystavená v lehote do  
15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka elektriny fakturuje. Dňom daňovej povinnosti a dňom dodania na účely DPH je 
posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje. Prílohou faktúry bude zoznam OM a údaje o dodanej elektrine do 
týchto OM za fakturované zúčtovacie obdobie.  

c) Za jedno alebo viac OM spolu, u ktorého/-rých sú dohodnuté preddavky, a OM má mesačné zúčtovacie obdobie, budú faktúry 
vystavené nasledovne: 

 na úhradu preddavkov bude vystavená Dohoda o platbách za dodanú, ale nevyfakturovanú Dodávku – daňový doklad, za jedno alebo 
viac OM spolu, ktorá je na účely DPH faktúrou za opakované dodávanie elektriny a je vystavená v súlade s platným zákonom o DPH. 
Dňom daňovej povinnosti na účely DPH je deň dodania, uvedený pri dohodnutej platbe. Výška preddavkov je určená podľa bodu 3.5. 
tejto Zmluvy; 

 vyúčtovacia faktúra bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa Dodávka elektriny do jedného alebo viac 
OM spolu fakturuje. Vyúčtovacia faktúra (za jedno OM alebo ako združená faktúra/agregovaná faktúra za viac OM spolu) bude 
vystavená ako Doklad o oprave základu dane, vyúčtovanie je opravou podľa § 25 zákona o DPH. Dňom daňovej povinnosti na účely 
DPH je deň vystavenia vyúčtovacej faktúry.  
Vo vyúčtovacej faktúre budú zúčtované preddavky dohodnuté na základe Dohody o platbách. 
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d) Za jedno alebo viac OM spolu, u ktorého/-rých sú dohodnuté preddavky, a OM má ročné zúčtovacie obdobie, budú faktúry vystavené 
nasledovne: 

 na úhradu preddavkov bude vystavená Dohoda o platbách za dodanú, ale nevyfakturovanú Dodávku – daňový doklad za jedno alebo 
viac OM spolu, ktorá je na účely DPH faktúrou za opakované Dodávanie elektriny a je vystavená v súlade s platným zákonom o DPH. 
Dňom daňovej povinnosti na účely DPH je deň dodania, uvedený pri dohodnutej platbe. Výška preddavkov je určená podľa bodu 3.5. 
tejto Zmluvy; 

 vyúčtovacia faktúra bude vystavená v lehote do 15 dní od skončenia roka, za ktorý sa Dodávka elektriny do jedného alebo viac OM 
spolu fakturuje. Vyúčtovacia faktúra (za jedno OM alebo ako združená faktúra/agregovaná faktúra za viac OM spolu) bude vystavená 
ako Doklad o oprave základu dane, vyúčtovanie je opravou podľa § 25 zákona o DPH. Dňom daňovej povinnosti na účely DPH je 
deň vystavenia vyúčtovacej faktúry. 
Vo vyúčtovacej faktúre budú zúčtované preddavky dohodnuté na základe Dohody o platbách. 

 
3.2. V prípade, že do termínu pre vystavenie vyúčtovacej faktúry za viac OM spolu podľa odseku 3.1. b), c) alebo d) nebudú z objektívnych 

dôvodov zistené údaje o odobratom množstve elektriny zo strany PDS pre jedno alebo viac OM, budú tieto OM fakturované samostatnou 
faktúrou, vyhotovenou v súlade s platným Zákonom o DPH. 
 

3.3. Splatnosť faktúr vyhotovených podľa bodu 3.1. a), b) a vyúčtovacích faktúr vyhotovených podľa bodu 3.1. c), d) je do 30 dní odo dňa 
vystavenia príslušnej faktúry. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa platného Zákona o DPH. 
 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude platiť preddavky na základe Dohody o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu 
– faktúra (ďalej len „Dohoda“), ktorá je na účely DPH daňovým dokladom za opakované dodávanie tovaru, a to iba pre odberné miesta 
s ročným odpočtom. 

 
3.5. Celková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 85 % predpokladaného odobratého množstva elektriny na príslušnom OM. 

a) V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby za opakovanú Dodávku elektriny rozložené do jedenástich splátok (jedenkrát 
mesačne), a to do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, ak v článkoch 3.1. až 3.9. tejto Zmluvy, alebo v doklade Dohoda, nie je uvedené 
inak. 

 
3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je Dodávateľ akýmkoľvek spôsobom informovaná o zmene Dodávateľa na Dodávku elektriny 

do OM podľa tejto Zmluvy, bude Odberateľ platiť preddavkové platby vo výške 100 % predpokladaného odobratého množstva elektriny za 
zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy. 
 

3.7. Vystavenie Dohody ako dokladu na úhradu preddavkových platieb nepodlieha schváleniu Odberateľom. Dohoda sa stáva nedeliteľnou 
súčasťou Zmluvy okamihom jej vystavenia a doručenia Odberateľovi. Dohoda sa považuje za doručenú tiež okamihom, ak Odberateľ začne 
uhrádzať preddavkové platby podľa vystavenej Dohody. V prípade, že Odberateľ má viac OM na jednom zmluvnom účte, Dodávateľ môže 
pre tieto OM vystaviť jeden daňový doklad.  
 

