Dodávka elektrickej energie
Obec Dlhé Klčovo
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Návrh zmluvy

NÁVRH
Zmluva o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich
sieťových služieb
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 251/2012 Z. z.), , zák. č. 250/2012 Z. z .o regulácií v
sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov , nariadenia vlády SR č. 211/2010 Z. z., ktorým
sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušných vyhlášok, výnosov a rozhodnutí
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Odberateľ:

Obchodné meno:

Obec Dlhé Klčovo
Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Zastúpený: Ľubica Zubková, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ľubica Zubková, starostka obce
IČO:
00332356
DIČ:
2020640974
IČ DPH: Neplátca DPH
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk
(ďalej ako „Odberateľ “)
a
Dodávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Právna forma :
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
Zastúpený:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „Dodávateľ“)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Článok II.
Základné ustanovenia
2.1 Odberateľ zrealizoval verejné obstarávanie s názvom zákazky „Dodávka elektrickej energie“
(zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorej výsledkom je táto Zmluva.
2.2Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky „Dodávka
elektrickej energie“ vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do jednotlivých odberných miest
odberateľa podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a prevzatím zodpovednosti za odchýlku a v súlade so
zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO“) a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom NR SR č.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o energetike“), zákonom NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii v
sieťových odvetviach“), nariadenia vlády SR č. 211/2010 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre
fungovanie trhu s elektrinou, príslušných vyhlášok, výnosov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na oblasť elektrina.
2.3Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky verejného obstarávateľa je Zmluva pre odberné
miesta odberateľa podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve od 00:00 hod 01.09.2020 do 24.00 hod.
31.08.2022, s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
2.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí Príloha č.1 Zoznam odberných miest s predpokladanou
dvojročnou ročnou spotrebou elektrickej energie (ďalej len ako „OM“) odberateľa
Článok III.
Predmet Zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť v dobe zmluvného obdobia dodávku
elektrickej energie podľa tejto Zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich
s prepravou, distribúciou a skladovaním elektrickej energie), vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku odberateľa, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve; Dodávateľ je teda povinný dodať
odberateľovi do každého OM dohodnuté predbežné množstvo elektrickej energie pre príslušné OM po
dobu trvania obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva a záväzok odberateľa odobrať elektrickú
energiu v každom príslušnom OM a zaplatiť za elektrickú energiu odobratú vo všetkých OM
dohodnutú zmluvnú cenu.
3.2 Záväzok Dodávateľa predstavuje dodanie elektrickej energie do príslušného OM, pričom tento
záväzok je splnený umožnením odberateľa elektrickú energiu odobrať.
3.3 Ďalšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných
podmienkach pre Zmluvy o dodávke elektrickej energie. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť
pred ustanoveniami Obchodných podmienok (ďalej len „OP“) a sú v súlade s aktuálnou
legislatívou pre zabezpečenie dodávok elektrickej energie.
Článok IV.
Podmienky dodávky elektrickej energie a zabezpečenie
distribúcie
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4.1

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrickú energiu do OM odberateľa v množstve a
čase podľa potrieb jednotlivých OM odberateľa a zabezpečiť u Prevádzkovateľa distribučnej
siete pre odberné miesta odberateľa distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v
súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v kvalite podľa technických
podmienok prístupu a pripojenia do siete Prevádzkovateľa distribučnej siete.
4.2
Za dodané množstvo elektrickej energie sa považujú hodnoty podľa údajov určeného
meradla, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ distribučnej siete. Za správnosť nameraného
množstva dodanej elektrickej energie a kvalitu v odbernom mieste odberateľa zodpovedá
Prevádzkovateľ distribučnej siete.
4.3
Meranie dodávok elektrickej energie, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania
zabezpečí Prevádzkovateľ distribučnej siete.
4.4
Odberateľ umožní Prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meraciemu
zariadeniu za účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo odobratia meracieho
zariadenia.
4.5
Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu
alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane
porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný
bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla
môže odberateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je
povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Dôvody výmeny určeného
meradla môžu byť najmä, nie však výlučne:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
4.6
Pri riešení stavu núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú
Dodávateľ a odberateľ elektrickej energie povinní postupovať podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov (vyhláška č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe
pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o
opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení neskorších predpisov) a
technických podmienok Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej siete.
4.7
V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie z dôvodu havárie
alebo poruchy na zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa
Dodávateľ zaväzuje vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s Prevádzkovateľom
distribučnej siete obnovil dodávku a distribúciu elektrickej energie do OM. Tým nie je
dotknutá povinnosť odberateľa strpieť obmedzenia pri vyhlásení stavu núdze podľa § 20
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípadoch
bezdôvodného prerušenia dodávky a distribúcie elektrickej energie je odberateľ oprávnený
účtovať zmluvnú pokutu, ako aj si uplatniť náhradu škody.
4.8
Ak Dodávateľ zistí , že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce
mu z tejto zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť odberateľovi najneskôr 50
kalendárnych dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti z tejto Zmluvy. V
prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti má odberateľ právo účtovať zmluvnú
pokutu , ako aj si uplatniť náhradu škody, ktorá mu vznikla.
4.9
Ak odberateľ zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo nefunkčné, vyzve v
zmysle prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej siete na jeho opravu alebo
výmenu a postupuje v súčinnosti s Dodávateľom elektrickej energie
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4.10

Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na vzájomnej súčinnosti a spolupráci pri riešení
porúch a ostatných zmien na OM na časti vymedzeného územia príslušného Prevádzkovateľa
distribučnej siete.
Pre uvedené potreby je zo strany Dodávateľa k dispozícii príslušný KAM: meno: ...........tel. kontakt:
............., e-mail: ...................
Každá zmena, prípadne rozšírenie kontaktných osôb bude upresnené samostatným oznámením zo
strany odberateľa alebo Dodávateľa.
4.11 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom
odchýlok.
4.12 Dodávateľ zároveň vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom
rozsahu.
Článok V.
Miesto dodania a odberné miesta
5.1 Miestom dodania predmetu zmluvy, vrátane jej prepravy distribučnou sieťou do jednotlivých OM
odberateľa sa rozumejú odberné miesta odberateľa podľa zoznamu uvedeného v Prílohe č.1 Zoznam
odberných miest s predpokladanou dvojročnou spotrebou elektrickej energie.
5.2 Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien, zmeny všeobecne záväzných
právnych predpisov, alebo zmenou energetických zariadení môže dôjsť k zmene počtu OM uvedených
v Prílohe č.1 tejto zmluvy a odobraného množstva elektrickej energie.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektrickej energie v predbežnom dohodnutom množstve
odvodenom od spotreby odberateľa za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok VI.
Lehota plnenia
6.1 Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodávať elektrickú energiu a zabezpečiť
distribučné služby do OM odberateľa na základe podmienok stanovených v Zmluvách o združenej
dodávke elektrickej energie.
6.2 Platnosť tejto Zmluvy je na dobu určitú od 00:00 hod 01.09.2020 do 24.00 hod. 31.08.2022.
Článok VII.
Cena za dodávku elektrickej energie vrátane
prepravy
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na výške ceny za dodávku elektrickej energien a obdobie trvania tejto
Zmluvy, podľa ktorej bude odberateľovi účtovaná Dodávateľom dodávka elektrickej energie
nasledovne:
cena za MWh elektrickej energie vrátane všetkých nákladov dodávateľa: cenu za MWh
elektrickej energie, cenu za poskytnutie distribučných služieb v cenách príslušného
prevádzkovateľa, cenu za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému schválené pre
obdobie dodávky ÚRSO, cenu za odvod efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu, cenu
za náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku, spotrebnú daň, bez dane z pridanej
hodnoty:
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Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa
A/distribučná sadzba

1.

Verejné osvetlenie 382410/24ZVS0000057356I/25/C2-X3-SV

4
5
6

1 Tarif - 385413/24ZVS0000057359C/25/C2X3-1T
VT - 374893/24ZVS0000049805B/25/C2-X32T
NT - 374893/24ZVS0000049805B/25/C2-X32T
VT- 358367/24ZVS0000057270S/50/C1-X3
NT- 358367/24ZVS0000057270S/50/C1-X3

7

1 Tarif - 341782/24ZVS00000140345/25/C2X3-1T

2
3

8
9
10
11

Predpokladané
množstvo
merná
elektriny za 2
jednotka
roky

1 Tarif - 344949/24ZVS0000018814X/25/C2X3-1T
VT - 369268/24ZVS0000043148E/25/C2-X32T
NT - 369268/24ZVS0000043148E/25/C2-X32T
1 Tarif - 385404/24ZVS0000057328N/25/C2X3-1T
Spolu
DPH
SPOLU S DPH

MWh

24,000

MWh

12,200

MWh

4,600

MWh
MWh
MWh

0,800
2,000
0,600

MWh

10,200

MWh

1,000

MWh

7,000

MWh

6,200

MWh
MWh

8,800
77,400

Jednotková
cena v EUR
bez DPH za
m. j.

