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Váš |ist značkylzo dňa

22,.06,2018
Naša znaěka

1301lzsl2018
Vybavuje/linka

Marková/O8sO 123 555

Yážený zákazník
Rozpočtová organizácia LU KUS
Dr, Herza24011
984 01 Lučenec

žilina
26.06.2018

Vec: ÚčinnáZmluva o združenej dodávke elektriny

V ážený zákazník Roz počtová orga n izácia L U KU S,

dovol'te, aby sme Vám oznámili, že Zmluva o združenej dodávke elektriny (d'alej len "Zmluva") pre
odberné miesto ElC 242SS4523821000Q, adresa: Adyho,984 01 Lučenec, nadobudla účinnost'.

V prílohe tohto listu Vám zasielame prílohy zmluvy, t.j. Technickú špecifikáciu odberného miesta a
Dohodu o platbách za odobratú, ale zatial'nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúru. Číslo Zmluvy a
deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy, teda deň začatía dodávky elektriny do odberného miesta, je
uvedený v prílohe Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial' nevyfakturovanú elektrickú energiu -
faktúra, v ktorej máte taktiež uvedené údaje potrebné k úhrade platieb (t.j. dátum úhrady prvej
preddavkovej platby, výšku preddavkovej platby, dátum splatnosti, periodicitu úhrady, bankové
spojenie na spoločnost' Stredoslovenská energetika, a.s., atd'.).

V prípade doplňujúcich otázok nás móžete kontaktovat' na zákazníckej linke pre podnikatel'ov
0850 123 555 v každý pracovný deň od B.00 do 17.00 hodiny alebo emailom na podnikatelia@sse.sk.

S pozdravom
Stredor'n,.,engki energrťka, a.s.

zálwnlcka centrurna
uutylF+**r

lng, MichalJaloviar
riaditel'sekcie
Predaj B2C zákazníkom
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Dohoda o platbách za odobratú,
ale zatial' nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

130001683 285
Z5.06.2018
Prevodný príkaz

Opakované dodanie tovaru
Prí|oha k Zmluve o združenej dodávke elektrinV čísIo 9],004402B1 (d'alej len "Zmluva")

Poradové říslo faktúry:
Dátum Vyhotoven!ai
Spósob úhrady preddavkov:

ÚOale o odbernom mieste
číslo odberného miesta: 45z38zt
Synagóga
Adyho
9B4 01 Lučenec
ElCl ?4ZSS45Z)B21000Q
ČísIo zmluvy: 910044o2BL
Produkt: AKTlV
Sadzba za distribúCiU elektriny; CZ jednopásmová sadzba

Rozpis pIatieb
Dodávatel'na základe Zmluvy ř.9100440281 uzatvořene,i dňa 22.06.201B a účinnej odo dňa 25.06.201B stanovi| preddavkové platby za dodávku a distribúciu e|ektriny na
obdobie od 01.07,ZOlB do 31.12.2018 nasledovne:

0dberatel'
Rozpočtová organizácia LUKUS
Divadlo B.s,Timiavy, Nám. republiky Zo95l5,984 01 Lučenec
lčol +23t3goz
DlČ: Z120186662
Bankové spojenie: SK66 5600 0000 0060 5867 7003
Čí5lo zmluVného účtu: 1] 00o95687

Korešpondenčná ad resa:
Rozpočtová oreanizácia LUKUS
Dr.Herza?40lL
984 01 Lučenec

452382 1 600
45238z 1 600
452382 1 600
452382 1600
45z382 1600
45z38z160o

01.07,ZO1B 1

01.08,Z018
01.09,Z018
01.10,201B
0],.11,Z018
0]_.1Z,Z018

15.08.z018
15,09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15,1z,z018

2Oo/o

2Oo/o

7jo/a

20a/o

ZOo/o

2oo/o

250,00
250,00
250.00
Z50,00
Z50,00
Z50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

300,00
3o0,o0
300,00
300,00
300,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušáInu sumu protihodnoty.
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, V ktoromje splatná s varlabllným symbolom 45z38z1600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu,
nede|'u alebo sViatok, bUde dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň,

Skladba ceny
Dohoda o platbách sa Uzatvára na predpokladané množstvo elektricke.j práce Z3,481 MWh za obdobie podl'a rozpisu platieb V jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej
Iegislatívy pre rok ZOlBje skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTlV nasledovná:

Dodávka VT
Spotrebná daň - nedef, typ užitia - s daňou

MWh

MWh

53,9400
1,3200

Platba za diStribuované množstvo elektriny
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny
Tari ía za prevádzkovdnie systému
Tarifa za systémové služby
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu
|4esačná platba za príkon - istič nad 3X160 A za každý 1 A

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky,
Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, akciová spoločnost'
Slovenskó Sporitel'ňa, a,s.

ClD SK57ZZZ7 o00000001 7

0850 1Z3 555
+42I 4'J.519 B5 05 mimo SR

WWW.sse.sk/konta kty

a.s.
sK91 0200 0000 0000 oo7o zA32
SK68 1100 0000 0026 zLL9 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

67,4B00
5,Z9B3

26,2)IL
6,8919
3,Z7oo
0,Z500

SU BAsKBx
TATRsKBX
Gl BASKBX

Stredoslovenská energetika, a,s,
Pri Rajčianke B59Lt4B.,01O 47 Žilina

MWh

M\^/h

Ml^/h

MWh

M\^/h

Mesiac

:l:jl.i|+i:j.i];1]l lil ,,1::;;:;,l. íi { 'Jliii,,
1,l2

www.sse,sk/zakaznicke-centra



Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100440281

TECHNlcKÁ ŠpeclrtxÁclA ooaeRNÉHo MlESTA

llll]lillllll]|lll]l]lill]lillil

90027901 00

Odberatel':
Rozpočtová organizácia LU KUS

Sídlo / Adresa trvalého bydliska:
Divadlo B,S.Timravy, Nám. republiky 2095/5
984 01 Lučenec

lČo: +zst sgoz

Dodávatel':
Stredoslovenská energetika, a.s

Sídlo:
Pri Rajčianke B591
010 47 Žilina

lČo: 36403008

charakteristika od berného miesta

ElC kód odberného miesta: 242§§4523821000Q Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta: 4523821 Adyho

984 01 Lučenec

Napát'ová úroveň: NN Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): 0
Dist. sadzba: C2 - 1T stredná spotreba Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): 0
Hlavný istič (A): 250 Rezeryovaná kapacita 12 mesiacov (kW): 0
Celkový inštalovaný príkon (W): 0 Maximálna rezervovaná kapacita (kW):
Počet fáz: Tri Úeinník: 0
Stupeň zabezpečenia dodávky: 3. stupeň - štandard Trieda TDO: Bez TDO
Distribučná siet': SSE Úroveň NN

ÚOale o meraní dodávky

Typ merania: Profilové Spósob merania:
Číslo elektromera,,7748 Počet taríf: Jednotarif
Mesiac fakturácie: Mesačne periodicita fakturácie: Mesačná
Fakturačná konštanta: 3 Rozsah číselníka: 07
Spósob stanovenia náhradných hodnót: V zmysle p|atného Prevádzkového poriadku distribútora

P!atnost' od: 25.06.201 8

Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to,
že medzizmluvnými stranami sú platné zmenené údaje.
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oDBÉRATEť

i Obr:hoclrró nIerro: Rozpoótová organizácia

, titl: 42313902

DODÁVATEť: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 0L0 47 Žnina

Tel.: 0850 123 555 | lč0: 36 403 008 | Dlč: 2020]_06682 | lč DpH: SK2OZ010668Z
Zapísaná v Obchodnom registri 0kresného súdu Žilina, 0ddiel; Sa, VIožka číslo; 103Z8/L
lBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 Z43Z l Sl^JlFT-BIC: SUBASKBX

zMLUVA 0 zDRuŽ8NEt DoDÁvKE €tEKTRlNY (d,alej len ,,Zmluva") uzatvorená v zrnysie ustanovenÍ§_ Z69_ods. Z

gbrhudnóho zákonníka a príslušnÝch ustanOvení Zákona č,Z53,naI2 Z, z, o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1i

LUKUS

I DlČ,: 2120186662

1 Zapísarrýv (0R,žtl;: Zriad'ovacia listina (ŠÚSR)

i Koníaktná osoba: Mgr, Tomáš Belko - riaditel'
; 'lei,:íórr: 

I Mobil: .905364681

ť-mail: lukus@lucenec.sk

lPlEss !!DL4 !r9L9_§!_,,9_!T! _ _ ._
Uiica: Divadlo B.S.Timravy, Nám. republiky

Obec: LuČeneC

I L, domu:

,!l1! _

'_l totožn;1 s adresou sic,lla spoločrrosti

l lČ DPH:

i ZastúpenÝ

I Funkcia:

I tax:

I SK NACĚI

209515

9i8:410 1
l

)

APRESA PRE z_As!FLANlt

tjlica: Dr. Herza

Clbec: Lučenec

KORcsPOND€NclE
| Č. donru: 240

|PSČ; 9 1 8 ; 4 l 0 l 1

úonle o oDBERNOM Ml€sT€

lJlila: Adyho - Synagóga

(]bP,_ Lučenec

í,'rt:dpokladaný roii,iý orjbei- (k\alh):

Rezorvovailá kap":cita v kh-l":

I Požaclovaný prsdukt dodáVky:t: Aktiv

I Typ rezeruovanej kapacity'

| Č. dornu:

|P§Č: 9 l 8 | 4 ] 0 i 1

I lllavný isLič(A): 3x250 |Dislri[xičná sarlzba: C2

i ] 12mesačná i. l :mesačná i ] mesačná

, extra
[ /otn',lfi \,l "|, 

: li".l"řl)

i ] xnri súbor i ] pclf a xml súbor

l
l

5POsoB zAslELANlA FAKTÚR (vyberte ib,l jednLl možno:ť),

,- ; §úhla5ím so zasielanínt
*lektranickej íaktúry

€"mailov;í adresa pre zasielanie íaktur

ii, 5r]hiasím so zasieianím íaktúry poštou

P€RlODlclTA ÚnRnov PRCDDAVKoVÝcH plRrteg

i Iil mesačne

Výška predd;rvkovej plniby: 300 Eur

BANKoVÉ sPoJ€NlE ooeEnnrem
lBArrr, 1S,K!Oi6:5l6tO 0lO O Ol0 O 0,6;0.5iSl6l 7:,7:0' 9 3, SWlFt-Bl(: l i i l 1 i ! l.

TERMíN zAčATlA D0DÁVKY iláturrr: / l

l ] (errník rlci];ir,,kV elektrirry pre poclnikatel'ov ;i rrrganizácre, ViaZanOst': l7 mesiacr:v

ix] t,enník: Št- ts -te ttl Vialanost'do: 3_111,?t?91"9
elektrinu od Dodávatel'a

Pre intorrnár:ie r:hl,adtlnl ceny ilotiávky eIekttiny kcntaktujtc, |,ioSim,,[)OdÍVJteli-i,.V pr'Ípade, 
:.*,':,1Ž !!,?.:l':j.'l' 

odoblrá

nu.'inv.ii oJt *iný.n n io,ut..ť ňJ;mŮ nu nouo. odbernoin mieste priznaná rovnaká 5ena dodávkV elektrinY,

l'yp labezpnčenia,

Typ zasielania súbrLtu

l i štandard
' (hal zol,t:. J,rfunio1

[ ] pdí súbor

;;o;.; Jr*oo,
preclclavxL:vých Dlatjeb íaktLir

i , ri,irtas k inkasua] l | 
1 ,1 :;iinr.i r, in[.ii :,,

iX; grrevrldný príkaz:;) , , ixi plevo,:lný prikirzjr

l. , peiiažný pr.rukaz t,l ; ,, i , qoňažrrý poukaz t,)
ilji

ttti s,rtesoťttýl]t oCtJOťiOfll,

'-' -nió 

ie .peiiužt,ý 1,otlkoz lJ". _. .".,,,."',;.".:,,^ ^: ,^ _.^,,,.,,, ",,,n,, 
,,,,,, ^ š

_lt i;,i,]uái r.,n, ip 6soic lihro/ly jč řhírc!)l,e uviesl' ha!kovL, spoiclli,] ()dbL,iLl(l'l,

PR€ elc oDBERNÉHo MlESTA čís, ousennÉHo MlEsTA (čoM)

i 2 ,4 Z:S lS ,4,5:2,3l8l 2: 1l 0, 0l 0l Ql



Článok 1
Predmet zmluvy
1,1, ZmluVoU sa ZaVáZUje DodáVčtel' dodáVat' odberale|'ovi elektrinu vymedzenťt

množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciU elóktriny oo
odbernélro rniesta Odberatel'a vrátane súvisiacich služieb a prevzial' za or]be-
rateí'a Zodpovednost' Za odchýlku (d'alej len ,,Dodávka elektíiny"), PocJmienkoir
pre dodržanie tern]ínU Začatia Dodávky elektriny je splnenie táchnických a ob-
choriných poclrnienok pripojenia a obchodných pótlmie.nok Dodávatel'a, DOdávku
elektrjny nemožno začat'skór, ako d6jde k montáži určeného merarjla zo strany
prevádZkovatel'a distribUčnej sústavy (dblej len .,PDS"), Ot]ber"rtel'elektriny sa za--
Vá2Uje Zaplatit'Dodávatelbvi tenu za Dodávku elektriny,

1,2, Dodávka elektriny bude usktttočňovaná podlb Zákona t, zsttzcll.z Z. z, o ener-
8etike a 0 Zmene a doplnení niekiorých zákonov (dalej Ien,,Zákon o ener8etike'')
a platných,,0bchodných podmienok dodáVky elektriny pre zákazníkov s cělkovoú
ročnou spotrebou elektriny do 5o0 Ml^lh'' (d'alě] len ,,ÓP''), Tieto oP ocberate|'ob-
držaI pri podpise ZmIuvy, oboznámiI sa s ich obsa]rom, Útorému porozLímel a za-
vázuje sa ich dodržiavat',

1 3 Dodávka,e]ektrjny je sp|nená prechocJom elektriny z distlibUčnej sústavy prís-
lušného PDS, kU ktore] je odberné rníesto Odberaiel.a pripo]ené, do odberného
miesta odbe[atei'a, t,j, prechocJom olektrinV CeZ odovzáávaiie miesto, v ktororn
sa,zároveň r,iSktltočňuje prechod VlastníCkych práV k oodané] elektrine a í]ebez-
pečenstvo škody,

]",4. Pokial' V tejto Zmiuve nie je uvedené inak, di'lribúciu elektriny Zabezpečí Dodá-
Vatel'pre odberatel'a v rozsahu a za podmienok uvedených v platnont a účinnorn
prevádZkovom poriadku PD5 (d'alej len ..Prevádzkový poiiadok''), ktorý bol schvá-
l:l}_!.|.ud^o. pre regulácitl sret'ovýcn odvetví Slovenskcj republiký (d'alej len
.,URSO"), Prevádztový poriadok v platnom a účinnom znenile spravrcli.: zu"rálne-
ný na webovom sídle PD5,

1.5, Spósob oznámenia termínu výmeny určenélro rnerac]|a a informácju 0 dovodoch
výmeny určeného meradia Ustanovuje § 40 odsek B Zókona o energetike, t, j,
pri plánovanej výrnene určenélro neradla buclB termin ozrrámený písolřrne aspoŮ
15 dní vopred, to nep|atí, ak Odbelatel' súhlasí s neskorším ternínom oznáme
nia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bU-
de termín oznánrený bezodkladne, Dóvody výmóný určeného meraclla, náhradný
spósob určenia množstva dodanej elektriny v prípáde poruchy určeného merad-
la al€bo mimo určeného terrnínu odpočtu sti upravené v preúáclzkovom poriacl-
ku príslušného PDS.

