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Z M L U V A 
o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 

  
uzavretá  v zmysle § 269 ods.2  v nadväznosti na § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákona č. 250/2012 Z.z. 

o regulácií sieťových odvetví, nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 

fungovanie trhu s elektrinou,  zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa  

ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní  zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie 

súvisiace predpisy 

 

č.  zmluvy dodávateľa : 421140015                    č. zmluvy odberateľa : 29/2013/OSM-135  

 

Článok I.  

Zmluvné strany 
 

1. Odberateľ:   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 Adresa/sídlo:   Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

 Štatutárny orgán:      Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka 

Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe Plnomocenstva č. z.398/2007, č. sp. 632-  2007-SR 

zo  dňa 6.2.2007:   Ing. Ružena Fraňová, kvestorka 

Osoby oprávnené rokovať:  JUDr. Želmíra Machalová, referát právnych služieb 

- vo veciach  právnych 

     Ing. Pavel Gordan, vedúci odboru prevádzky  

      -    vo veciach zmluvných 

     Ing. Dzúrik Jaromír, vedúci oddelenia energetiky 

-    vo veciach technických a prevádzkových 

 IČO:    30 232 295 

 DIČ:    2021109211  IČ DPH:  SK 2021109211 

 Bankové spojenie:       Štátna pokladnica Bratislava 

 Číslo účtu:    7000242204/8180, 7000180875 

 IBAN:    SK 67 8180 0000 0070 0024 2204,SWIFT SPSRSKBA 

 Kontakty:     048/446 1177,  446 1167, Fax:  048/446 1188, 048/ 4465149 

 Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 

Zb. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 (ďalej len odberateľ) 

 

2. Dodávateľ:  ENERGA Slovakia, s.r.o. 

 Adresa/sídlo:  Zámocká 30, 811 01 Bratislava 

 Štatutárny orgán:  Ewa Wolder, konateľka 

 Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe splnomocnenia zo dňa 13.07.2012. 

   Jozef Semanko, Country Manager 

 Osoby oprávnené rokovať:  Jozef Semanko, Country Manager 

- vo veciach právnych a zmluvných 

Ing. Dalibor Živčák, PhD., Portfolio Manager 

- vo veciach technických a prevádzkových 

 IČO:    36362727 

 DIČ:    2022199410  IČ DPH:  SK 2022199410 

 Bankové spojenie:   ING Bank N.V. pob. zahr.. banky 

 Číslo účtu:     

 IBAN:     SK20 7300 0000 0090 0002 7300,SWIFT (BIC:INGBSKBX) 

 Kontakty:    00421 220910917, fax: 00421 5528 61267 

 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, 

vložka číslo: 40739/B 

 (ďalej len dodávateľ) 



2 

 

 

 

 

 

 

Článok II. 

Preambula 

 

1. Táto zmluva sa riadi zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov,  zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií sieťových odvetví, nariadením vlády č. 

317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  v aktuálnom znení,  ďalej príslušných 

vyhlášok Ministerstva hospodárstva  Slovenskej republiky (ďalej len MH SR), platnými 

rozhodnutiami a výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO), 

platného Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), 

vrátane príloh a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pre odvetvie elektro - 

energetiky, ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu s elektrinou. 

 

2. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona 

o energetike a nadväzujúcich právnych predpisov, príslušných vyhlášok MH SR 

a platných výnosov a rozhodnutí ÚRSO. 

 

 

 

Článok III.  

Predmet zmluvy 

 

1. Názov predmetu zmluvy: „Dodávka elektrickej energie pre objekty Univerzity                                                    

Mateja Bela  v Banskej Bystrici na rok 2014“ 

 

2. Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane 

skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku pre objekty UMB v Banskej Bystrici formou združenej dodávky na zmluvné 

obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2014 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2014. Ročný 

objem nákupu silovej energie u verejného obstarávateľa predstavuje 3 100 MWh/rok. 

 

3. Združená dodávka bude zabezpečovaná prostredníctvom tejto zmluvy  pre odberné miesta 

v zmysle bodu č.7. tohto článku  zmluvy v danej napäťovej hladine v jednotarifnom 

meraní. 

4. Predmetom zmluvy je aj  garancia dodávok dodávateľa v dohodnutom množstve po dobu 

platnosti zmluvy. 

 

5. Predmet zmluvy sa bude realizovať na všetkých odberných miestach Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej 

sústavy, v dohodnutom zmluvnom množstve a v štruktúre spotreby podľa požadovaných 

tarifných pásiem. 