Celková cena
za
predpokladaný
odber
elektriny
v EUR bez
DPH

xxxx

7.2 Spotrebná daň z elektrickej energie sa riadi podľa zákona NR č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani
z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona NR č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa
zákona NR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7.3 K cenám za dodávku elektrickej energie sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade s účinným
zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
7.4 Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúcich sa na distribučnú službu poskytovanú
Prevádzkovateľom distribučnej siete podľa sadzby dohodnutej v Zmluve.
7.5 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas
zmluvného obdobia, je Dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami
príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.
7.6 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou
elektrickej energie a cena dohodnutá podľa bodov 7.1 je konečná bez DPH.
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Článok VIII.
Platobné podmienky a fakturácia
8.1 Odberateľovi bude vystavená faktúra za jednotlivé fakturačné obdobie za dodávku elektrickej
energie s rozpisom pre každé jednotlivé OM. Spôsob úhrady bude realizovaný bankovým prevodom.
8.2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa zaväzuje za
dodávku elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej
dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne, vo výške 100% predpokladaného mesačného
odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením
pravidelných mesačných platieb je splatná v 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k vyúčtovaniu. Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1
mesiac) sa zaväzuje za dodávku elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb
vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne, vo výške mesačného
odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že výška preddavkov za opakovanú dodávku a distribúciu elektrickej
energie sa stanoví so zohľadnením histórie spotreby odberateľa poskytnutej Prevádzkovateľa
distribučnej siete za predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Lehota splatnosti preddavkov je do 15.-ho dňa príslušného mesiaca.
8.5 Dodávateľ' bezplatne vystaví vyúčtovaciu faktúru na úhradu ceny za skutočnú dodávku a
distribúciu elektrickej energie za celé zúčtovacie obdobie (ročné), na základe riadneho odpočtu
meradla najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení zúčtovacieho obdobia so splatnosťou 30
kalendárnych dní od doručenia. Výška uhradených preddavkov bude zohľadnená vo vyúčtovacej
faktúre za skutočný odber elektrickej energie. Faktúra bude zaslaná odberateľovi elektronicky a/alebo
poštou podľa toho ako sa strany čiastkových zmlúv dohodnú.
8.6 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia odberateľovi.
8.7 Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola odpísaná fakturovaná suma z účtu odberateľa na účet
Dodávateľa.
8.8 Faktúry vystavené Dodávateľom pre odberateľa budú doručované na adresu odberateľa.
8.9 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí prístup na obchodný portál Dodávateľa
s údajmi o odberných miestach, spotrebe, fakturácii, platbách, údajoch za sledované predchádzajúce
obdobia služby.
Článok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie
9.1. Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v článku IV. bode 4.7 tejto Zmluvy, je odberateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú aj začatú hodinu porušenia a to na
každom odbernom mieste. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na náhradu škody
vo výške preukázanej škody.
9.2 Ak je odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže Dodávateľ účtovať
odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe
Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o
deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby
omeškania s plnením peňažného záväzku.
9.3 Ak Dodávateľ si nesplní povinnosť uvedenú v čl. IV bod 4.8 tejto Zmluvy je odberateľ oprávnený
účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% ročnej fakturácie za očakávaný odber elektrickej energie.
9.4 V prípade, že sa skutočné odbery elektrickej energie budú odlišovať od predbežného množstva
(prípad neodobratia elektrickej energie v predbežnom množstve alebo prekročenie predbežného
množstva), Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v týchto prípadoch za
rovnakých, v tejto Zmluve uvedených podmienok, a to bez uplatňovania sankcií (zmluvných pokút)
voči odberateľovi.
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Článok X.
Náhrada škody
10.1. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10.2. Odberateľ a Dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých
predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť.
Článok XI.
Riešenie sporov
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto
Zmluvy boli urovnané predovšetkým vzájomnou dohodou.
11.2. Ak dôjde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná strana, ktorá si
uplatňuje nárok je povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve
spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho predpisu a tejto Zmluvy. 11.3 V prípade, že sa
spor nevyrieši zmierom, na vyriešenie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
Článok XII.
Reklamácia
12.1 Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej ceny za
elektrickú energiu alebo distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve
Dodávateľa písomnou výzvou t.j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave.
Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa riadia prevádzkovým
poriadkom Prevádzkovateľom distribučnej siete. Reklamáciu uplatňuje odberateľ písomnou formou u
Dodávateľa.
12.2 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne požiadať
Prevádzkovateľa distribučnej siete o zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na určenom meradle
nezistila chyba odberateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa
platného cenníka služieb distribúcie príslušného
Prevádzkovateľa distribučnej siete.
12.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti reklamovanej faktúry.
Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.
12.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania reklamácie
písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia.
12. 5 Ak bola reklamácia oprávnená, je Dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu.
Článok XIII.
Ďalšie dojednania
13.1Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi počas trvania Zmluvy o dodávke elektrickej
energie bezplatné poradenstvo v oblasti spotreby elektrickej energieza účelom zníženia spotreby
elektrickej energie.
13.2 Dodávateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie Zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu a
to bez ohľadu na to, či Dodávateľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých
podmienok.
13.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa je
Dodávateľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa
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nastať oznámiť Zriaďovateľovi/zakladateľovi a odberateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto
oznámení uviesť minimálne nasledovné:

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a
predmety subdodávok,

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
13.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má
odberateľ a odberateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
13.5 Dodávateľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu.

Článok XIV.
Zánik Zmluvy
14.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 00:00 hod 01.09.2020 do 24.00 hod.
31.08.2022.
14.2 Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
a) ak Dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu
b) ak bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Dodávateľovi treťou osobou, pričom
Dodávateľ je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
alebo
c) ak bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d) ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
e) ak Dodávateľ stratí v priebehu účinnosti tejto Zmluvy oprávnenie na dodávku elektrickej energie,
f) neoprávnené zvyšovanie dohodnutých cien Dodávateľom,
g) Dodávateľ poruší ustanovenie článku XIII. bod 13.3 tejto Zmluvy.
14.3 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
14.4 Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných
strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a
záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
15.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, dodávka elektrickej energie sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike, so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 211/2010 Z. z., ktorým
sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, s príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví a s ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na elektrinu.
15.2. Ak by akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto
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Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie
nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.
15.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase všetkých
zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané oprávnenými
osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.
15.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. Túto skutočnosť oznámi odberateľ
dodávateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I.
15.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom Dodávateľ
obdrží 2 rovnopisy a Zriaďovateľa/zakladateľa obdrží 2 rovnopisy.
15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 Zoznam odberných miest s východiskovými údajmi a rozpisom jednotkovej ceny

Dodávateľ

Odberateľ

V .............................dňa .........................

V Dlhom Klčove, dňa ..................

----------------------------------

–––––--------------------------------Ľubica Zubková
starostka obce
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Príloha č. 1 Zoznam odberných miest s východiskovými údajmi a rozpisom jednotkovej ceny

Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A/distribučná sadzba

merná
jednotka

Predpokladané
množstvo elektriny
za 2 roky

1.

Verejné osvetlenie - 382410/24ZVS0000057356I/25/C2-X3-SV

MWh

24,000

2
3
4
5
6

1 Tarif - 385413/24ZVS0000057359C/25/C2-X3-1T
VT - 374893/24ZVS0000049805B/25/C2-X3-2T
NT - 374893/24ZVS0000049805B/25/C2-X3-2T
VT- 358367/24ZVS0000057270S/50/C1-X3
NT- 358367/24ZVS0000057270S/50/C1-X3

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

12,200
4,600
0,800
2,000
0,600

7

1 Tarif - 341782/24ZVS00000140345/25/C2-X3-1T

MWh

10,200

8
9
10

1 Tarif - 344949/24ZVS0000018814X/25/C2-X3-1T
VT - 369268/24ZVS0000043148E/25/C2-X3-2T
NT - 369268/24ZVS0000043148E/25/C2-X3-2T

MWh
MWh
MWh

1,000
7,000
6,200

11

1 Tarif - 385404/24ZVS0000057328N/25/C2-X3-1T
Spolu

MWh
MWh

8,800
77,400

Rozpis jednotkovej ceny jednotlivých odberných miest

Dodávateľ

Odberateľ

V .............................dňa .........................

V Dlhom Klčove, dňa ..................

----------------------------------

–––––--------------------------------Ľubica Zubková
starostka obce
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