1,6, DodáVčte'' poslednej inštancie je povinný dodáVat' elektrinU odberate|'orn
eIektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých clodávatel' stratil sDósobilost'
.jod.lvat' elektrlnu podi'a § 18 odsek 6 Zákona o enelgetike alebo ak dólcJc
k zastaveniu protesLl zmeny dodávatel'a eIektriny a zároveň ku cjňLL prerušenia
clodáVok eiekirjny nemajú zabezpečenú dodávku jným spósobom, DodáVatel'
Doslednej inštancie je povinný dodáVat' elektlinu nalviac počas troch rnesia-
cov, Dodávka posiednej inštanc;e začína clňorn nasledujúcirn po dni, v ktolon
póvodný dodávatel' stratiL Spósobllost' dodáVai' 8lektrilrÚ, Skutočnost', že dod j,
Vatel'elekŤiny stratil spósobiíost'dodáVať elektrinLr poCll'a § ]-B odsek 6 Zéko-
na 0 enel8etjke alebo ak dójcle k Zastaveniu procesu zmený doc]ávatel'a elek-
tíiny a zároveň odberate|'elektriny ku cltiu prerušenia dodáúok elektriny nerná
zabezpečenú dodávku inýnr spósollorn, oznámi odberá]te|'ovi bezodklarjire ore-
Vádzkovate]'sústavy, do ktorej je odbelateí'eiektriny pripoiený a to V rozsahu
nodl'a Vyhlášky ÚRSO r, Z+lZOl: Z. z., ktorou sa usianovLlli1 pravirllá pre íun-
8ovanle Vnútorného tlhu s elektrinou a pravicl|á pre fungovanie Vnútorného
trhu s piynom v píatnom a účinnonr znení (d'ate1 len,,Pravid|á trhu''), lnformácia
koncovýrr odbe]-ate|'om elektliny 0 Začiatku dociávky pcrsledne] inštancie ob-
sahule poučenie o dóvodoch vzniku dodávky posledne] inštanCie. dobe jej tí
vanja a možnostíěch jej ukončenia, l]odévatel'om poslednej inštancie je cližite|'
povolenia na dodávku eIektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberat",
|'om elektriny, klorého řozho(]nutím urči ÚracJ pre re8ulácíU sietbvých odvet-
ví Režinr dťávky pos|ecJnej lnštancio je upravený v\ 1B Zákon. Ó energeti-
ke a v § 36 PraviclieI trhu.

Článok Z,
Doba platnosti zmluvy
2.1, Zmluva nadobúda platnost'dňorl jej podpisu oboma zmluvnÝn]i stránami, pričom

2Volená doba trvania ZmluVy Začína plynút'dňom začatia DÓdávkv elektIiny od.
berate|bvi (účinnost'Zmluvy) Zmluvné strany sa dohodli, že povinne ,u*,*1ňo,
vané zmluvy nadobúdajú v súlacle s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka účin-
nosť dňorn podl'a prvej Vety tohto bodu.

2.2, Vjazanost'Zfi]|UVy Sa predlžLrje o dobu ].Z nlesi;cov, .r to aj opakovane, pokial'
niektorá zmluvná strana písomne neoznáml clruhej zmlLrvnej strane najmenei
2 mesiace pred ukončením doby trvani"r Zmluvv, že i predÍžením olatnosti Zrnltl-
vy na drrbu ] Z lnr'.siacov nesúhlas;

Článok 3
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta
pre di§tribúciu elektriny
3.1. Všetky iníormácie potrebné pre distribúciU elektriny Jko aj technický popis

meracej súptavy sti uvedené v prílohe Technická špeaifikácia odbenlého rnies-
ta, ktorá je nerrddeiitel'nou súčast'ou tejto Zmluvy.

ČlánOk 4
Cena a sp6§ob platby
4.]. Odberatel'5a ZaVáZuje eiektlinU odoberat'a Zap|atit'DodéVatel'ovi za jej Dodáv-

ku cenu Ltrčenú platným a účinným Cenníkom, Ceny uveclené v Cenníku obsahu-
1ú cenu silovej eIekřiny vrátane prevzatia zodpovednosti za oclchý|ku, ktoré sta.
novuje DOdáVato|'V sLilado s próVnym poriadkom Sioverrskej repu6|iky {d'a|ej lOn
..SR'') Ceny reguIovaných poplatkcrv za distribúciu. prenos, syitémove itŮžly.'pre-
václzkovanie systému a ostatné poplatky sa zavázuje odbeátel'uh,ac,]it.vo výške
stanovenej platnými a účinnýrni rozhoclnutiami URSO. Re8Ulované poptatký bu,
dú íaktulované vjednej íaktúre, spolu s cenou silovej e|e"ktriny, V príparle zine.
ny regulovaných poplatkov alobo zavedenia nových p0Olatkov, aiebo nových daní
príslušnými štátnymi olgánmi SR. ktoré sa týkajŮ p|nenia porJ|? tejto Zrrriuvy, ná
DodáVate|' práVo požadovat' od Odbe'atel'ts ich zaplatenie i odberatel' sa zavazu-
je tieto poplatky alebo dan-. Zaplatit', DodáVatel'rná piávo požadovai'Od odbera-
tel'a aj.zap]atenje ZVýšenýCh nák|adov, ktoré bu<]ú n.]at'Vplyv na cenL}.r ktoré bU-
dú Liložené íoZhodnutiaíT]i štátnVch or8ánov SR a ktoré Dod"ivatel'rrebucle mdct'
ovp|yvnit', Cenu regulovaných poplatkov a cenu Za rJorlanU elektrinU sa zavázuje
0dberate|' Uhíad jt' spósobom pod|'a ZnIuvy,

4,2, V prípade prerJÍženra platnosti Zfl}luVy pocira čl, z, bod 2.2, Zrnluvy sé odberatel'
zavázu]e elekttinu odoberat'a Zaplatit't]odáVatel'ovi Za joj Dod;íVkU conu určenú
platným a iičinnýíT Cenníkom clodávky elektriny pre podnkat"l'ou n organizócie -
jednoročlrý na príslUšný kaIendárny rck.

4.3, DodáValel' je povinný dodržiavat' štandarcly kvality clodávky elektrin\/ Vráta-
ne ich Vyhodnocovanía podj'a osobitného právneho pledplsu - Vyhlášky URSo
č, Z36/Z016 'Z, z,,kíorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosuelektrirry, clis-
tribúcie elektriny a cjodávky elektriny.

4.4, Odberate|'podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje. že sa riacjne pred jej podpisom
obOZnámil 5 Cenníkom

Článok 5,
záverečné u§tanovenia
5 I Neodrleliteinou 5účast'ou tejto ZŤlIlvy sú:

a) Cennrk,
b) 0P.
c) Technická špecifikácia odberného miesta,
d) Dohoda o platbách Za odobratú, ale Zatial'nevyfaktUrovanú elektrinu- faktúra,

Prílohy c) a d) budú odl]erate|'ovi zaslané beioclkIac]ne po dní nědobudnutia
účinnosti zmluvy. Číslo zmluvy a cjátum nadobL]cJnutja účjnnosti zmluvy bucle
uvedený v prílohe Dohoda o piatbách za odobratLj, ale zatial'nevyfaktuiovanú
elektťinU - faktúra,

5,2. Iáto Zmluva je Vyhotovená V dvoch Vyhotovel]iacl] s platnost'ou ori8inálU, Z kto-
rýc|r každá zmluvná Strana do5tala po jednom VVhotovení, Všetky zrnenv a dopín-
ky Zmluvy je možné vykonat'ien písomne,

5,3, Zrnluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uZatvárajť] po jej rJókladnonr
prečít€ni slobodne, na základe vlastne] vóle, vážne a nle v iiesni. arri za ziavnp
nevýhodných podmierrok.

5,4, NadobúdnutírnťrčinnostitejtoZmluvystrácaplatrrost'preclchádza]úcazmluvana
cJodávku e|ektriny pre odberné miesto uveden-ó V tejto ZmiL]Ve. s tým, že tie ;re
oddeIitel'né 5účasti predchádzajúce1 zmluvy. ktoré néboIi ku dňu poclpisu zrnluvy

__ , zmenené, zost.íVajú V platnosti ako neocJdelitel'rrá súčast.ZmIuvy,
5.5, ostatnó VZt'ahV touto Zn]|UVOu neupravenó S"] riadia Zákonom o enorgetike, OP

a všeobecnými ustanoveniami Obchoclného zákclnníka. Zmluva sa riadT právnym
poriadkom SR,

Llanok b.
Zvláštne dojednania
6,]", Zmluvné strany dohodli ZVláštne dojednania tejto Zrnluvy V rozsahu, ako je uve-

denó V prílohe tejto Znluvy.

DoDÁVATEu:

M e n o a p r iezvi s kri5Qtrů:,]i

Funkcia: p

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Beleko

Funkcra: riaditel'

,á, os.č.3,1 32

i Podpis a pečiatkai
l

i Dátum platnosti:
I

)

22l06

{fiemných zákazníkov

ffiS,r., ,ll,,
Podpisapečiatka: ( /li
Dátrrm porjpisu 0dlleratelYa:201B

ODBERATEť:

oril)9la'!eI svolinr prllpisom vVjaflltlle SLJ|]la\ So sp,,l( 3Vlíl In D\o|,]nýí l) útl;iov na
Ur9lV el)e,8Piitkeh.) DOía{Jel)\|VJ l ttlíor:rroLldtItd ů íjlOd|,l,]ot.l, slu/tJá(h.,\/yilctl 

Inýth porrtlkách L']0dáVatel';i. 0dbcratcl'súhlásí, abV bol DOijáVóteÍ'onl v zrnyslc-pr,:cl
clrárJzajrir:t:j VClV í)slOV(,Vaflý r:ítktioniikuu ptštl;u v zlnvsle zákr:lti tr c|uklrcrrttr, I

kýclr korrrirnikírciách. listOV01.1 Zi5 jOlk{},"l, ie leícli.]ickV aIebc, pri crscblton kolt.]l(le, i Podpis:

Vjac infolrrrác;l nájdele v zákazrríckycil aeí]tiáci] Dodávůte l'e álelJo 11č wwvJ,sse,sk

l!

E:
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Čtánok t.
Predmet zmluvy
]-,1, Zmluvou sa zavázuje DodáVatel' dodáVat' odberatel.ovi elektrinLJ vymedzenú

množstvom a časovým priebehorn Výkonu, Zabezpečiť diStrlbúciU elóktriny do
odbernóho miesta odberalei'a vrátane súvisiacich služieb a prevziat' za odbe-
ratel'a Zodpovedť]ost' Za odchýlku (d'a|ej len ,,Dodávka elektriny'.), Podmienkou
pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je spinenie technických a ob-
chodných podmienok pripojenia a obchodných podmienOk DodáValel'a. DodáVku
elektťiny nemožno Začat'skór, ako dójde k montáži určeného meradla Zo strany
prevádZkovatel'a diStribučnej sústaVy {d'elej len,,PDs''). odberate|'elektriny sa za-
Vá2Uje Zaplatit'DodáVatel'oVi cenu za DodáVkU elektriny.

1,Z. Dodávka elektriny buc1-. uskutočňovanó podl'a Zákona č,25U2O1.2 Z, z, o ener,
8etike a o zmene a dop|není niekiorýCn zákonov (d'alej len ,,Zákon o ener8eJike'')
a pIatných.,0bchodných podrnienok docláVky elektliny pre zákazníkov s celkovou
ročnou spotrebou elektliny do 500 l'4Wh" {d'alej len ,,oP''). Tieto oP Odberatel'ob-
dtžal pri podpise Zmíuvy, oboznámil 5a s i(h obsdl,]om. ktorému porozumei a za-
vázL:je sa ich dodržiavat'.

]",3, Dodávka elektíiny je splnená prechodom eleklliny Z distribUčnej sústavy prís-
lušného PDS, ku ktorej je odbeíné rniesto Odberatel'a pripolené, do odberného
miesta odberatel'a, t.j, precl,]odom eloktriny cez odovzdáVacie n,]iesto, V ktorom
sa zároveň uskUtočňUje prechod Vlastníckych práV k dodanej elektline a nebez-
]ečenstvo škody,

1,4, Pokjal'V tejto Zmluve nie je uvecJené tnak, distribúciU elektiiny zabezpeří l)odá,
Vate|'pre odbelelel'a v rozsahu a Za podn)ienok uverJených v pIatnotn a účinnort
prevódzkovom poriadku PDS (dh]eJ ien,,PleVádzkový poriadOk''), ktorý boI schVá"
lený Úradom pre reguláciLr siet'ovýcn odvetví S|ovenskej reptrbliký (d'alej len
,,URSO"), PrevádzKový poriadok v platnom a účinnom zneníle spravicJla zverejne-
ný na webovom sídle PDS.