 

6.  V zmysle tejto zmluvy Dodávateľ zabezpečuje pre potreby odberateľa komplexné služby 

prenosovej a distribučnej sústavy. 
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7.  Špecifikácia odberných miest : 

Odberné miesto 

Číslo 

miesta 

spotreby 

ČOM 

EIC kód 

Predpokladané 

ročné zmluvné 

množstvo  

/kWh/ 

Parametre OM 

/kW/ 
tarifa 

                       

Tajovského 40 B. 

Bystrica 
9101688 24ZSS9101688001N 1 100 000 

VN Tmax 330 ,    MRK 

330 
C3 

Komenského 20 B. 

Bystrica 
9101703 24ZSS9101703000H 170 000 

VN Tmax 90,       MRK 

115 
C3 

Tajovského 51 B. 

Bystrica 
9101695 24ZSS9101695001W 440 000 

VN Tmax 180,     MRK 

190 
C3 

Tr. SNP 53 B. Bystrica 1202644 24ZSS1202644000S 190 000 NN 3x 250 A C6 

Kuzmányho 1 B. 

Bystrica 
9103071 24ZSS9103071001G 260 000 VNTmax120, MRK150 C3 

Tajovského 10 B. 

Bystrica 
9105983 24ZSS9105983001W 350 000 

VN Tmax 170,      MRK 

170 
C3 

Ružová ulica 13 B. 

Bystrica 
9100685 24ZSS91006850019 560 000 

VN Tmax 250,     MRK 

350 
C3 

Liptovský Trnovec 37 3206505 24ZSS32065050000  29 000 NN 3 x 200  A C1 

Nám. L. Štúra 23 B. 

Bystrica 
1207235 24ZSS1207235000H 1 000 NN 1 x 16 A C2 

Spolu za UMB /tolerancia ZM ± 

20 %/ 
  3 100 000 ± 620 000 kWh   

 

8. Odberateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a Dodávateľ sa zaväzuje 

touto zmluvou prebrať zodpovednosť za odchýlku spôsobenú Odberateľom v zmysle 

všeobecného platného právneho predpisu upravujúceho pravidlá  pre fungovanie trhu 

s elektrinou. 

 

Článok IV.  

Meranie a vyhodnotenie množstva odobratej elektriny 

 

1. Spotreba elektriny je meraná samostatnými elektromermi. 

2. Meranie dodávok elektriny pre účely fakturácie zabezpečuje PDS vlastným meracím 

zariadením v zmysle platnej zmluvy o distribúcií elektriny. 

3. Akýkoľvek zásah do určeného meradla a odvodov určeného meradla inou osobou ako 

PDS alebo osobou ním poverenou, je zakázaný. 

4. Dodávateľ, v zastúpení PDS, je povinný zabezpečiť overenie správnosti merania odberu 

elektrickej energie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

5. Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí 

na určenom meradle chybu, požiada Dodávateľa o preskúšanie meradla. Dodávateľ je 

povinný do 15 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade 

zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou 
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meradla PDS. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady 

spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada. 

6. PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať Odberateľa elektriny o stave 

odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav nového meradla po 

výmene. Termín výmeny určeného meradla je povinný oznámiť Odberateľovi v zmysle 

Zákona ( písomnou formou na príslušnom tlačive). 

7. Odberateľ je povinný umožniť PDS prístup k určenému meradlu a  k odbernému 

elektrickému zariadeniu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla 

alebo zistenia odobratého množstva. 

8. Dodávateľ poskytne na požiadanie Odberateľovi informáciu o nameraných údajoch 

v odberných miestach Odberateľa, ktoré sú podkladom pre fakturáciu. 

9. V prípade, že sa nebude dať presne určiť spotreba elektriny, stanoví PDS spotrebu 

elektriny po písomnej dohode s Odberateľom v závislosti na druhu a rozsahu závady, 

jedným z nasledujúcich dôvodov : 

 9.1. z hodnôt porovnateľného uceleného obdobia, keď boli údaje správne merané, 

 9.2. podľa  skutočne nameraných a vyfakturovaných hodnôt porovnateľného uceleného          

obdobia, keď boli hodnoty namerané správne.  
 

 

Článok V. 

Doba plnenia Zmluvy 

 

1. Zmluva o dodávke  elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára 

na obdobie  12  mesiacov  a to  od 1.januára  2014 od  00:00 hod  a bude trvať do 

31.decembra 2014 do 24:00 hod. 
 