3.8. Dojednanie o výške a počte preddavkových platieb, ako aj o dobe splatnosti faktúr v zmysle vyššie uvedených ustanovení tohto článku 
vychádzalo v čase uzatvorenia tejto Zmluvy z predpokladu plnenia si peňažných záväzkov zo strany Odberateľa voči Dodávateľovi riadne 
a včas. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so skutočnosťou, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne (oznámením Odberateľovi) 
upraviť dohodnuté platobné podmienky (výška a počet preddavkových platieb, doba splatnosti faktúr) v prípade neuhradenia preddavku 
alebo faktúry zo strany Odberateľa včas alebo v prípade neuhradenia preddavku alebo faktúry v celej stanovenej výške. Odberateľ súhlasí 
s uvedeným oprávnením Dodávateľa. 

 
3.9. Fakturačné obdobie pri OM z napäťovej úrovne NN (mesačné, ročné) určí Dodávateľ Odberateľovi s prihliadnutím na charakter a povahu 

odberu. Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje faktúrami za OM vo fakturačnom období, ktoré je vymedzené odpočtami podľa 
Prevádzkového poriadku príslušného PDS, pričom si Dodávateľ vyhradzuje právo zmeny fakturačného obdobia, o čom Odberateľa 
informuje. 

 

IV. Úrok z omeškania, zmluvná pokuta a zábezpeka 
 

4.1. Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ oprávnený požadovať úrok  
z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ je povinný uhradiť vyúčtovaný úrok z omeškania do 
dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. Úrok z omeškania bude vyúčtovaný spravidla vo faktúre nasledujúcej po termíne úhrady peňažného 
záväzku. 
 

4.2. V prípade, ak nedôjde k začatiu Dodávky elektriny z dôvodov na strane Odberateľa, Dodávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu, ktorej 
výška je určená ako súčin množstva elektriny, ktorú sa Odberateľ zaviazal odobrať podľa tejto Zmluvy, a 50 % jednotarifnej ceny v 
príslušnom roku uvedenej v článku 2.4. tejto Zmluvy. Odberateľ má povinnosť takto uplatnenú zmluvnú pokutu Dodávateľovi zaplatiť. 
 

4.3. V prípade, že: 
a) je Odberateľ v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne určenej 

Dodávateľom alebo 
b) bolo voči Odberateľovi začaté konkurzné konanie, alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie Odberateľa, alebo sa začala 

likvidácia Odberateľa, alebo bolo začaté exekučné konanie voči Odberateľovi, alebo bol vyhlásený konkurz na majetok Odberateľa, 
alebo je Odberateľ v predĺžení (vykazuje záporné vlastné imanie), alebo Odberateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
alebo 

c) je Odberateľ v postavení osoby, ktorá má rozhodujúcu majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom Dodávateľa, pričom 
rozhodujúcou majetkovou účasťou sa rozumie majetkový podiel vyšší ako 50 %, alebo 
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d) je Odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi Dodávateľa v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, 
alebo 

e) je Odberateľ personálne prepojený s dlžníkom Dodávateľa, a to takým spôsobom, že v štatutárnych orgánoch dlžníka a Odberateľa 
sú tie isté fyzické osoby (ďalej len „Členovia štatutárnych orgánov“) alebo osoby v postavení blízkych osôb k Členom štatutárnych 
orgánov,  

f) v takýchto prípadoch je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zloženie peňažnej zábezpeky, a to až do výšky trojmesačnej 
platby za Dodávku elektriny podľa tejto Zmluvy. Pri výpočte výšky zábezpeky v zmysle predchádzajúcej vety sa zohľadnia všetky 
Zmluvy uzatvorené medzi Dodávateľom a Odberateľom, na základe ktorých sa uskutočňuje Dodávka elektriny do OM Odberateľa v 
čase, kedy vzniklo právo Dodávateľa na požadovanie zloženia peňažnej zábezpeky od Odberateľa. 

 
4.4. Dodávateľ je oprávnený zloženú zábezpeku použiť na uspokojenie všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči Odberateľovi 

podľa tejto Zmluvy. V prípade použitia zábezpeky je Odberateľ povinný na písomnú výzvu Dodávateľa výšku zábezpeky v ním určenej 
lehote, ktorá nebude kratšia ako 15 dní, doplniť, inak sa to považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa a z dôvodu 
takéhoto podstatného porušenia Zmluvy má právo Dodávateľ od Zmluvy odstúpiť. 
 

4.5. V prípade, ak Odberateľ nezloží požadovanú peňažnú zábezpeku v priebehu 14 dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa, považuje 
sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má právo prostredníctvom PDS prerušiť distribúciu elektriny a/alebo od Zmluvy odstúpiť, 
ak Odberateľ neposkytol Dodávateľovi inú primeranú zábezpeku, ktorú Dodávateľ prijal ako dostatočnú. 
 