1.5, Spósob oznámenia tenníriu výmeny určeného meraclla a informáciu o dóvodoch
výmeny určenóho meradla ustanovllje § 40 odsek B Zákona o ener8etike, t, j,
pri p{ánovanej výnrene určeného n,]eí,aclia buL]e termín oznámený písomrre aspoň
15 dní vopred, to neplatí. ak Odberatel' súhlasí s neskorším termínom oznáme
nia výneny určeného meradla; pri neplánovane] výmene uíčenáho meradla bu,
de termín oznámený bezodkIaclne, D6vody výrneny utčeného neraclla, náhradný
spósob určenia množstva dodanej eIektriny v prípade poruchy určenóho rlerad.
la a|ebo mimo určeného termínu odpočtt] sú L,pravené v Preváclzkovom poriad-
ku prísIušného PDs,

]".6. DodáVatel' poslednej inštancie je povinný dodáVat' elektrinu odberatel'om
eIektriny, ktorí sú pripojení k SúStave a ktorých clotlávatel'Stratil spósobilost'
dodávat' elektrinu podl'a § 18 odsek 6 Zákona o enel8etlke alebo ak dójde
k zastaveniu proceSU Zmeny dodáVatel'a elektriny a zároveň ku clňtl prerušenia
dodáVok elek,|riny nema]ú Zabezpečenú dodáVkU iným spósobom. DodáVatel'
poslednej inštancie jQ povinný dodávat'elektlinu nalviac počas troch rtesia
cov, Dodávka poslednej inštancie začína dňom nasleclulúcim po dni, v ktoíOm
p6vodný dodáVatel'stratil sp6sobilost'dodáVat'eloktrinu, SkUtočnost', že dodó"
Vatel'elektriny stratiI spósobjlost'doc]áVat'elekirinU podi'a § ]"B odsek 6 Záko-
na o energetike alebo ak dó]de k zastaveniu procesu Zmeny dodáVatel.a elek-
triny a Zároveň odberatel'elektliny ku clňu prerušenia dodáVok elektliny neiná
zabezpečenú dodávku inýrl spósobon, oznáni orJberatol'ovi bezoclkIadne prc-
VádZkovate{'Sústavy, do ktore; je odberatel'eIektriny pripojený a to V rozSahu
Dodl'a Vyhlášky ÚRso č, 2qlzot: Z.7_.,klorol sa usianovLrjii piavirllá pre íun-
govanie vnútorného trhu s elektrinou a pravid|á pre fungovanie vnútorného
trhU s plynom V platnon a účinnom znení(d'alej len,.Pravirilá.rrhu''), lnformácia
koncovým odbe|atel'om eIektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie ob-
sahule poučenie o dóvodoch vzniku dodávky poslednej ioštancie, dobe jei tr-
vania a možnostiach jej rrkončenia. L]odáVatel'om poslednej inštancie je držitel'
povolenia na dodáVku elektriny, ktorý dodáva elektrinU koncovým odberate-
|'om elektíiny, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre re8uláciU sietbvých oclvet-
ví, Režim dodávky poslednej inštancie je lpravený v § 1B Zákcna á errergetr-
ke a v § 36 Pravidiel tíhu,

Článot< Z
Doba platnosti zmluvy
Z,1, Znlluva nódobúda pIatnost'dňorn jej podpisu oboma zn,rluvnýrni stranani, pričOm

zvolená doba trvania ZmIuvy začína plynút'dňoil] začatia Dodávky elekt:iny 0d.
beratel'ovi (účinnost'Zrnluvy) Zmluvné strany sa dohodli, že povinne zverejňo-
vané zmluvy nadobúdajú v súlade s § 47a odsek Z Občianskeho žákonníka účin-
nost'dňoin podl'a prvej vety tohto bodu,

2,2, Viazanost'Zmluvy sa predlžuje o dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokial'
niektorá zmluvná stranó písomne neoznámi drLlhej zmluvnej stlane najmenej
2 mesiace pred ukončením doby trvani.] Zmluvy, že s predÍženíln platnosti ZmIu-
vy na dobu 12 mesiacov nesúhlasí,

Čtánok 3.
Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta
pre distribúciu elektriny
3.]", Všetky iníorn;icie potrebné pre díStribú(iU elektriny ako aj technický popi§

meiacej súpravy sú uVedené V prílohe Technická špecifikária odbernélro tnies-
ta, ktorá je neoddelite|'nou súčast'otr te]tó ZmluVV

ČlánOk 4.
Cena a sp6sob platby
4.].. odberdtel'5ě ZaVáZuje elektrinu odoberat'a zaplatit'DodáVatelovi za jej DodáV-

ku cenu určenú platným .r účinným cenníkom. cenv uvedenó v cenníku obsahu,
1ú cenu silovej elektriny Vtátěne prevZatia zodpovednosti Za oclchýlku, ktoró sta-
novuj€ DodáVatel'V sLilade s próvnyrrr poiiadkom Sloverrskej republiky (d'alej 1en
,,SR''), Ceny regulovaných poplatkc}V Za distribúclu. preno§, sVstémoVé slllžby, i]re-
vádzkovanie systémrr a ostatné poplatky Sě ZaVázUje odberatel'Uhladit'Vo Výške
stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami URSO, Re6ulované pOplatky rJU-
dú fakturované V jednej faktúre, spolu 5 ceí,]ou silovej elektlinV, V pripade irne-
ny regulovaných poplatkov alebo Zavedenia nových pOplatkov, aJebo nových darrí
príslLršnými štátnymi orgánmi SR, ktoré Sá týkajL1 plnenia podl'a teJto ZmiUVy, n]á
DoCléVatel'práVo požadovat'od 0dbeíatei'a 1ch zaplatenie a odberarel'sa zevázu"
je tieto poplatkV alebo dane Zaplatit', DodáVdle|'rná právo požadovat'Orl odbeťó,
tel'a a1 zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú ínat'Vplyv na cenu a ktoré bu,
dú Llloženó [0zhodnutian]í št"itnvch or8ánov 5R a ktoré Dodávatel'nebucle móct'
ovplyvnit', Cenu regulovarrých poplatkov a cenu Za doclať]ú eléktrinu sa zavážuje
odberatel' Uhradit'spósobom podl'a ZmluVy,

4.2. V prípacle prerJÍženia platnosti Znrluvy poát'a čl. z, bod 2,2, Zrrrluvy sa odbelatel'
zaVdZuje eíektíinU odobe[at'a zaplatit'DodáVatel'ovl za jej DorJalvku cenu určenú
platnýnr a Ličinným Cenníkorn dodávky elektriny pre poclnik.:telbv a organizácie _

1ednoročný na príslUšný kalendáiny íck,
4,3. DodáVate|' je povinný rjodržiavat' štandardy kvality clodáVky elekiriny Vráia-

ne ich Vyhodnocovania podj'a osobitného právneho predpisu - Vyh|áškv URSO
č. 236/Z016 Z, z,, ktorou sa ustanovujú štanda[dy kvality prenosu elekttit.ty, dis-
tíibúCle eIektri{ry a dodávky elektriny,

4,4, odberatel'podpisom teito Zm]uvy potvrdzuje, že sa liadne pred jej poclpisom
oboznárnil s cenníkom

Člán0k 5.
záverečné ustanovenia
5,,l., Neocldelitel'noU 5účast'ou tejto Zmluvy sú:

a) Cenník,
b) 0P.
c) Technická špecifikácia odbemého miesta,
d) Dohor]aoplétbách2aoclobratú,aleZatial'nevyfektUrovanúelektrinU-faktúra.

Prílohy c) a d) budú 0dberatelbvi Zaslané bezoclklaclne po clni nadobudnUtia
účinnosti ZmIuvy, Číslo Zmluvy a dátum nadobudnUtia účinnosti Zrn|uvy bucle
uvedený v prílohe Dohoda o platbách Za odobratú, ale Zatial'nevyfaktuiovanú
elektrinU - taktúra,

5,2. Iáto Zmluva je Vyl,]oiovenó V dvoch Vyl]otovelliach s platnost'ou originálu, z kto-
rýclr každá zmluvná Strana dOStala po jednom vyhotovení, Všetky ZnrenV a rjopln-
ky Znluvy Je možné vykonat'|en písomne

5,3. ZmlUVné strany týrrto prehlasujú, že túto ZmluVU uzatvárajú po jej cjókladnom
prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vó|e, vážne a nie v tiesni, ani 2a z]avne
nevýhodných podmienok,

5,4, Naclobucinutín,účinnostitejtoZmlUVystIácaplatnost'preclchádza]iicazmIuvana
dodáVkij elektriny pre odberné miesto uvedené V tejto ZmlUVe, s týrl, že tie ne-
odde]itel'né súčasti píedchádzajúcej ZmIUVy, k.|olé neboIi ku clňu pocJpisu Zrnluvy
Zí]enené, Zo5táValú v olatnosti ako neoddeljtel'ná súčasť Znluvy

5,5, Ostatnó VZt'ahV touto Zmluvou neupr"lvené sa riadia Zákonom o energetike, OP
a všeobecnými ustanoveniami 0bchodného zákonníka. Zmluva sa riacli právnyrn
poriadkom SR.

ČlánOk 6.
Zvláštne dojednania
6,].. Zmluvné strany dohodli ZVláštne dojednania te_jto ZmlUVV V rozsahu, ěko je UVe-

dené v prílohe tejto ZmlúVy,

DoDÁVATEť:

vá, os.č.3132 Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Beleko

Fun kcia:

Podpis a pečiatka:

Dátum platnosti:

?ch zákazníkov Funkc ja: riaditel'

,$!;p,,,,,

22l06 201B

Odheratel' svojím podpi50rn vyjadrule sL']lrlas so splaccvaním o5obných Lrclajov na
úťeiy Qnergetického pOíaCOnslv.] a iníolinovaflia 0 í]loduktoth. sluíb;ich a výhcrJ- i
ných porrukách L}odáVatel'a, 0dbcratol'súhlasí, abV bol l]ťJiáVi]tel'o|]l V ?l|]yslc pr,](l
clrárlzajúr:ej VctV oslOVOVaný elektictltii:ktlu 1lošt,;u v ztnvsle zákon; 0 (] ckll{,ni(, .

kých korntrnikáciátl], listovůii zási.:ikoLJ, tclefc,riicky aleb,: pri clsobtlon konllkip . POC{PiS

\/iůr iníOimácia nájdete v zákazníckvC|.] centróch Do.|áV"]telb aiebc na wlvw.sso,sk,

I

l§
,,Ňz
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Meno a

0DBERATE[:

Podpis a rcčiatka: (
Dátum podpisu 22l06i2O 1B
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STREDOSLOVENSKÁ ^_.,.,ílz nanirrlz,ENERIET,KA cENNiK DoDÁVKy ELEKTRINY štaruoRRo {5_18 tll.

ceny Vtomto cenníku sú platné pre Zákazníkov, ktorí majú so stredoslovenskou energetikou, a, s. úzavretl] platnú

a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (prípadne zmluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1.2015 dO 31. 12.201B.

Štruktúra produktov dodávky elektriny
charakteristikaNázov

Aktiv
Klasik 8 hodín

Aku s platnosťou
s platnos

panoramik iné osvetlenie

Element nemerané elektrické zariadenia

Čeny za dodávku elektriny 201 5

Tieto ceny majú platnosť od 1, '1.2015 do 31 12,2O15 a sú platné pre zákazníkov, ktorí ma,iú so Stredoslovenskou energetikou uzavretúa,s
lo.

ceny zá dodávku elektriny 2016
Tieto cer)y ma.jú platnosť od 1. 1.2016 do 3'l , 12

Ceny za dodávku elektriny 2017
Tieto ceny rnalú platnosť od 1. 1. 2017 do 31

2016 a sú p|atné pre zákazníkov, ktorí majri so siredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú

"i^., /^ří^ó.lňó umlrrtlr n rlnrlárlkp Alpkfrinv\ na rlohrt ocl 1_ 1.2015 do 31, 12 . 201B.

12.2017 a sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú

lektrinv ínríoad'ne zmiuvu o dodávke elektrinv) na dobu od 1. 1.2015 do 31 . 12 .201B.

Ceny za dodávku elektriny 2018
Tieto ceny majú platnosť od'1 , 1,201B clo 31 12.201B a sú platné pre zákaznikov, ktorí majú so Stredcislovenskoll energetikou, a, s, uzavretú

lóL}řiň\/ /ňrin1.1nA 7mlll\/ll n,rloriávke elektrinv) na dobu od 1,.1.2015 dO 3'l . 12 .201B.

Ý pripaOe ňorych zmlúv o združenej
predloženie

ináivictualrle; cénovej ponuky na dodávku elektriny ó;il;"křr;nirrliin"i" rjnpo,fk.y za disirikrúciu a preňos eleitriny, ostatné regulované

pop|atky a spotrebnú daň.

DoDAVATEt
Metlo a funkcia:

Dátum:

Podpis:

ODBERATEI] ,: | ' ,'l ,' :, ,

Meno a funl<cia:
..lll;,,,ll'.,i ii' ]' ]i,' ii,'i, :.'";'-.;!,

-;, i:,] ],,i i,]. i

Dátum:

PoOpis: ( lů

tnú a účinnú zrnluvu o združene.j dodávke zniluvu o dodávke elektriny) na dobu od 1. 1.2015 do 31. 12,'n

Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH

Aktiv (EUR/MWh) 53,94 64.73

Kiasik
VT (EUR/MWh) 59,01 70,B 1

NT (EUR/MWh) 39,49 47.39

Aku
VT (EUR/MWh) 59,01 70,81

NT (EUR/MWh) 39,49 47,39

Komfort
VT (EUR/MWh) 74,46 89,35

NT (EUR/MWh) 51,78 62,14
panoramik tr'UK 47,0B 56,50

Element EU Rlmesiac/ t 0 wat!ov/9|\L 1 ,15 1,38

íai^^íi ,-l,,r,, n zrlrttženei dodávke elektrinv (prípadne zmluvu o oclávke elektrinv) na dobu od 1. 1.201
c6na bez DPH Cena s DPH,!--ť!:

(EUR/ MWh) 53,94 64,73

Klasik
VT (EUR/MWh) 59,01 70,81

NT (EUR/MWh) 39,49 47,39

Aku
VT (EUR/ MWh) 59,01 70,81

NT (EUR/ MWh) 39,49 47,39

Komfort
VT (EUR/ |VWh) 74,46 89,35

NT (EUR/ N4Wh) 51 ,7B 62,14

(EUR/ MWh) 47

Element (EU R/mesi acl 1 0 Wqla!/OlQ 1,1 1,38

Názov produktu Cena bez DPH Cena s DPH
/trtlR/ MWh) 53,94 64,73

-- 
l

Klasik l

\--..--
_VT (EUR/|VWh) *.

NT íEUR/MWh)
59,0,1 70,B1
39,49 47,39

AkLl
\/T ítrtJR/ MWh) 59,01 70,81.'\_-,.--.
NT (EUR/ MWh) 39,49 47,39

Komíort
VT (EUR/ MWh) 74,46 89,35

NT (EUR/ MWh) 51 ,7B 62,14

panoramik (EUR/ M\,Vh) 47,a8

Element íFLJR/mesiac/1 0 wattov/oM) 1,15

rlorlávke zmluvu o,dodávke dobu .,1. 2015 do

tu
(EURi MWh)

_q9!B_!94e!
53,94

9:le-9.qP_!-
64,73

Klasik
VT (EUR/MWh) 59,01 ,4.ql

4"!,39NT (EUR/MWh) 39,49

Aku
Vl,(ElBlyryo-
N,r (EUR1 MWh)

59J01 _
_ 39,49

J9š1
47,39

Komíoň
/4,4b _-_9!199

NT (EUR/ lvlwh) _

(EUR/ MWh)
51 ,7B
47,08

_62,14 _,_
56,50

,l0 1,15 1 ,3e,

zdr elektriny, ktoré uzjdtváňné po 1.1.2015, si SSE, a s, vyhradzuje právo na

zmluvu o



OBCHODNÉ PODMlENKY

článok l.
Predmet úpravy
1. Stredoslovenská energetika, a. s., lČo: 36403008, so sídlom Pri Rajčianke

8591/4B, 01O 47 Žnlna, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel Sa, vložka č. 10328/L (da|ej len ,,Dodávatel"') je držitel'om povolenia na

dodávku elektriny.