 

Článok VI. 

Cena za predmet plnenia 

 

1. Cena za dodávku elektrickej energie v režime prevzatej zodpovednosti za odchýlku  je 

stanovená dohodou, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Dohodnutá cena  môže byť zmenená len formou písomného dodatku a to len v prípadoch 

vyplývajúcich zo zmien daňových predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy nebolo 

možné predpokladať a v súlade s Rozhodnutiami URSO. 

 

3. Všetky uvedené ceny produktov sú stanovené nasledovne : 

Priemerná indikovaná cena jednotarifného merania na všetky odberné miesta:  

 

3.1   zmluvná cena uvedená v EUR bez DPH/MWh:   39,60 

 3.2   výška spotrebnej dane  v EUR/MWh:        1,32         

 3.3   výška  20% DPH  v Eur/MWh            8,18                   

 cena celkom uvedená v  EUR vrátane DPH/MWh:   49,10 

 slovom: štyridsaťdeväť eur a desať centov 

   

4. Cena musí byť uvedená vrátane spotrebnej dane  z elektriny. Spotrebná daň z elektriny 

bude účtovaná v zmysle  zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia 

a zemného plynu a o zmene a doplnení  zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. 

5. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami za dodávku elektriny realizovanú v režime 

prevzatej zodpovednosti za odchýlku. 

Všetky ceny sú uvádzané v EUR/MWh  a spotrebnej dane z elektriny vrátane  DPH. 
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6. Dodržanie zmluvného množstva 

 6.1. Dodávateľ bude akceptovať zmenu celkového dohodnutého množstva stanoveného 

v čl. IV. Bod 9.1. uvedeného v tejto zmluve o dodávke elektriny nepresahujúcom 

rozpätie +/- 20%. Zo zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny, 

bude Odberateľ za dobu trvania dodávky elektriny/za dobu zmluvného vzťahu 

povinný odobrať najmenej 80 % množstva elektriny alebo oprávnený odobrať 

najviac 120 % dohodnutého množstva elektriny. 

 6.2. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať minimálne 80 % zo záväzne dohodnutého  

množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítajú 

aj zmeny písomne dohodnuté medzi Odberateľom a Dodávateľom počas zmluvného 

obdobia.  Platba za nedodržanú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým  

množstvom elektriny a hore uvedeným minimálnym množstvom ) je dohodnutá na 

15,- € (vrátane  DPH a spotrebnej dane) za každú neodobratú jednu MWh. 

 6.3. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 120 % zo záväzne dohodnutého 

množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odobratej elektriny sa započítajú 

aj zmeny písomne dohodnuté medzi Odberateľom a Dodávateľom počas zmluvného 

obdobia.  Platba za nedodržanú elektrinu  (rozdiel medzi skutočne odobratým  

množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom ) je dohodnutá na 

15,- € (vrátane  DPH a spotrebnej dane) za každú odobratú MWh nad 120 % zo 

záväzne dohodnutého množstva elektriny. 

 

 

Článok VII. 

Platobné podmienky a fakturácia 
 

1. Faktúry za odobratú elektrickú energiu budú vystavované za každé odberné miesto 

samostatne. 

2. Pre odberné miesta Odberateľa s mesačným odpočtovým cyklom bude pre účtovanie ceny 

za dodávku elektriny zúčtovaným obdobím kalendárny mesiac začínajúci 1. deň mesiaca o 

 00:00 hod. platného času a končí posledný dňom v mesiaca o  24:00 hod. platného času. 

3. Podkladom pre fakturáciu bude skutočne odobraté množstvo elektrickej energie v danom 

mesiaci, stanovené podľa odpočtov stavu meradla. 

4. Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie bude uskutočňované formou faktúry 

mesačne. Faktúra za odber elektrickej energie bude vystavená do desiateho (10)  

kalendárneho dňa nasledujúceho  mesiaca na základe príslušného odpočtu stavov 

fakturačného merania. Faktúra bude obsahovať presnú špecifikáciu spotreby elektriny  

dodanej v zúčtovacom období a bude obsahovať vyúčtovanie za všetky dohodnuté 

dodávky a služby v zmysle príslušných právnych predpisov. 

5. K cenám za odobratú elektrickú energiu je účtovaná DPH  a spotrebná daň v zmysle 

platných právnych predpisov. 

6. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry za  odbery elektriny vrátane DPH a spotrebnej dane  

v lehote splatnosti. 