4.6. Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zloženiu. Odberateľ má právo podať žiadosť o zrušenie zábezpeky, 
pričom musí zároveň uviesť skutočnosti, ktoré jeho žiadosť odôvodňujú. Dodávateľ sa vyjadrí k tejto žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti. 
V prípade, že je žiadosť Odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrení Dodávateľa, najneskôr však do 14 
dní odo dňa odoslania vyjadrenia, ktorým Dodávateľ uzná dôvody pre zrušenie zábezpeky. 

 

V. Platnosť a účinnosť Zmluvy, doba plnenia Zmluvy 
 
5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv SR. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 1.1.2020 od 00.00 hod. (termín začatia Dodávky elektriny)  
do 31.12.2023 do 24.00 hod. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 
 
6.1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.  

 
6.2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomne, a to očíslovaným dodatkom k nej a v súlade s OP s tým, že Prílohu č. 5 je 

možné meniť len takým spôsobom, že ju podpíšu obe Zmluvné strany. Zmluvné strany si môžu písomne dohodnúť aj prípustnosť inej formy 
zmeny Zmluvy. 
 

6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

 Príloha č. 1 – Zoznam odberných miest 

 Príloha č. 2 – Technická špecifikácia odberných miest 

 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky 

 Príloha č. 4 – Poistná zmluva za spôsobenú škodu 

 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov – doplní uchádzač 
  
6.4. Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, Zákonom o energetike, príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Ministerstva hospodárstva SR, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami ÚRSO, 
Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS schváleným ÚRSO, ktorý je záväzný pre obe Zmluvné strany, a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a OP. 

 
6.5. Odberateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len "nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu, 
bude Dodávateľ spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a všetkých vzťahov so Zmluvou súvisiacich. Bližšie informácie o 
spracúvaní osobných údajov Odberateľa a jeho právach sú dostupné na webovom sídle Dodávateľa.  
 

6.6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia 
v tejto Zmluve ustanoveniami novými, určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy. 

 
6.7. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred jej uzatvorením riadne oboznámil s OP Dodávateľa. 

 
6.8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie  

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

VII. Splnomocnenci pre komunikáciu 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocnenci uvedení v tejto časti sú oprávnení v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce  

sa predmetu, termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Pokiaľ zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na 
zmenu tejto Zmluvy, potom ide len o návrh na zmenu Zmluvy. 
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2. Splnomocnencov možno meniť len postupom podľa Zmluvy. 

 

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy 
 

Na strane Dodávateľa:  
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Ing. Patrik Vicenec 
Riaditeľ sekcie predaj B2B 

zákazníkom 
+421 915 881 300 patrik.vicenec@sse.sk 

    

 

Na strane Odberateľa: 
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Prof. Ing. Jozef Jandačka Rektor +421 41 513 51 00 rektor@uniza.sk 

    

 
Splnomocnenci pre špecifikácie odberného/-ných miesta/miest 
 

Na strane Dodávateľa: 
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Mgr. Barbora Petríčková 
Akvizičný manažér pre B2B 

zákazníkov 
+421 911 686 541 barbora.petrickova@sse.sk 

    

 

Na strane Odberateľa: 
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Ing. Róbert Fillner Vedúci oddelenia energetiky +421 905 916 972 fillner@uniza.sk 

Rastislav Repáň Správca energetickej a 
informačnej sústavy 

+421908907280 repan@uniza.sk 

 

Splnomocnenci pre vybavovanie požiadaviek zákazníka po uzatvorení Zmluvy 
 
 

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Mgr. Barbora Petríčková 
Akvizičný manažér pre B2B 

zákazníkov 
+421 911 686 541 barbora.petrickova@sse.sk 

    

 

Zmluvu dojednával 
  

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Mgr. Barbora Petríčková 
Akvizičný manažér pre B2B 

zákazníkov 
+421 911 686 541 barbora.petrickova@sse.sk 

 

Podávanie reklamácií 
  

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Erika Sahulová  Vedúci Podpora B2B zákazníkov +421915292030 reklamacie.vo@sse.sk 
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Komunikácia v prípade poruchy a plánovaných prerušení v distribúcii elektriny 
  

Meno a priezvisko Telefón 

Poruchová linka SSD 0800 159 000 

Poruchová linka VSD 0800 123 332 

Poruchová linka ZSD 0850 111 567 

 
 
 
 
 

V Žiline dňa:  
 
 
 

V Žiline dňa:  
 

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. 
 
 
 
 
Podpis: 
Meno: Ing. Patrik Vicenec 
Funkcia: Riaditeľ sekcie predaj B2B zákazníkom 

Odberateľ: Žilinská univerzita v Žiline 
 
 
 
 
Podpis: 
Meno:     Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
Funkcia: Rektor 
 

  
 