2, Tieto obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberatelbv s celkovou roč-

nou spotrebou e|ektriny do 500 MWh a pre ostatných odberatelbv SSE zarade-

ných do tejto skupiny odberatel'ov (ďalej len ,,OP") vydáva Dodávate|'za účelom

podrobnejšej úpravy zmluvného vzťahu pri dodávke eIektriny v zmysle Zákona

č.25112012Z. z, o energetike a o zmene a doplnení niektonj,ch zákonov v zne-

ní neskorších predpisov (d'alej len "Zákon o energetike"),

3. Tieto OP upravujú vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodávky elektriny

z napáťovej úrovne VN a NN pre odberatelbv s celkovou ročnou spotrebou

elekhiny do 500 MWh a pre ostatných odberatel'ov SSE zaradených do tejto

skupiny odberatelov, s výnimkou odberatel'ov elektriny v domácnosti (d'alej len

,,Odberatel"'), ktoných odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prí-

slušného prevádzkovatel'a distribučne.j sústavy (dalej len ,,PDS"), a ktorí majú

s Dodávatelbm uzavretú platnú zmluvu o dodávke alebo zmluvu o združenej

dodávke elektriny - Zmluva o dodávke a dishibúcii e|ektriny (ďalej len "Zmlu-

va") podl'a § 273 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom

znení (d'alej len ,,Obchodný zákonník") a dopÍňajú vzťahy upravené Obchodným

zákonníkom, Zákonom o energetike a ostatnými platnými všeobecnýmizáváz-

nými právnymi predpismi alebo normatívnymi aktmi.

Tieto OP platia pre Odberatelbv elektriny, ktorí sú malými podnikmi pod|'a § 3

písm. a) bodu 10 Zákona o energetike len v prípade, že (| Úrad pre reguláciu

sieťových odvetví neschváli obchodné podmienky p|atiace pre malé podniky,

alebo (ii) odberatel', ktor,ý je ma|ým podnikom nesúhlasí so zaradením medzi

malé podniky.

4. Tieto OP p|atia aj pre odberatelbv elektriny uvedených v čl. l. bod 2 týchto 0P,

ktorí odoberajú elektrinu na základe zmlúv o dodávke alebo zmlúv o združe-

nej dodávke elektriny uzavretých s Dodávatel'om pred platnosťou a účinnos-

ťou týchto OP

Článok lt.
Pojmy
Na účely týchto OP sa rozumie

1. odberatelbm koncový odberate|'elektriny ako je deíinovaný v čl. l, bodu 3 tých-

to OP,

2. dodávatelbm osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,

3. zmluvou sa rozumie zmluva o dodávke elektriny alsbo zmluva o združenej do-

dávke elektriny uzatvorená medzi dodávatel'om a odberatelbm,

4. prevádzkovatelbm distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribú-

ciu elekhiny na časti vymedzeného územia,

b.

7,

distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vyme,

dzeného územia na účel jej prepravy Odberatelbm, podmienky poskytovania

distribúcie e|ektriny a prístupu do distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné

miesto Odberate|'a pripojené, upravuje platný a účinný prevádzkový poriadok

prísIušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy schválený Úradom pre regu-

láciu siet'ových odvetví (d'a|ej len ,,úrad") a ostatné platné všeobecne závázné

právne predpisy alebo normatívne akty. Prevádzkový poriadok prevádzkova-

tel'a distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto Odberatel'a pripojené, je

spravidla zverejnený na webovom sídle prevádzkovatel'a distribučnej sústavy,

dodávkou eIektriny predaj elektriny,

odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznik|a v určitom časo-

vom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky ale-

bo odberu e|ektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reál-

nom čase,

odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného alebo via-

cených meracích bodov,

odberné elektrické zariadenie.|e zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny, a kto-

ré je možné pripojiť na distribučnú sústavu aIebo na elektrickú prípojku,

účtruruÉ:
od 1, ]-.2018

DoDÁVKY ELEKTRINY PRE zÁrnzruírov s CELKOVoU
RoČNoU SPOTREBoU ELEKTRINY D0 500 MhrH

10. technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovate|'om distribučnej

sústavy, ktoný zabezpečuje nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup,

pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje technické podmienky

prístupu a pripojenia, pravid|á prevádzkovania distribučnej sústavy azávázné
kritériá technickej bezpečnosti dishibučnej sústavy,

11. prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovatelbm diskibučnej

sústavy a schválený úradom, upravujúci podmienky prevádzky distribučnej sú-

stavy, práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a ktor,ý je zá-

vázný pre všetkých účastníkov trhu,

12. určenýmmerad|omjeprostriedok,ktorýslúžinaurčeniehodnotymeranejveli-
činy, pričom zahřňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariade-

nia a meracie zariadenie1),

13. prerušením dodávky a distribúcie elektriny odpojenie odberného elektrického

zariadenia bez ukončenia zmluvného vzťahu, Pri prerušení dodávky e|ektriny

móže byť odobraté určené meradIo,

14. ukončením dodávky a distribúcie elekhiny ukončenie zmluvného vzťahu

s odobratím určeného meradla, ak nie je ukončenie Zmluvy dohodnuté inak,

,l5, zabezpečením distribúcie e|ekkiny asňou súvisiacich služieb uzatvorenie

rámcovej distribučnej zmluvy zo strany dodávatel'a elektriny s prísIušným pre-

vádzkovatel'om distribučnej sústavy,

16. elektronickou íaktúrou faktúra vystavená v elektronickej forme,

17, cenníkom s|užieb dodávatel'a je platný cenník dodávatel'a obsahujúci ceny slu-

žieb a výkonov súvisiacich s dodávkou elektriny zverejnený na www,sse.sk

(d'alej len ,,cenník služieb Dodávatel'a") vydaný v súlade s vyhláškou úradu

č.2412013Z, z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu

s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,

1B. cenníkom s|užieb prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej |en ,,cenník slu-

žieb PDS") je cenník obsahujúci ceny služieb PDS spojených s distribúciou

elektriny uverejnený na webovom sídle PDS vydaný v súlade s vyhláškou úra-

du ó. 2412013 Z. z,, klorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného

trhu s e|ektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s p|ynom,

Článok lll.
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena

1, Pred uzatvorením Zmiuvy sú zmluvné strany na vyžiadanie povinné za účelom

identifikácie a overenia identifikácie preukázať svoju totožnosť.

2. Zmluua sa uzatvára

2,1 v priestoroch zákazníckeho centra, alebo iného obchodného miesta Dodá-

vatel'a za prítomnosti zástupcu Odberatel'a a Dodávatel'a, a to na podnet

0dberatel'a alebo Dodávatela,

2,2 v mieste sídla Odberatel'a a|ebo v iných miestach za prítomnosti zástup-

cu Odberate|'a a Dodávatel'a, ak si Odberatel'návštevu Dodávatel'a vy-

žiadal,
- 2.3 závázným a včasným prijatím pisomného návrhu2) osobne alebo doručo,

vaním poštou alebo kuriérskou službou, ak nebude zástupca Odberate|'a

a Dodávatel' súčasne prítomní,

2.4 predajom mimo prevádzkových priestorov Dodávate|'a,

2,5 elektronicky za podmienok ustanovených Dodávatel'om (napr. prostred-

níctvom formu|ára na webovom sídIe Dodávate|'a wwwsse.sk),

2.6 telefonickysosúhlasomDodávatel'a,prostredníctvomzaznamenávanejtelefo-

nickej linky Dodávatela s nas|edovným zaslaním písomného pofurdenia

(akceptácie) Dodávatela preukazu.júceho uzatvorenie Zmluvy. Písomným

pofurdením sa rozumie aj potvrdenie doručené na e-mail určený Odbera,

telbm, ak o doručenie písomného potvrdenia e-mai|om Odberatel'požiada.

NeoddeIite|'nou súčast'ou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávatel'om a Odbe-

ratelbm sú tieto OP Odberatel'obdží tieto 0P najneskór pri uzatvorení

Zmluvy a ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom prípade móže Do,

dávatel' oboznámiť 0dberate|'a s obchodnými podmienkami doruče-

ním obchodných podmienok elektronicky.

Obchodné podmienky a každú ich zmenu Dodávatel'zverejňuje

na svojom webovom sid|e www.sse.sk pred účinnostbu tej-

to Zmeny.

Zákonč.14212000Z. z, o mekológii a o zmene a doplnení niekto-

r,ých zákonov V platnom znení.

§ 43a až 45 Občiánskeho zákonníka.

STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETlKA

Energia pre váš biznis



10,

Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami podl'a bodov 2.1, 2,2,2.3,
2.4 tohto článku, resp, dňom, kedy doš|o k prejavu súhlasu Odberate|'a a Dodávatel'a
s uzatvorením Zmluvy podla bodu 2.5 alebo 2.6 tohto článku a účinná dňom začatia
dodávky elektriny.

Osoba odlišná od Odberatela je oprávnená podpísať ZmIuvu len na základe predIo_

ženého plnomocenstva v origináIi alebo v úradne overenej fotokópii.

Uzatvorením Zmluvy Odberatel' potvrdzuje, že je vlastníkom nehnutel'nosti, alebo že
má užívacie právo k nehnutel'nosti, alebo že má súhlas v|astníka nehnutel'nosti na do-
dávku a distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré sa v nehnutel'nosti nachádza
(d'alej len ,,oprávnený vzt'ah k nehnutel'nosti"). Dodávate|'má právo požiadať a Odbe-
ratel'je povinný na základe požiadavky Dodávate|'a predložiť bez zbytočného odkla-
du doklad preukazu.júci oprávnený vzťah k nehnutel'nosti. Ak Odberate|'na základe
výzvy Dodávatel'a nepredloží doklad preukazujúci oprávnený vzt'ah k nehnutel'nosti,
Dodávatel'je oprávnený neuzatvorit'Zmluvu s Odberatelbm až do času predIoženia
dokladu preukazujúceho oprávnený vzťah k nehnutel'nosti a pre prípad, že Zmluva
s Odberatel'om už bola uzatvorená, je Dodávatel'oprávnený prerušiť dodávku a dis-
tribúciu e|ektriny bez nároku na náhradu škody až do času predloženia dokladu preu-
kazujúceho oprávnený vzťah k nehnutel'nosti.

Dodávatel'má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmielnutie uzatvorenia ZmIu-
vy Dodávatel'odóvodní. Dodávatel'má právo odmietnuť uzatvorenie ZmIuvy najmá
v prípade, ak na dotknutom odbernom mieste eviduje Dodávatel'neuhradené pe-
ňažné závázky ako aj v prípade, ak o uzalvorenie ZmIuvy žiada osoba, ktorá je voči
póvodnému Odberatel'ovi, voči ktorému Dodávatel'eviduje neuhradené peňažné zá-
vázky, prepojeným podnikom podl'a § 3 písm. a) bod 2 Zákona o energetike, alebo ak
0dberatel'za posledných 12 mesiacov podstatným spósobom porušiI Zmluvu alebo
neoprávnene odoberal elektrinu, aIebo ak má Odberatel' voči Dodávatel'ovi neuhra-
dené peňažné závázky. Dodávatel'má právo odmietnuť uzatvorenie ZmIuvy eIektro-
nickou a|ebo teleíonickou formou aj v prípade, ak má dóvodné pochybnosti o totož-
nosti Odberatel'a,

Zmluva móže byt'zmenená na základe požiadavky 0dberatel'a o zmenu:

a) sadzby, pričom sadzba sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok,

b) charakteru odberu (rozšírenie, zlúčenie, zmena miesta pripojenia, zmena prúdo-
vej hodnoty hlavného ističa pred elekhomerom a pod.),

c) spósobu merania,

d) korešpondenčnejadresy,

e) bankového spojenia,

í) výšky, periodicity alebo spósobu úhrady preddavkovej platby,

g) spósobu úhrady vyúčtovacej faktúry,

h) údajov Odberatel'a resp. identiíikačných údajov Odberate|'a zapísaných v Ob-
chodnom registri Slovenskej republiky alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný,

i) údajov odberného miesta,

Požiadavka Odberatel'a vo vyššie uvedených prípadoch sa považuje za akceplovanú
v prípade, že Dodávatel'oznámi Odberatelbvi akceptovanie požiadavky alebo si Od-
beratel'a Dodávatel'začnú plniť povinnosti v zmysIe požiadavky Odberatel'a.

Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodávatel'a Odberate|'ovi pri zmene:

a) fakturačného cyk|u,

b) výšky preddavkových platieb,

c) bankovéhospojeniaDodávatel'a,

d) identifikačných údajov Dodávatel'a zapíšaných v Obchodnom registri Slovenskej
republiky,

e) korešpondenčnej adresy Dodávate|'a,

f) periodicity a spósobu úhrady preddavkových platieb a úhrady za vyúčtovaciu
faktúru,

g) sadzby.

Zmena ZmIuvy formou oznámenia Dodávatel'a 0dberatelbvi sa považuje za uskutoč-
nenú v prípade doručenia takéhoto oznámenia Odberatelbvi alebo ak si Odberatel'
a Dodávate|'začnú p|niť povinnosti v zmysle takéhoto oznámenja Dodávatel'a Odbe-
ratel'ovi. Zmena ZmIuvy formou oznámenia Dodávatel'a 0dberatel'ovi pri určeníformy
a spósobu úhrady preddavkových platieb a úhrady za vyúčtovaciu íaktúru sa pova-
žuje za uskutočnenú aj ak si Odberatel'a Dodávatel'začnú plniť povinnosti v zmys|e
takéhoto oznámenia Dodávatel'a Odberate|'ovi.

Dodávatel'si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú formu úhra-
dy preddavkových platieb v prípade, ak je z predchádzajúcich úhrad platieb Odbe-
ratel'a zrejmé, že opakovane využíva inú formu úhrady p|atby, ako má dohodnutú
v Zmluve. 0 zmene formy úhrady platieb bude Odberatel' informovaný vhodnou for-
mou, napríklad písomným oznámením, vo vyúčtovace1 faktúre alebo vystavením
nového rozpisu preddavkových platieb. Ak Odberate|'nesúh|así so zmenou formy

úhrady platieb, je povinný túto skutočnost' bezodkladne oznámit'vhodnou formou Do-
dávatel'ovi.

13, Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy vyvolané Odberatelom mimo úkonov, kto-
ré sú zahrnuté v tarifách, účtuje Dodávatel' poplatky podl'a platného cenníka služieb
Dodávatel'a.

Článok lV.
Cena a platobné podmienky
1 , Cena za dodávku elektriny je stanovená dohodou zmluvných strán.

2. Cena za dodávku e|ektriny móže byť určená pre každé odberné miesto osobitne,

3. Dodávatel si vyhradzu.je právo spoplatnit'vybrané služby čiastkou podl'a platného
cenníka služieb stanoveného Dodávatel'om, Odberatel'podpisom Zmluvy potvrdzuje,
že sa s p|atným cenníkom Dodávatel'a oboznámil.

4, Každázmena ceny za dodávku e|ektriny dodávanej po dobu trvania Zm|uvy bude Od-
beratelbvi oznámená písomne,

5. Dodávatel'fakturuje odber e|ektriny pod|'a údajov zistených prevádzkovate|'om dis-
tribučnej sústavy odpočtom určeného merad|a alebo pod|'a typového diagramu od-
beru podl'a Prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a dislribučnej sústavy, Doda-
né a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené
v energetických jednotkách. Faktúra musí obsahovat' všetky náležitosti stanovené
platnými daňovými a účtovnými predpismi3) vrátane označenia banky a čísla účtu, na
ktoryi má byt'platba pripísaná, vrátane informácie podl'a ustanovenia § 34 ods. 3 Zá-
kona o energetike, Dodávatel' k cenám za dodávku e|ekhiny pripočíta cenu za distri-
bučné služby podl'a platného cenníka za distribúcju elektriny a príslušného cenového
rozhodnutia úradu, odvod do Národnéhojadrového fondu v súlade s osobitným pred-
pisom a tarifu za systémové sIužby, tarifu za prevádzkovanie systému, pod|'a prísluš-
ného cenového rozhodnutia úradu.

6, Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu elektri-
ny. Dodávate|'vykonáva vyúčtovanie odberu eIektriny formou vyúčtovacej íaktúry za
príslušné odberné miesto Odberatel'a, pre ktoré.je Zmluva uzatvorená.

7, Fakturačné obdobie pri Zmluvách s odberom e|ektriny z napátbvej úrovne VN je me-
sačné. Dodávka elektriny sa Odberatel'ovi fakturuje faktúrami za odberné miesto vo
fakturačnom období, ktoré.je vymedzené pravidelnými mesačnýml odpočtami. Faktú-
ra je vystavená v zmysle zákona o DPH.

B. Dodávka elektriny, resp, dodávka a distribúcia elektriny sa Odberatel'ovi s odberom
elektriny z napátbvej úrovne NN fakturuje faktúrami za odberné miesto vo fakturač-
nom období (mesačné, ročné), ktoré je vymedzené odpočtami podla prevádzkové-
ho poriadku prevádzkovate|'a distribučnej sústavy, pokial'Dodávatel neurčí s prihliad-
nutím na charakter apovahu odberu inak, Faktúra je vystavená vzmysle zákona
o DPH,

9. Na preddavkové platby za opakované zdanitel'né plnenie vyhotoví Dodávatel'za kaž-
dé odberné miesto samostatnú faktúru nazvanú ,,Dohoda o platbách za odobratú ale
zatial'nevyfakturovanú eIektrickú energiu - faktúra" maximálne na dvanást' kalendár-
nych mesiacov. Dodávate|'na žiadost'Odberate|'a s váčším počtom odberných miest
móže vystavit' ,,Rekapituláciu faktúť' a ,,Rekapituláciu dohód o platbách za odobratú
a|e zatial' nevyfakturovanú elektrickú energiu" z dóvodu p|atobného styku ako infor-
matívny doklad a slúži Ien pre platobný styk zmluvných strán,

10. Celková výška preddavkov sa stanoví na základe skutočnej spoheby prepočítanej
a|goritmom, ktoryi zoh|'adňuje skutočné teplotné priemery a krivku odberu pre danú
sadzbu podl'a typového diagramu odberu alebo vo výške predpok|adanej spotreby
elektriny, vynásobenej aktuálne platnou cenou alebo sa použije cena za ce|kové do-
danie z,,Faktúry za dodávku a dishibúciu e|ektriny". Pri uzatváraní novej Zmluvy sa
výška preddavkove.i pIatby určí na základe hodnoty inštalovaných spotrebičov a/ale-
bo predpokladaného odberu a dohodnutej sadzby,

a) Celková výška preddavkových platieb pre Zm|uvy s odberom e|ektriny z napát'o-
vej úrovne VN je stanovená v rozsah u až 100oÁ spotreby. Preddavkové platby sú
pri ZmIuvách s odberom elektriny z napátbvej úrovne VN rozložené nasledovne:

- do jednej mesačnej splátky splatnej do 1 5, kalendárneho dňa v mesiaci (ak sa
zmluvné strany nedohodli inak), alebo

- do troch dekádnych splátok sp|atných do 5., 15,, a 25. dňa v mesiaci (ak sa
zmluvné strany nedohodli inak). Výška jednot|ivých splátok je 33%t33%l34%
z celkovej dohodnutej výšky preddavkovej platby,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napáťovej úrovne NN:

- v prípade mesačnej fakturácie sú určené do 15. kalendárneho dňa v mesia-
ci (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), uvedenému v doklade ,,Dohoda
o p|atbách za odobratú ale zatia|' nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktú-
ra", Výška preddavkovje §tanovená na 100 % spotreby,

3 Napríklad zákon č . 43112002Z. z. o účlovníclve V zneni ne§korších predpisov, zákon č.222t2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v Zneni neskorších predpisov,

12.
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- vprípade ročne.; faklurácie sú spravid|a roz|ožené vjedenástich sp|átkach
po dohode s Dodávatelbm, uvedené sú v doklade ,,Dohoda o platbách za
odobratú ale zatial' nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra'', ak sa Do-
dávatel' s Odberate|'om nedohodnú inak, Výška preddavkov je stanovená na
100 % spotreby,

c) Dodávatel'móže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene ceny za dodávku
eIekkiny zasIaním dokladu ,,Dohoda o platbách za odobratú, ale zatia|'nevyfak-
turovanú elektrickú energiu - faktúra'',

d) Dodávate|'móže zmenit'výšku preddavkovej p|atby pri zmene výšky spotreby
oproti predchádzajúcemu porovnatel'nému obdobiu zasIaním dokladu,,Dohoda
o pIatbách za odobratú ale zatial'nevyfakturovanú eIektrickú energiu - faktúra'',

e) Dodávatel'móže zmenit'výšku preddavkovej platby pri zmene regulovaných cien
za služby, ktoré sú predmetom fakturácie zaslaním nového dokladu ,,Dohoda
o platbách za odobratú a|e zatia|' nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra",
pričom bude o takomto postupe informovať Odberatel'a,

f) spósob výpočtu pri zmene preddavkovej platby podl'a bodov c), d) a e) je sta-
novený algoritmom, v ktorom je zoh|'adnená zmena ceny a história spotreby pre
príslušné odberné miesto, vztiahnutá na normá|ne klimatické podmienky, podl'a
normaIizovaného typového diagramu odberu (TDO).

11, Doručením ,,Dohody o p|atbách za odobratú, a|e zatial' nevyfakturovanú elektrinu -
faktúra", ktorá preknýva obdobie alebo časť obdobia skór vystavenej ,,Dohody o plat-
bách za odobratú, ale zatia|'nevyfakturovanú elektrjnu - faktúra" sa končí p|atnost'
póvodnej,,Dohody o platbách za odobratú, ale zatial'nevyfakturovanú elektrinu - fak-
túra" v období prekrytia.

,l 2. Dodávatel' si vyhradzuje právo jednoshanne zmeniť zmluvne dohodnutú formu úhra-
dy preddavkových p|atieb v prípade, ak je z predchádzajúcich úhrad platieb Odbe_
ratel'a zrejmé, že opakovane využíva inú formu úhrady platby, ako má dohodnutú
v zmluve. o zmene formy úhrady platieb bude odberatel' informovaný vhodnou for-
mou, napríklad písomným oznámením, vo vyúčtovacej faktúre alebo vystavením no-
vého dokladu ,,Dohoda o platbách za odobratú, ale zatial'nevyfakturovanú eIektrickú
energiu - faktúra". Ak Odberatel'nesúhIasí so zmenou formy úhrady platieb, je povin-
ný túto skutočnosť bezodkIadne oznámiť písomnou formou Dodávatelbvi.

13, po zistení skutočného odberu elektriny za príslušné fakturačné obdobie vypočíta Do-
dávatel'rozdiel medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu e|ektriny
a súčtom prijatých preddavkových platieb za celé obdobie od začiatku fakturačného
obdobia do dňa odpočtu skutočného odberu elektriny. Tento rozdiel bude fakturovaný
odberate|'ovi vo vyúčtovacej faktúre vystavenej za príslušné odberné miesto odbera-
tel'a v cenách platných na obdobie dodávky elekhiny,

14. Termíny splatnosti p|atieb za elektrinu:

a) preddavkové platby pri Zm|uvách s odberom elekhinyz napátbvej úrovne NN sú
v zmysle ,,Dohody o platbách za odobratú ale zatial' nevyfakturovanú elektrickú
energiu - faktúra" splatné od 1 . do 1 5. kalendárneho dňa v mesiaci, za ktoný sa
preddavok uhrádza,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napáťove.j úrovne VN sú
v zmysle ,,Dohody o platbách za odobratú ale zatial' nevyfakturovanú elekhickú
energiu - faktúra" splatné od .1,do .l5. 

alebo od 1, do 5., 15,, 25, kalendárneho
dňa v mesiaci (podl'a počtu splátok), za ktoryi,sa preddavok uhrádza,

c) pre ZmIuvy s odberom elektriny z napát'ovej úrovne VN pri splácaní do 5,, 15.,
25. kaIendárneho dňa v mesiaci, v prípade neuhradenia dvoch po sebe nasledu-
júcich preddavkových platieb v termíne splatnosti, móže Dodávatel'zmeniť ter-
mín splatnosti mesačných preddavkových platieb na 5, kalendárny deň mesiaca,
za ktorý sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100% predpokladane.j ceny za
spotrebu elektriny v danom mesiaci.

'15. v prípade, že odberatel' na základe upomrenky uhradí preddavkovú platbu a táto
bude pripísaná na účet Dodávatel'a v nasledujúcom mesiaci, zaúčtuje sa ako pred-
davková platba nasledujúceho mesiaca, Týmto odberatel'ovi vznikne povinnosť uhra-
dit'faktúru za prís|ušné obdobie bez zoh|'adnenia tejto preddavkovej p|atby. V prí-
pade, že preddavková platba bude na účet Dodávatel'a pripísaná pred skončením
fakturačného obdobia, bude vo faktúre riadne zohl'adnená,

16. Ak odberate|'využívajúci iný než inkasný spósob platby poukáže platbu v nesprávnej
výške, alebo s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový
účet, ako je uvedené na faktúre, Dodávatel'ju bude považovať za nezrealizovanú,

17, preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí Dodávate|'odberatelbvi v lehote splatnosti
vyúčtovacej faktúry Lehota sp|atnosti vyúčtovacej faktúryje 14 dní. v prípade faktúr,
ktoré sú predmetom ,,Rekapitulácie faktúť', je lehota splatnosti stanovená individuál-
ne na zákIade dohody medzi Odberatelbm a Dodávate|'om.

1 8, Dodávatel' vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry Odberatelbvi

18.'1 bankovým prevodom na bankový účet Odberatel'a,

18.2 poštovým peňažným poukazom,

'1B,3 započítaním voči najb|ižšie splatným preddavkovým p|atbám alebo vočj ostat-
ným pohl'adávkam pod|'a Zmluvy, o čom Odberatel'a písomne informuje (napr.
vo vyúčtovacej faktúre),

vyplatenie preplatku poštovým peňažným poukazom sa nerealizuje do zahraničia.
preplatky do výšky 3 eur uhrádza Dodávate|'odberatel'ovi bankovým prevodom na
bankový účet odberatel'a. v prípade, ak Dodávate|' neeviduje bankový účet odbera-
tel'a, preplatky do výšky 3 eur móžu byť zohl'adnené v nas|edujúcej vyúčtovacej fak-
túre, pokial' Odberatel' nepožiada o vyplatenie takéhoto preplatku.

Dodávatel'je oprávnený jednoshanne započítat' vzálomné peňažné poh|'adávky voči
Odberatelbvi písomným oznámením o započítaní pohl'adávok. Za písomné ozná-
menie započítania sa považuje aj oznámenie o započítaní vzájomných peňažných
pohl'adávok vo vyúčtovacej faktúre. Jednostranne započítané móžu byť zo skany
Dodávatel'a akéko|'vek pohl'adávky Dodávate|'a súvisiace s plnením Zmluvy (najmá
pohl'adávky z titulu preddavkových platieb alebo vyúčtovania za dodávku elektriny,
poplatky za služby), voči akýmkol'vek pohl'adávkam odberate|'a voči Dodávatel'ovi.
V prípade, že je Odberatel'v omeškaní s úhradou peňažných závázkov pod|'a Zm|u-
vy, Dodávate|'má právo Odberatel'om uhradené platby započítat'najprv na najskór
sp|atné úroky z omeškania, sankčné poplatky, zm|uvné pokuty, pop|atky a potom na
najskór sp|atnú istinu a|ebo.jej čast', a to bez oh|'adu na to, že Odberatel' určí, kto,
ry zpeňažných závázkov si plní. Za písomné oznámenie započítania sa považuje aj
oznámenie o započítaní vzájomných peňažných pohl'adávok vo vyúčtovacej faktúre.

'l9. v prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vyúčtovacej faktúry Dodávatelbm ban-
kovým prevodom alebo poštovou poukážkou má odberate|'právo započítať si vznik-
nutý prepIatok s najbIižšie splatnou preddavkovou platbou, ak to oznámi Dodávatelb-
vi, najmenej však 5 dní pred splatnost'ou preddavkovej platby.

20, Všetky platby podl'a Zmluvy sa vykonáva.jú spósobom dohodnutým vZmluve, Ná-
k|ady spojené s úhradou závázkov podl'a ZmIuvy (napr, bankové poplatky, poštové
poplatky) znášakaždý účastník ZmIuvy sám, pokial'nie je v ZmIuve alebo v cenní-
ku služieb Dodávatel'a uvedené inak. pre vylúčenie akýchkolvek pochybnosti, pod
nákladmi spojenými s úhradou závázkov Zmluvy sa nerozumejú náklady spojené
s uplatnením pohl'adávky vzniknutej zo Zmluvy. V Zm|uve je možné dohodnút'nas|e-
dujúce spósoby úhrady platieb:

20,1 bankové inkaso z bankového účtu Odberatel'a,

20.2 bankový prevod,

20.3 poštový peňažný poukaz,

V prípade zahraničnej korešpondenčnej adresy sa nerealizuje spósob platby pros-
tredníctvom poštového peňažného poukazu,

21. vplatobnom styku sa používajú variabi|né symboly uvedené na príslušných faktú-
rach resp. iných dokladoch (vrátane súhrnných a vyúčtovacích) vystavených Dodáva-
telbm odberatel'ovi na účely úhrady ceny spotrebovanej elektriny (napr. ,,vyúčtovacia
íakíúra za dodávku a distribúciu elektriny", ,,vyúčtovacia faktúra za dodávku elektri-
ny", ,,Dohoda o platbách za odobratú ale zatial' nevyíakturovanú elektrickú energiu -

faktúra", ,,Upomienka"), aIebo na účely realizácie iných úhrad v zmysle Zmluvy.

22, zadeň platby sa považuje deň, ked'bola platba pripísaná na účet Dodávatel'a alebo
odberatel'a. Ak pripadne deň spIatnosti platby na deň pracovného vo|'na alebo na deň
pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň,

23. NedopIatok z vyúčtovacej íaktúry uhradí Odberatel' v Iehote splatnosti vyúčtovacej fak-
túry preddavkovú platbu uhradí odberatel'v lehote splatnosti preddavkovej platby.
v prípade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote splatnosti stanovenej v upomlenkó,
je Dodávate|'oprávnený na náklady Odberatel'a po jeho predchádzajúcom poučení
o prerušení dodávky eIektriny proshedníctvom prevádzkovatel'a distribučnej sústavy
obmedziť alebo prerušit'distribúciu elektriny do odberného miesta až do zaplatenia ce-
|ej dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie do
odberného miesta a|ebo odstúpiť od Zmluvy podl'a článku Xlll, bodu 2..l. týchto OP

24, v prípade omeškania odberatel'a s úhradou platieb zo zmluvy v stanovených termí-
noch je Dodávate|'oprávnený požadovať od odberatel'a úrok z omeškania vo výške
určenej v zmysIe príslušných ustanoveni 0bchodného zákonníka,

25. up|atnenie reklamácie v zmysle čI. x týchto op nemá odkladný účinok na splatnost'
faktúr.