7. Lehota splatnosti faktúr je  30 kalendárnych dní   odo dňa jej riadneho 

a preukazateľného doručenia odberateľovi. Platby budú realizované bezhotovostným 

platobným prevodom z účtu Odberateľa na účet Dodávateľa. 

8. Odberateľ zálohy neposkytuje. 

9. Za uhradenie faktúry sa bude považovať deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná 

na účet Dodávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 

alebo pracovného pokoja, bude sa deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 
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10. V prípade, že faktúra  nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu  

podľa príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 

predpisov, alebo ak nebude v súlade s dodanou službou, alebo bude obsahovať nesprávne 

údaje, Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie 

spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. 

 Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na 

opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená 

vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova. 

11. V prípade potreby zmeny tohto režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy,  

bude táto zmena zmluvne upravená, po obojstrannej dohode formou dodatku k zmluve. 

12. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov. 

 

 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu, sankcie za omeškanie 

a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Ak dodávateľ spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy 

akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jeho zodpovednosť za škodu a povinnosť na 

náhradu škody takto spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať 

ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Dodávateľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné 
opatrenia k odvráteniu hroziacej škody. ak dôjde ku škode je povinný urobiť všetky 
nevyhnutné opatrenia k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší. 

3. Dodávateľ ďalej zodpovedá za svoju činnosť tak, aby predmet zmluvy nemal také vady, 

ktoré boli spôsobené  porušením alebo zanedbaním jeho povinností a  ktoré by podľa tejto 

zmluvy a platnej legislatívy bránili jeho riadnemu užívaniu.  

4. V prípade, že dôjde  na strane dodávateľa k  omeškaniu s fakturáciu za dodávku 

elektrickej energie odberateľovi alebo k omeškaniu plnenia iných povinností, prikročí 

odberateľ k sankcii, ktorá je touto zmluvou dohodnutá ako zmluvná sankcia vo výške 

0,05% z fakturovanej ceny omeškanej fakturácie za každý aj začatý deň omeškania. 

5. V  prípade omeškania odberateľa s  úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí 

odberateľ  úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 

9/2013 Z.z.  a  v znení § 1 ods.1  vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013  Z.z.  

k Obchodnému zákonníku. 

6. Zaplatením zmluvných sankcií nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 

omeškaním s plnením predmetu zmluvy. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Odberateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, 

ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. 

8. Povinnosťou Odberateľa je : 

8.1 zabezpečiť taký technický a  právny stav predmetných odberných miest, ktorý 

umožňuje distribúciu elektriny, 

8.2 dodržať záväzok  odobrať dohodnuté množstvo elektriny v zmysle čl. VI., bod 6.1 

a platiť Dodávateľovi za dodanú elektrinu dohodnutú cenu a dodržiavať platobné 

podmienky v zmysle čl. VI. a VII. tejto zmluvy. 

9. Dodávateľ je zodpovedný za vady predmetu zmluvy  v rozsahu zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  všeobecných 

ustanovení Obchodného  zákonníka o  zodpovednosti za vady. 
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Článok IX. 

Vznik, doba platnosti  a skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť od  01.01.2014 s tým, že zverejnená na CRZ bude pred týmto dňom, 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu:  

na 12 mesiacov a to od  1.januára  2014 od  00:00 hod.  a bude trvať do  

31.decembra 2014  do 24:00 hod. 

 

3. Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť: 

 3.1.  písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom v písomnej dohode o 

skončení  zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia 

zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, 

v ktorom bola   písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán, 

 3.2. písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

Vypovedaním Zmluvy zostávajú všetky dovtedy vzniknuté sankčné práva 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedotknuté, 

 3.3. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná 

strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú          povinnosť. Odstúpením 

od zmluvy platnosť zmluvy skončí dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej 

zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

3.3.1  Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa 

sa   považuje najmä: 

a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie 

poskytované podľa tejto Zmluvy a to ani  po zaslaní upomienky, 

b) omeškanie so zaplatením akýkoľvek platieb podľa tejto zmluvy  

v stanovených termínoch a to po výzve Dodávateľa, 

c) neumožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania 

kontroly, odpočtu, údržby alebo výmeny a to ani po výzve Dodávateľa, 

d) úmyselné preukázateľné poškodenie  meracieho zariadenia zo strany 

Odberateľa alebo neoznámenie skutočnosti, že meracie zariadenie bolo 

poškodené treťou osobou, alebo odcudzené. Odberateľ je povinný 

poškodenie meracieho zariadenia alebo odcudzenie meracieho 

zariadenia oznámiť Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, 

e) akákoľvek zmena pripojenia bez súhlasu Dodávateľa na vyplnenej 

žiadosti. 