26. Za náklady súvisiace so zmenou Zm|uvy (úpravou odberného miesta) vyvolané od-
berate|'om, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v sadzbách v zmys|e cenových rozhod-
nutí úradu, účtuje Dodávatel'poplatky podl'a platného cenníka služieb Dodávatel'a.

27, Dodávatel' informuje odberatel'a o vyúčtovacej faktúre a doručuje odberatel'ovi vyúč-
tovaciu faktúru v papierove.j forme a|ebo elektronicky v závislosti od toho, akú formu
si odberatel'vybra|. V prípade, písomnej vyúčtovacej faktúry, Dodávate|'doručuje vy-
účtovaciu faktúru alebo o nej informuje na korešpondenčnú adresu uvedenú odbe-
ratelbm a ak táto výslovne uvedená nie je, na adresu odberatel'a uvedenú v záhlaví
zmluvy, v prípade, že si odberatel' vybral elektronický spósob doručenia vyúčtova-
cej faktúry alebo informovania o nej, Dodávatel' doručuje vyúčtovaciu faktúru alebo



iníormuje o vyúčtovacej faktúre na e-mail uvedený Odberate|'om, prípadne móžu
zmluvné strany so vzájomným súh|asom využiť iný elektronický spósob (napr. we-
bový servis).Podmienky poskytovania služby elektronická faktúra sú zverejnené na
webovom sídle Dodávatel'a www.sse.sk.

článot< v.
Povinnosti Dodávatel'a a povinnosti Odberatel'a
'1 . Dodávatel' je povinný

1.1 zabezpečiť bezpečnú a spol'ahlivú dodávku e|ekhiny Odberatel'ovi formou opa-
kovaných dodávok elektriny, za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP,

1 ,2 poskytovať Odberatelbvi informácie týkajúce sa cien za dodávku elektriny, do_

dávky eIektriny a štruktúry ceny za dodávku elektriny,
,1.3 

uhradiť Odberatelbvi kompenzačnú p|atbu spósobom, vo výške a za podmie-

nok uvedených v štandardoch kvali§r'), ak bude Dodávatel' uhrádzať kompen-
začnú platbu 0dberatelbvi podl'a osobitných predpisov, kompenzačná platba sa
považuje za uhradenú dňom odpísania peňažných prostriedkov z účtu Dodáva-
tel'a pri bezhotovostnom prevode z účtu alebo dňom odoslania súboru platieb

Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti prostredníctvom poštového peňažného
'poukazu. 

Uhradenie kompenzačnej pIatby nie je podmienené predchádzajúcim

, podaním žiadosti ojej vyplatenie.

Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatel'zverejňu.|e na svojom webovom sídle
www.sse.sk.

2. Odberatel' je povinný

2,1 mať zriadené a pripojené odberné elektrické zariadenie v súlade s technický-
mi podmienkami pripojenia určenými prevádzkovatelbm distribučnej sústavy
a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a bezpečnosti technických zariadení,

2,2. mať uzatvorenú Zmluvu s jediným Dodávatelbm na dodávku elektriny do od-
berného miesta uvedeného v Zmluve, a to z dóvodu prenesenia zodpovednosti
za odchýlku na Dodávatela po dobu trvania Zmluvy,

2.3 umožniť prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy montáž a demontáž určeného
meradla a umožniť prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy prístup k určenému
meradlu,

2,4 poskytnút'potrebné údaje, ktoréje Dodávatel'povinný poskytovať o Odberate-
|'och elekhiny prevádzkovatelovi distribuónej sústavy,

2,5 iníormovat' Dodávatel'a o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do 5 pracov-
ných dní od ich zmeny; inak zodpovedá za dósledky nesplnenia tejto oznamo-
vacej povinnosti a za škodu, ktorá Dodávatel'ovi vznik|a,

2,6 preukázat'Dodávatelbvi pri uzatvorení Zmluvy na vyžiadanie doklad preukazu-
júci oprávnený vzt'ah k nehnute|'nosti, do ktorej sa bude uskutočňovat'dodávka
elektriny (d'alej len ,,dotknutá nehnutel'nosť") a preukázať kedykol'vek počas tr-
vania Zmluvy na vyžiadanie Dodávateía p|atnú a účinnú zmluvu o pripojení pre

odberné miesto odberatel'a,

2.7 preukázat', počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávatel'a do 20 dní od doručenia
výzvy, trvanie užívacieho práva na dotknuté nehnutel'nosti alebo trvajúci súhlas
vlastníka podl'a bodu 2.6 najmá, ak vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu
pred Dodávate|'om spochybní,

2.B udžiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,

2.9 prijať zodpovedajúce technické opahenia oznámené prevádzkovatel'om distri-
bučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvnit'kvalitu dodávanej eIektriny,

2.10 spíňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy sta-
novené platným prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovatel'a distri-
bučnej sústavy a ostatnými platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

alebo normatívnymi aktmi,

2.11 predložit'na požiadanie Dodávatel'a pred uzavretím Zmluvy písomné potvrde-

nie od póvodného Dodávatel'a, že Odberatel'nemá voči póvodnému Dodávate-
lbvi peňažné závázky po Iehote splatnosti,

2.12 nezasahovať do odberného elekhického zariadenia, ktoným prechádza neme-
raná elektrina bez predchádzajúceho písomného súhIasu prevádzkovatela dis-
tribučnej sústavy,

2.13 uhradiť Dodávatelbvi aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisjace s predmetom

Zmluvy, ak svojim konaním resp. nekonaním vyvolal vznik skutočnosti a potre-

bu uskutočnenia d'alšich úkonov (služieb zo strany Dodávatel'a) a tieto sú spo-
platnené podl'a cenníka služieb Dodávatel'a alebo podl'a cenníka služieb PDS,

4 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odveVič.23612016Z,z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality
plenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny,

2,14 najmenej 5 dní pred plánovaným zrušením Odberate|'a s právnym nástupcom
(z|úóenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti), oznámit'túto skutočnosť Dodáva-
tel'ovi. 0dberatel'zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti Dodá-
vatel'ovi vznikIa. Dodávatel'nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla 0dberatelbvi,
neoznámením skutočností pod|'a prvej vety Odberatelom,

2.15 uhradiťDodávate|'ovicenuzadodávkue|ektrinyvzmysleZmluvy,vrátanevšel
kých poplatkov.

článok Vl.
Dodávka a meranie elektriny
1, Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevádzkovatel'distribučnej sú-

stavy určeným meradlom v mieste dodávky. Prevádzkovatel distribučnej sústavy je
povinný vykonať fyzický odpočet určeného merad|a na odbernom mieste, ktoré nie
je vybavené určeným merad|om s dia|'kovým odpočtom každoročne k 31, decembru,
najneskórdo 30 dní po skončení roka. Fyzickým odpočtom určeného merad|a na od-
bernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na zák|ade vzá-
jomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovate|'om distribučnej
sústavy a Odberatelbm,

2. Montáž a|ebo výmenu určenóho meradla zabezpečuje prevádzkovate|' distribučnej
sústavy po spInení stanovených technických podmienok na meranie eIektriny. Druh,
počet, vel'kosť a umiestnenie určeného meradla a ov|ádacích zariadení určuje pre-

vádzkovatel' distribučnej sústavy.

3. Odberatel'je povinný umožnit' prevádzkovate|'ovi distribučnej sústavy alebo povere-

nej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému meradIu s cie-
l'om prevádzkovej konholy, údržby, odpočtu alebo demontáže a zároveň je povinný

umožniť prevádzkovatel'ovi distribučnej sústavy konho|u odberného eIektrického za-
riadenia odberného miesta odberatel'a.

4. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobra-
tej a|ebo dodanej elektriny, a|ebo z iného dóvodu nemožno určiť množstvo odobratej
elektriny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa určí podl'a výšky spotreby
v predchádzajúcom porovnatel'nom období (napríklad v rovnakých mesiacoch pred-

chádza.júceho kalendárneho roka z dóvodu porovnatel'ných poveternostných a tepIot-

ných podmienok), v ktorom bola spotreba meraná správne.

5, Prevádzkovatel' distribučnej sústavy je povinný písomne informovať Odberatel'a o ter-
mine p|ánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dní vopred; to neplatí, ak
Odberatel' súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného
meradIa, Pri nep|ánovanej výmene určeného meradIa bezodkladne oznámi Odbera-
telovi termín výmeny určeného meradla, Prevádzkovatel distribučnej sústavy pri vý-
mene určeného meradla je povinný informovať Odberate|'a o stave odobratého množ-
stva elektriny, a zároveň je povinný oznámit' stav určeného meradla pred výmenou
a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa Odberatel'nezúčastní výmeny
určeného meradla, je prevádzkovatel distribučnej sústavy povinný písomne informo-
vať odberatel'a o výmene, stave určeného merad|a pred výmenou a stave nového
určeného meradla po výmene a usk|adniť demontované určené meradlo minimá|ne
najmenej 60 dní z dóvodu umožnenia konlroly stavu určeného meradla 0dberatel'om.

6, Dóvody výmeny určeného merad|a móžu byt'najmá

6.1 výmena určeného merad|a pred skončením p|atnosti overenia,

6.2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného merad|a,

6.3 výmena určeného meradla, ak nasta|a porucha na určenom meradle.

7. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie uprave-
né prevádzkovým poriadkom prevádzkovatel'a distribučnej sústavy, resp, technickými
podmienkami prevádzkovatel'a distribučnej sústavy.

B. Dodávatel' nie je povinný p|niť si svoje povinnosti podl'a Zmluvy a OP v prípade, že
Odberatel' nemá uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o pripojení zariadenia Odberatel'a
do distribučnej sústavy alebo sa odberné miesto Odberatel'a nepovažuje za pripoje-
né podl'a platného prevádzkového poriadku prísIušného prevádzkovatel'a distribučnej
sústavy.

článok Vll.
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky
a distribúcie eIektriny

1. Distribúcia elektriny do odberného miesta Odberatela móže byť prerušená alebo ob-
medzená za podmienok ustanovených vZákone o energetike a v súvisiacich práv-

nych predpisoch, všeobecne závázných právnych predpisoch a/alebo v prevádzko-
vom poriadku. Ak Odberate|' neumožní PDS prerušenie distribúcie eleklriny, bude
jeho d'alší odber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou. Dodávatel'nie je po-

vinný dodávat'elektrinu a zabezpečovaťjej distribúciu, ak dó.ide k prerušeniu alebo
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obmedzeniu distribúcie elektriny z dóvodov ustanovených v § 31 ods. 1 písm. e) Zá-
kona o energetike alebo z dóvodov, ked'prevádzkovaiel'dislribučnej sústavy álebo
tretia strana zavinili prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektrin ý2. Dodávatel'má právo požiadať prevádzkovatel'a distribučne.| sústavy o prerušenie ale-
bo obmedzenie distribúcie elektriny odberatelbvi, ak odberatel' podstatne porušuje
zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia, Týmto ustanovó-
ním nie je dotknutý č|ánok lV bod 23. týchto OP

3. odberatel'je povinný pri ukončení dodávky umožniť prevádzkovatel'ovi distribučnej
sústavy vykonanie konečného odpočtu odberného miesta, odobratie meracích zaria-
dení, prípadne realizáciu d'alších opahení súvisiacich s ukončením odberu a súčasné
odpojenie odberného elektrického zariadenia od zariadení prevádzkovatel'a distribuč-
ne.j sústavy. Ak 0dberatel'neumožní vykonanie konečného odpočtu a odobratie me-
racích zariadení na odbernom mieste, odberatel'uhradí Dodávatelbvi cenu za odob-
ranú elektrinu až do ukončenia dodávky na odbernom mieste, alebo do prihlásenia
nového Odberatel'a,

4. Dodávatel'nemá povinnosť dodávat'elektrinu v piípade ukončenia distribúcie elektri-
ny do dotknutého odberného miesta zo strany pDs vykonaného v sú|ade s prevádz-
kovým poriadkom pDs, ako aj počas obmedzenia alebo prerušenia dishlbúcie elek-
triny zo strany pDs v rozsahu, na ktoný sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie
vzt'ahuje. Dodávatel'tiež nemá povinnosť dodávat'elektrinu po dobu trvania preruše-
nia alebo obmedzenia distribúcie elektriny do odberného músta, alebo v pripade jej
ukončenia z dóvodov, ktoré nezavinil ani nespósobil a nezodpovedá ani za'prípad-
nú škodu spósobenú takýmto prerušením, obmedzením alebo ukončením diskibúcie
elektriny do odberného miesta. po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia
distribúcie elekhiny Dodávatel'bezodkladne umožní odberatelbvi odoberať elektrinu
v príslušnom odbernom mieste. v prípade ukončenia distribúcie elektriny do odber-
ného miesta 0dberatel'a zo shany pDs, Dodávatel'ukončízmluvu s odberatelbm len
na základe žiadosti podanej Odberatelbm,

5. Pre úče|y Zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také
udalosti a|ebo okolnosti a ich bezprostredné nás|edky, ktoré sú mimo kontrolu kto-
relkolvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej skane zabránia, alebo bezprostredne
ovplyvnia riadne a úplné plnenie zm|uvných povinností vyplývajúcich zoŽmluvy.Tý-
mito udalost'ami móžu byt'najmá živelné pohromy, volna, sábotáž, teroristické ákciá,
blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké právne následky, ako sú uvedené
prípady vyššej moci, móže mať zmena zákonov Slovenskej republiky alebo iných
právnych predpisov, pokial'zásadným spósobom ovpIyvnia kontraktačný systém Ďo-
dávatel'a s dósledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súčasnej nemoinosti hospo-
dársky únosnej alternatívy.

6, Ak sa zmluva uzatvára pre odberné miesto, na ktorom je prerušená distribúcia elek-
triny alebo.je demontované určené meradlo a prevádzkovatel'distribučnej sústavy
obnovenie distribúcie spoplatňuje podl'a cenníka služieb pDs, odberateI jó povinný
uhradiť náklady spojené s obnovením distribúcie elektriny spopIatné podia cenníká
služieb PDS a cenníka služieb Dodávatel'a,

čIánok Vlll,
Neoprávnený odber a náhrada škody
1. Na účely obchodných podmienok je neoprávneným odberom elektriny odber

1.1 bez uzatvorenej Zmluvy

1.1.1 o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto Zmluvou,

1.1.2 o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,

1.1,3 o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

1.2 bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dósledku neopráv-
neného zásahu odberatel'a nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva
odber elektriny,

meraný určeným meradlom, na ktorom bo|o porušené zabezpečenie proti neo-
právnenej manipu|ácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva
odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádz-
kovatelbm distribučne.j sústavy,

ak Odberatel'zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádza-
júcďlvýzve prevádzkovatel'a distribučnej sústavy neumožnil pierušenie dishi-
búcie elektriny vykonané na základe žiadosti Dodávatel'a, s ktoryí,m má uzatvo-
renú Zmluvu o združenej dodávke elekhiny; takýto odber sa zá neoprávnený
odber považuje odo dňa, ked' odberatel'zabránil prerušeniu dishibúcie eIekhiný
alebo neumožnjl prerušenie dodávky elektriny,

ak odberatel' nedodržal obmedzenia určené Dodávatelom, prevádzkovatel'om
prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelbm distribučnej sústavy.

Odberatel'je povinný nahradiť škodu spósobenú neoprávneným odberom elekhiny
a náklady s tým súvisiace osobe, ktorej škoda vznikla. Pri neoprávnenom odberó

sa výška Škody spósobená neoprávneným odberom elektriny určí podIa osobitného
predpisu5).

3. v prípade, ak v dósledku neoprávneného odberu vznikla škoda Dodávatel'ovi, má
právo vymáhať od odberateIa jej náhradu do rnýšky spósobených nákladov (naprl ná-
klady na odchýlku) a ušlého zisku.

článok tX.
Dodávatel' poslednej inštancie
1. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď dodávatel'

stratil spósobilosť dodávať elekhinu a bola dodávatelbvi poslednej inštancie oznáme-
ná tálo skutočnosť.

2, Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. odberatel'uhradí dodávatelbvi
poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny podl'a cenového rozhodnutia vydané-
ho úradom pre dodávalel'a poslednej inštancie, Dodávka poslednej inštancie sá móže
ukončiť skór v prípade, že odberatel' uzatvorí zmluvu s novým dodávatelom, ktoným
móže byť aj dodávatel'poslednej inštancie, a to postupom podla platnej a účinnejie-
gislatívy.

3, Ak dodávateí stratil spósobilosť dodávať eleklrinu odberatelbm, zmluva zaniká dňom,
ked' dodávatel' shatil spósobilost' dodávať elektrinu.

4, prevádzkouatel'distribučnej sústavy najneskór ,15 dní pred uplynutím výpovednej
lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii eiektriny átebo bez-
prostredne po tom ako sa dozvie, že dodávatel'shati| spósobilost'dodávat'elektrinu
oznámi odberatelbvi

4.1 deň, od ktorého sa začína dodávka elektriny dodávatelbm poslednej inštancie,

4.2 dóvod začatia dodávky elektriny dodávatelbm poslednej inštancie,
4,3 zánik zmluvy, ak póvodný dodávatel'stratil spósobilosť dodávky elektriny,

4.4 dobu trvania dodávky elektriny dodávatelbm poslednej inštancie,
4.5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku elekhiny dodávatelbvi posled-

nej inštancie.

článor X.
Reklamácia a alternatívne riešenie sporov
1. Reklamácia je písomné podanie odberatel'a adresované Dodávatelbvi, ktoným sa

odberatel'domáha najmá zodpovednosti Dodávatel'a za nekvalitne poskytnutó služ-
by, pričom takýto stav lrvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň od-beratel' po-
žaduje od Dodávatel'a nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky
a dishibúcie elektriny do odberného miesta odberatel'a (d'alej len ako,,stuzny'';. Úee'-
lom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené neo-oótatxy.

2. Odberatel'máprávoreklamovat'najmá

2,1 kvalitu poskytnutej služby,

2.2 odpočet určeného meradla,

2.3 fakturáciu poskytnutej služby,

2.4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo lné zistené chyby súvisiace s po-
skytovaním služby Dodávatel'a (dalej len ,,predmet reklamácie]').

3. Odberatel'móžereklamáciuuplatnit'

3.1 písomne u Dodávatel'a na korešpondenčnej adrese uvedenej na webovom
sídle Dodávatel'a www.sse.sk,

3.2 elektronicky na e-mailovej adrese uvedenej na webovom sídle Dodávatela
www.sse.sk,

3.3 osobne na kontaktných miestach Dodávatel'a, pričom o podaní reklamácie musí
byt' vyhotovený záznam,

3,4 telefonicky n a zákaznick$ linke Dodávateía.

4. podanie, ktoným odberatel' uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitatel'ne obsahovať

4,1 identifikáciuOdberateía

4,1,1 meno a priezvisko alebo obchodné meno,

4,1,2 trvalé bydlisko, vrátane PSČ abbo sídlo a lČO,

4,1,3 zákaznicke číslo resp. číslo Zmluvy,

4,1,4 ElC kód odberného miesta alebo číslo odberného miesta,

4.2 presný popis s odóvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou
a ďalšími podstatnými skutočnost'ami dóležitými pre posúdenie reklamácie,

4.3 identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

1.3

1.4

{A

5 VyhláškaMinisterstvahospodárstvač..292t2012z.z.,kíolo.saustanovujespósobVýpočtuškody
spósobenej neoprávneným odberom elektriny,
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4.4 identifikačné údaje reklamovanej faktúry spolu s varrabilným symbolom, ktore.j

sa rek|amácia týka,

4.5 podpis Odberatel'a alebo osoby oprávnenej konať za Odberatel'a, ak nejde o re-
klamáciu prostredn íctvom elektronickej komunikácie.

5, Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Dodávate|'nevie identifikovať
Odberatel'a, je povinný ho vyzvať na dop|nenie reklamácie o potrebné údaje s urče-
ním lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak odberatel're-
klamáciu nedoplní, bude sa považovat'za neopodstatnenú. Ak odberate|' reklamáciu
dopIní, pred|žuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým odberatel'poskytne
potrebné informácie, Ak na základe údajov uvedených v reklamácii nie je možné od-
beratel'a identifikovat'tak, aby mu mohla byt'doručená výzva pod|'a prvej vety, Dodá_
vatel' na takúto reklamáciu neprihliada,

6. Ak odberate|' počas riešenia reklamácie Dodávate|'om oznámi Dodávatelbvi nové
skutočnosti, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

7. Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca Dodávatel'a sa považuje za rek|amá-
ciu podanú Dodávatelbvi.

B. Reklamácia musí byť up|atnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov

9. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

a) pri osobnom podaní - dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,

b) pri poštových zásielkach - dátum doručenia reklamácie Dodávatelbvi podl'a pe-
čiatky došlej pošty,

c) pri doručení e|ekhonickou poštou - deň uvedený na e-mailovej správe ako deň
prijatia elektronickej pošty.

10. Dodávatel' pri uplatnení reklamácie vydá odberatel'ovi potvrdenie, Ak je reklamácia
upIatnená prostredníctvom e-mailu, faxom alebo telefonicky, Dodávatel'doručí potvr-
denie o uplatnení rek|amácie odberate|'ovi ihned'; ak nie je možné potvrdenie doručit'
ihned', musí sa doručit' bez zbytočného odkladu, najneskór však spolu s dok|adom
o vybavení reklamácie; potvrdenie o up|atnení rek|amácie sa nemusí doručovat', ak
0dberatel' má možnost' preukázať uplatnenie reklamácie iným spósobom.

11 . Dodávatel' vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, Lehota na vybavenie reklamácie
je najviac 30 dní od uplatnenia rek|amácie, pokia|'osobitný predpiso) neustanovuje
inak. za uplatnenie rek|amácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie Dodá-
vatel'om.

12, Dodávatel' vydálzašle preukázatel'ným spósobom odberatel'ovi písomný doklad o vy-
bavení reklamácie najneskór do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. v prípade
potreby súčinnosti hetích osób, móže byt'doba riešenia reklamácie predižená o 5 dní
v zmysle osobitného predpisu7). výsledok šetrenia možno zaslať elekhonickou poštou
vždy, pokial'odberatel'v uplatnenej reklamácii výslovne neuvedie, že žiada výsledok

. prešetrenia rek|amácje zaslať využitím poštových služieb,

13. podanie rek|amácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť preddavko-
vých platieb alebo vyúčtovacej faktúry.

14. Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberatel'a o opravu formálnych náležitostí fak-
túry (napr nesprávnej poštovej adresy, ktorú Odberatel'spósobil nedostatočnou sú-
činnostbu) a žiadost'o preskúšanie meradla.

15, Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, odhadom, použitím
nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú
0dberate|'a Dodávatel'nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok,

'l6. Dodávatel'je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zve-
rejňovat' údaje o štandardoch kva|ity a to v súlade s vyhláškou Úradu č. 236/2016
z.z.,ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu eleklriny, distribúcie e|ektriny
a dodávky elektriny (d'alej len ,,štandardy kvality"), Ak Dodávatel'nedodrží štandar-
dy kvaIity a toto nedodržanie preukázate|'ne nastaIo,.ie povinný uhradit'odberatelbvi
kompenzačnú platbu. prj spósobe a výške kompenzácie za nedodržanie dohodnutej
kvality dodanej elekkiny a s dodávkou súvisiacich služieb bude Dodávatel' postupo-
vať v súlade so štandardmi kvality. vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatel'
zverejňuje na svojom webovom sídle www,sse.sk,

Článok xl.
Alternatívne riešenie sporov
,1. spory ktoré vzniknú medzi dodávatelbm elektriny a odberatelbm elekhiny na zákla-

de zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán. odberatel'elekhiny
je podl'a § 37 zákona o regulácii oprávnený predložit'úradu na alternatívne riešenie
spor s dodávatelbm eIektriny, ak sa ohl'adom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné
konanie a odberatel'elektriny nesúhIasí s výsledkom rek|amácie alebo so spósobom
jej vybavenia; možnosť obrátit'sa na súd tým nie je dotknutá.

2. Návrh na začatie altematívneho riešenia sporu sa doruóí na adresu úradu: Bajkalská 27,
P 0. BOX 12,820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@urso.govsk.

3, Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje

3.'1 meno, priezvisko a elekhonickú alebo poštovú adresu odberatel'a elektriny, ak
ide o fyzickú osobu alebo názov, sidlo a elektronickú adresu, ak ide o právnickú
osobu,

3.2 názov a sídlo dodávatela elektriny,

3.3 predmet sporu,

3.4 odóvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spósobom vybavenia
reklamácie,

3.5 označenie čoho sa odberatel'elektriny domáha,

4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží odberatel'elektriny bez zby-
točného odkladu, najneskór do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

5. Dodávatel' elektriny a odberatel elektriny ako účastníci riešenia sporu sú povinní
a oprávnení navrhovať dókazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na
vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cielbm jeho urovna-
nia. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného
návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

6. Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je zá-
váznápre obe shany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podla predchádzajúce-
ho bodu, ak k uzatvoreniu dohody nedošIo. skončenie alternatívneho riešenia sporu
z dóvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámj účastníkom sporového konania, Na
alternatívne riešenie sporov podl'a tohto čIánku obchodných podmienok sa nepoužije
osobitný predpis7).

článok Xll.
Zánik Zmluvy všeobecne
'1. Zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán, a to najmá, ak Odberateí preu-

káže, že ukončuje odber elektriny z odberného miesta z dóvodu prevodu vlastnícke-
ho práva k nehnutel'nosti, a to k určitému dátumu. Vzájomným súhlasom zmluvných
strán možno z dóvodov uvedených v tomto bode ukončiť zmluvu aj prostredníctvom
zaznamenávaného telefonického hovoru alebo elektronicky, v prípade, že bola ta-
kýmto spósobom Zmluva aj uzatvorená.

2. Ak počas platnosti zmluvy Dodávatel'a odberatel'uzavrú novú zmluvu týkajúcu sa
toho istého odberného miesta, dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy póvodná
zmluva zanikne.

3. skutočnosť, že Dodávatel'neoznámi odberatelbvi alebo splnomocnenému zástup-
covi odberatel'a, ói r,nýpoved'zmIuvy alebo odstúpenie od zmluvy akceptoval, nemá
vplyv na právo Dodávatel'a podať námietku proti zmene Dodávatela podía § 1 7 ods.
'|'1 Zákona o energetike.

4, Zmluva zanikne aj z nasledovných dóvodov:

a) zánikomDodávatel'a,

b) zánikom povolenia Dodávatela podl'a Zákona o energetike,

c) smťou Odberatel'a alebo právoplatným vyhlásením Odberatel'a za mr'tveho, kto-

ryí 
je fyzickou osobou podnikatelbm,

d) zánikom Odberate|'a, ktoný je právnickou osobou bez právneho nástupcu.

5. V prípade, žejeZmluva uzatvorená pre viac odberných miest, móže dójst'k ukonče-
niu zmluvného plnenia pre každé odberné miesto samostatne, ak sú splnené pod-
mienky v Zmluve alebo tieto OP

čtánok x|ll.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Odberatel má právo bezodplatne odstúpiť od Zmluvy, ak

1.1 Dodávatel'v priebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie alebo
prerušenie distribúcie elektriny Odberatelbvi,

í.2 Dodávatel'je v omeškaní so zaplatením peňažnej pohl'adávky vyplývajúce.i zo
Zmluvy najmenej 14 dní od doručenia písomnej výzvy Odberatel'a,

1,3 dójde k odňatiu súhlasu vlastníka nehnutel'nosti s dodávkou elekhiny.

odberatel'je povinný spolu s odstúpením od zmluvy doručiť aj odňatie súhlasu vlast-
níka nehnutel'nosti s dodávkou elektriny.

2. Dodávatel'má právo odstúpiť od Zmluvy, ak

2,1 je Odberatel' voči Dodávatelbvi v omeškaní s úhradou ceny za dodávku elektri-
ny alebo iné služby alebo preddavkovej platby na túto cenu a neuhradí ich ani
do 14 dní od doručenia písomnej výzvy,

6 VyhláškaÚraduprereguláciusietbvýchodvelvič.236t2016Z.z.,ktorousaustanovujúštandardykvality
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodáVky elekkiny.

7 Zákonč.39112015Z.Z,oalternatíVnomriešeníspotrebitelskýchsporovaoZmeneadoplneníniektorych
zákonoV
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2.2 Odberatel má v ča§e trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktorej predmetom

.ie dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným Dodávatel'om, pri-

čom dodávka trvá alebo má trvať v rovnakom čase podl'a týchto zmlúv, Uvede-

né neplatí ak sú splnené podmienky podl'a osobitného predpisu,

2.3 došlo k prerušeniu distribúcie do odberného miesta Odberatel'a zo slrany PDS

z dóvodu, že:

a) Odberate|' odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie ale,

bo majetok osób,

b) Odberatel'odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ovplyvňu.jú kva|itu a spo-

l'ahlivosť dodávky elektriny, a ak Odberatel'nezabezpečil obmedzenie tých-

to vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,

a toto prerušenie distribúcie trvá dlhšie ako jeden mesiac,

2,4 ak Odberatel'podstatne poruší Zmluvu alebo 0P Za podstatné porušenie Zmlu-

vy alebo týchto OP zo strany Odberatela sa považuje najmá:

a) úmyseiné poškodenie meracieho zariadenia zo strany 0dberatel'a,

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zariadenia tretbu osobou a ne-

oznámenie tejto skutočnosti Odberatel'om Dodávatel'ovi bez zbytočného

odkladu ihned'ako sa o tom odberatel'dozvede|,

c) neoprávnený odber elektriny zistený na odbernom mieste Odberatel'a,

d) porušenie povinnosti Odberatel'a ustanovenej v čI. V v bode 2.1 až 2.15

týchto OP,

e) iné opakované porušenie Zmluvy alebo týchto OP aIebo povinnosti vyplýva-

júcej z platných a účinných právnych predpisov,

f) omeškanie so zaplatením zmluvných pokút, úrokov z omeškania a iných

platieb podl'a Zmluvy alebo OP,

g) začatie konkuzného konania na majetok Odberate|'a,

h) podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie majetku Odberatel'a,

i) vstup Odberatel'a do likvidácie,

j) ak Odberatel'nezaplatí zmluvne dohodnutú platbu alebo platbu podl'a tých-

to OP (zmluvné pokuty, úroky z omeškania, atd'.) ani v dodatočnej lehote

stanovenej v upomienke,

3. Dodávate|'má právo odstúpiť od Zmluvy aj ak dójde k zrušeniu Odberatel'a a precho-

du práv a povinností Odberatel'a na právneho nástupcu Odberatel'a. Dodávate|'má

právo z tohto dóvodu odstúpiť od Zmluvy do 30 dní od zrušenia Odberatel'a.