 3.3.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje : 

  a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok 

elektriny, 

  b) opakované nedodržanie kvality dodávanej elektriny v rozsahu 

medzných hodnôt  podľa technických noriem, 

  c) začatie konkurzného  alebo vyrovnávacieho konania na majetok 

Dodávateľa. 

4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  
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Článok X. 

Riešenie sporov 
 

1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky 

dostupné opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto 

Zmluve sa zaväzujú zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou 

a v prípade, že k dohode alebo k zmieru nedôjde, bude takýto spor predložený na 

rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého určuje  Občiansky súdny poriadok. 
 

 

Článok XI. 

Osobitné dojednania 
 

1. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré Dodávateľ získa v priebehu svojej činnosti podľa 

tejto zmluvy sú označené ako obchodné tajomstvo. Dodávateľ  sa zaväzuje že ich uchová 

v tajnosti a nesmie ich zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje 

v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa UMB BB, ktoré nie sú verejne prístupné a na 

ktorých majú záujem. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky dôverné informácie podľa 

tohto článku Zmluvy použijú len na účely  plnenia tejto Zmluvy, nebudú ich ďalej 

žiadnym možným spôsobom rozširovať, reprodukovať, zverejňovať. 

2.  Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nesprístupnia také informácie, ktorých 

sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou 

aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, najmä v znení zákona č. 546/2010 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace 

predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy.  

Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide 

o podozrenie z páchania trestného činu. 

Pri porušení týchto dojednaní si bude Odberateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných 

strán podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci“, pričom za takúto sa 

považuje požiar, zemetrasenie, havária,  povodeň, štrajk, embargo, administratívne 

opatrenie štátu a iné také udalosti a prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej 

strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju 

v dobe vzniku záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na 

dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

4. Dodávateľ  týmto dáva výslovný súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jeho osobné údaje 

uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme Odberateľa 

a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade 

potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva Dodávateľ  

po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie 

údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že výkone predmetu zmluvy budú dodržiavať citovaný zákon 

5. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, 

vrátane písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného 

dokladu niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť 

so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu 

zmluvy  s  tým,  že  za  riadne  doručovanie   sa  považuje  doručovanie  do  sídla/miesta 
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podnikania, na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne 

neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. 

Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený: 

5.1.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy, 

5.1.2 okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,  

5.1.3 okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať, 

5.1.4 tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom služieb 

(napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu 

sídla /miesta podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy 

na prvej strane tejto zmluvy, resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto 

adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie 

zásielky nedozvie alebo nedozvedel. 

6. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z uvedených údajov je príslušná zmluvná strana, ktorej 

sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch   

zmluvných   strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť od  01.01.2014 

s tým, že zverejnená na CRZ bude pred týmto dňom, v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 

498/2011 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní  zmlúv v CRZ 

a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace predpisy. 

2   Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému 

zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

3. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľ zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé 

faktúry vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 

zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

4. Za zverejnenie tejto Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Odberateľ, ako 

osoba povinná  v zmysle citovaného zákona. 

5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými 

dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich 

oprávnenými zástupcami. 

6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami MH SR, 

Výnosmi a rozhodnutiami  ÚRSO SR, Prevádzkovým poriadkom  PDS a ostatnými 

všeobecnými záväznými právnymi predpismi. a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi 

predpismi. 

7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 

obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej 

slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne 

podpísali. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená. 
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9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každá zmluvná 

strana obdrží po 2 vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu. 

10. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a 

nahradzuje akékoľvek  dohovory medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.  

11. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva 

platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa 

predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení 

takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a 

ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy. 

 

V Banskej Bystrici, dňa  ..................        V Bratislave, dňa  ........................ 
 

 

Za  odberateľa:      Za  dodávateľa: 

 

 

 

 

 

      

.....................................................................  ........................................................... 

Ing. Ružena Fraňová,     Jozef Semanko,  

kvestorka UMB      Country Manager 
 

    

 

 

 

    

 

     zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. 

nadobúda táto zmluva (dodatok) účinnosť 

 

dňa:..................................................... 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

podpis poverenej osoby: ........................... 

 

  

 