4. Dodávatel'nezodpovedá za škody spósobené odstúpenim od Zmluvy podl'a týchto

oP
5. Odstúpenie od Zmluvyje účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokial

v odstúpení od Zmluvy nie je stanovené inak.

článok XlV.
Výpoved'Zmluvy
,l. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas móžu Odberatel alebo Dodávatel'vypovedať bez

uvedenia dóvodu.

Dodávatel'móže Zmluvu vypovedať v prípade, ak 0dberatel'nepredloží doklad preu-

kazujúci oprávnený vzťah k nehnutel'nosti do 20 dní od doručenia výzvy Dodávatel'a

na predloženie takéhoto dokladu. Zmluvu možno podl'a predchádzajúcej vety vypove-

dať bez ohladu na to, či sa jedná o Zmluvu na dobu určitú alebo Zmluvu na neurčitý

čas,

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujú-

ceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená jej adresátovi a skončí sa uplynu-

tím posledného dňa príslušného mesiaca.

2. Odberatel'je povinný zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede Zmluvy bol ukonče-

ný proces zmeny dodávatel'a podla Zákona o energetike. Ak 0dberatel'nesplní povin-

nosť podl'a predchádzajúcej vety, Zmluva zaniká dňom predchádzajúcim dňu zmeny

dodávatela, o ktorú 0dberatel'v súvislosti s touto výpoveďou požiadal.

3. Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberatela, alebo vyjadrenie nesúhlasu

sjej predÍžením, sapovažujezazachovanú v pripade doručenia výpovede (nesúhla-

su) Dodávatelbvi najneskór posledný deň takejto lehoty.

4. V prípade vypovedania Zmluvy v súiade so Zmluvou alebo OP bude Zmluva ukonče-

ná bez poplatku.

5. Užraz podanú výpoveď Zmluvy móže Odberatel'odvolať, prípadne stornovať, len so

súhlasom Dodávatel'a.

6. Aby výpoved'Zmluvy bola platná, na účely jej určitosli, jasnosti a zrozumitel'nosti musí

obsahovať Elc kód odberného miesta, adresu odberného miesta, obchodné meno,

sídlo a lČO Odberate|'a a podpis Odberatel'a v prípade, že ide o fyzickú osobu alebo

Elc kód odberného miesta, adresu odberného miesla, obchodné meno, sídlo a lčo
Odberatel'a a podpis osoby oprávnenej konaťza Odberatel'a v prípade, že ide o práv-

nickú osobu, V prípade splnomocnenia na výpoved'Zmluvy splnomocnenie musí ob-

sahovať podpis Odberatel'a ak ide o fyzickú osobu alebo podpis osoby oprávnenej

konať za Odberate|'a ak ide o právnickú osobu. Výpoveď Zmluvy a spInomocnenie na

výpoveď Zmluvy musia byt' predložené v origináli alebo v úradne overenej fotokópii,

pričom sp|nomocnenie na výpoved'Zmluvy musí byť predložené súčasne s výpove-

ďou Zmluvy.

Článok XV.
Doručovanie
], Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považule prebranie písomnosti Odberatelbm

aIebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdanim,

a to aj v prípade, že ak ich adresát odmietne prevziať.

2. Písomnosti, ktoré Odberate|'alebo Dodávatel'zasiela prostredníctvom Slovenskej po-

šty ako doporučenú zásielku alebo zásie|ku s doručenkou, sa na účely Zmluvy pova-

žujú za doručené druhej shane (alebo osobe ňou splnomocnenou na preberanie zá,

sie|ok), aj v prípade, že

2,1 druhá strana odoprela prijať zásie|ku, pričom za deň doručenia bude považova-

ný deň odopretia prevzatia zásielky,

2,2 zásielka nebo|a vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň doruče-

nia bude považovaný siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,

2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmluve a|ebo

pos|ednej známej adrese, a preto doručenie nebolo možné. V takomto prípade

bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka vrátila odosielatelbvi.

3, Písomnosti, okrem písomností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dóvodov, výpo-

vede zo Zmluvy, odstúpenia od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy, je možné doručovať aj

faxom alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Odberatel'a alebo Dodáva-

tel'a, ktorú 0dberate|'alebo Dodávatel na tento účel oznámil druhej strane, Písomnos-

ti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia

správy o ich úspešnom odosIaní. Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak

nie je preukázaný skorši termín doručenia, sa považujú za doručené prvý pracovný

deň nasledujúci po ich odoslaní, aj ked' si ich druhá strana neprečíta|a, Udelenie sú-

h|asu a odvolanie súhlasu so zasielaním e|ektronickej faktúry podl'a č|, lV. bod 27,

týchto 0P je možné aj cez SMS správu na teleíónne číslo alebo e-mail, uvedený Do-

dávatel'om na webovom sídle Dodávatel'a www.sse,sk, určený Dodávatel'om na účely

aktivácie alebo deaktivácie elektronickej faktúry,

4, Pisomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené tretí deň po ich

odovzdaní doručujúcej osobe, pokia|'sa nepreukáže skorší termín doručenia,

5. Odberatel'a Dodávatel'sú povinní navzájom si oznámit'zmenu adresy na doručova_

nie, čísla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote uvedenej v čl. V bode 2.5 týchto

OP Ak Odberatel'alebo Dodávatel'v stanovene.j lehote druhú stranu o zmene neinfor-

muje považuje sa doručenie písomností na poslednú známu adresu za riadne vyko-

nané. Posledná známa adresa Odberate|'a je adresa Odberate|'a uvedená v Zm|uve

alebo naposledy písomne oznámená adresa Odberatel'a oznámená Dodávatelbvi po

uzatvorení Zmluvy.

6. Odberatel',je povinný pri všetkých písomných právnych úkonoch spojených s ukon-

čením a zánikom Zmluvy uviesť obchodné meno, ElC kód odberného miesta, ktoré-

ho sa tento právny úkon týka, adresu odberného miesta a vlastnoručný podpis osoby

a|ebo osób oprávnených konat'v mene Odberate|'a ak ide o právnickú osobu a odtla,

čok pečiatky Odberatel'a.

7, Za platný prejav vóle Dodávatel'a sa považuje aj taký prejav, ktoný je uskutočnený na

listine vyhotovenej Dodávatel'om so skenovaným podpisom oprávnených osób, za-

stupujúcich Dodávatel'a. Pokial'je za Odberatela ako spInomocnitela pri uzatváraní,

zmene aIebo ukončovaní Zmluvy uskutočňovaný úkon na základe plnomocenstva,.je

Dodávatel' oprávnený požadovat' úradne overený podpis spInomocnitel'a.

čtánok xvl.
Ochrana osobných údajov
1, V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a dop|není niektoných

zákonov v znení neskorších predpisov (ďale.i len ,,Zákon o ochrane osobných úda_

jov") a nariadenia EURÓPSKEHo PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20161679z27. apri-

la 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volnom po,

hybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie

o ochrane údajov, d'alej len ,,nariadenie") Dodávatel (ako prevádzkovatel') spracúva

osobné údaje Odberatel'a - fyzickej osoby uvedené vZmluve na účel jednoznačnej

identifikácie, správy a fakturácie ceny za dodávku elektriny a na účely vymáhania ná-

rokov Dodávatel'a zo Zmluvy.
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2. Kontakt na zodpovednú osobu Dodávatel'a výlučne v súvislosti s ochranou osobných
údajov je dpo@sse.sk,

3. Odberatel' podl'a čl. 13 nariadenia je informovaný, že jeho osobné údaje uvedené
v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu v informačných sys-
témoch Dodávatel'a, bude Dodávatel'spracúvat'na účely uzalvorenia a pInenia Zmlu-
vy a všetkých vzt'ahov so Zmluvou súvisiacich pod|'a Zákona o energetike. lnformácie
a poučenie o právach podl'a čl. 13 nariadenia sú dostupné na webovom sídle Dodá-
vatela www.sse.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

4, Odberatel'bol poučený o povinnosti poskytnúť požadované.osobné údaje, Pod|'a čI. 6
ods. 1 pism. b) nariadenia, ak spracúvanie osobných údajovje nevyhnuté na plnenie
Zmluvy, v ktorej Odberatel'vystupuje ako jedna zo zm|uvných strán sa súh|as Odbe-
ratel'a na spracovanie osobných tidajov nevyžaduje.

5. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny posky!
nutých osobných údajov je Odberatel'povinný Dodávatel'a informovať o ich zmene
písomným oznámením Dodávatel'ovi alebo osobne vzákazníckych centrách Dodá-
vate|'a,

6, Odberate|'berie na vedomie, že jeho osobné údaje móžu byť poskytnuté príjemcom

ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, prevádzkovatelia distribučnej sústavy,
exekútorské úrady, advokáti, banky, SIovenská pošta, a.s., správne orgány pod|'a zá-
kona č. 71l'1967 Zb, o správnom konaní, iný oprávnený subjekt na zák|ade osobit-
ných predpisov, subjekty zmluvne spo|upracujúce s Dodávate|'om najmá.za účelom
zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov Dodávatel'a zo Zmluvy a pod-
porných adminishatívnych, telekomunikačných a technických sIužieb za účelom pod-
pory správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu a RTVS
(koncesionárske poplatky),

7, Dodávatel'po uplynutí platnosti Zmluvy zabezpečí bezodk|adnú likvidáciu osobných
údajov po uplynutí lehót v zmysle zákona39512002Z, z. o archívoch a registratúrach.
V zmysle Registratúrneho poriadku a registralúrneho plánu je Dodávatel'povinný ar-
chivovať dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti Zmluvy, Lehota začína p|ynúť
1, januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom uplynula platnost' Zm|uvy. Po tejto
lehote budú osobné údaje bezodkladne zIikvidované, pokial' neexistuje žiadny d'alší
právny dóvod pre ich spracúvanie.

B. Odberatel'berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako do-
tknutej osoby upravuje čl. 16 ažč1.23 nariadenia,

9. Odberatel'má ako dotknutá osoba práva požadovať od prevádzkovatela prístup
k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu a|ebo vyma-
zanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj
práva na prenosnosť údajov.

10. V prípade, ak sa Odberatel' domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov
boli porušené, móže podat'st'ažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Článok xvll.
závereéné ustanovenia
'1. Právne vzt'ahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v OP, sa riadia prís-

lušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy dostanú do rozporu so Zákonom o energetike,
s iným právnym predpisom aIebo rozhodnutím príslušných štátnych orgánov Sloven-
skej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení OP a Zmluvy,

Za nedodržanie zmluvných podmienok, s výnimkou č|ánku |V, bodu 17. týchto OP
móže byť v Zm|uve dohodnutá zmluvná pokuta, Výška zmluvnej pokuty dohodnutá
v individuálnych zmIuvných podmienkach Dodávatel'a primerane zoh|'adňuje poruše-
né ustanovenie zmIuvných podmienok.

Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z uzatvorenej
Zm|uvy a|ebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budú považovať
zmluvné strany za dóverné. Dodávatel'a Odberate|'sa zavázujú, že tieto dóverné in-
formácie budů chránit'a utajovať pred tretími osobami, s výnimkou poskytovania úda-
jov na základe platných právnych predpisov.

0dberatel'je pri kontakte so zákazníckou linkou povinný identifikovať sa aspoň tromi
nezávislými údajmi (napr. lČO-m, číslom zmluvného účtu, ElC kódom, číslom odber-
ného miesta a pod.), ak bude na tento úkon vyzvaný operátorom, najmá pri úkonoch
Odberatel'a týkajúcich sa zmeny alebo zániku Zmluvy z dóvodu ochrany zm|uvných
údajov. Akákol'vek komunikácia so zákazníckymi službami móže byť elektronicky za-
znamenávaná a zdokumentovaná, v sú|ade s príslušnými právnymi predpismi, najmá
Zákonom o ochrane osobných údajov.

lnformácie o právach Odberatel'a sú uvedená na webovom sídle Dodávatel'a
www.sse.sk.

Odchýlit' sa od týchto 0P je možné iba na základe Zmluvy a iba v tých ustanoveniach,
ktonj,ch zmena nebude odporovať obsahu a účelu týchto OP Dodávatel'a a prevádz-
kového poriadku príslušného prevádzkovate|'a distribučnej sústavy.

lnformácie o cene elektriny vrátane jej štruktúry a podmienkach dodávky a distribú-
cie elektriny, ako aj informácie o cenníku služieb Dodávate|'a móže Odberatel'ziskat'
na webovom sídle Dodávatel'a www.sse.sk alebo na kontaktných miestach Dodáva-
tel'a - zákazníckych centrách azákazníckej Iinke Dodávatel'a (ďa|ej len ,,Kontaktné
mlesta"), Kontakty Dodávatel'a a kontaktný formulár sú dostupné na webovom síd|e
www.sse.sk/kontakty,

0dberate|' móže získať iníormácie o póvode elektriny a podiele jednotlivých druhov
primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajú-
com roku, a informácie o vplyve primárnych zdrojov elekkiny na životné prostredie,

a|ebo verejné zdroje takýchlo informácií, na webovom sídle Dodávatel'a www,sse.sk
alebo na Kontaktných miestach.

Dodávatel'je oprávnený tieto OP meniť alebo dopíňať. Dodávate|'zverejní aktuá|-
ne znenie OP alebo ich zmenu na svojom webovom sídle www.sse,sk, Odberatel je
oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou OP písomným oznámením, doručeným
Dodávatelbvi do 30 dní odo dňa, kedy bo|i zmenené OP zverejnené. Ak sa tak ne-
stane, OP v ich zmenenom znení nadobúdajú účinnosť dňom uvedenom v OP v ich
zmenenom znení, ak Odberatel'po ich zverejnení pokračuje v odbere elektriny. Ak
Odberatel'v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou OP
a nedójde k dohode, je Odberatel' oprávnený Zmluvu v uvedenej lehote vypovedat'
s výpovednou lehotou v dÍžke podl'a príslušného právneho predpisu v závislosti od
toho, či sa jedná o Zmluvu na domu určitú alebo o Zmluvu na dobu neurčitú. Ak prís-
Iušný právny predpis dÍžku výpovednej lehoty neustanovuje, platí že výpovedná leho-
ta je dva mesiace (výpovedná |ehota začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená).

Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné 0P
Obchodné podmienky sú nedeIitel'nou súčastbu Zmluvy a dopÍňajú vzt'ahy upravené
Zákonom o energetike, zákonom č,25012012 Z. z, o regulácii v sietbvých odvetviach
a d'alšími všeobecne záváznými právnymi predpismi, vydanými na ich základe,
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