
  
 

Zmluva č. CPBB_ZM_059-2021_2021 
o dodávke elektrickej energie a o uhradení nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu podľa 

§ 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

 
Dodávateľ:                                     Slovenská republika 
                                                         Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Adresa:                                            Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO:                                                 00151866 
V zastúpení:                                     plk. Mgr. Simona Vanková, riaditeľka Centra podpory     
                                                         Banská Bystrica na základe plnomocenstva  
                                                         Č.p.:SL-OPS-2021/001914-088 zo dňa 20.04.2021 
Bankové spojenie:                           Štátna pokladnica 
IBAN:                                              SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
Fakturačná adresa:                           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                                         Centrum podpory Banská Bystrica 
                                                         ul. 9. mája č.1 
                                                         974 86 Banská Bystrica 
(ďalej len „dodávateľ“) 

a 
 
Odberateľ: STEFE Zvolen, s.r.o. 

Unionka 54 
96001 Zvolen 

v zastúpení: Ing. Ivan Adam, konateľ spoločnosti 
Ing. Vladimír Bella, konateľ spoločnosti 

kontaktná osoba: Dobrocký Juraj 
kontakt: 0918733737, juraj.dobrocky@stefe.sk 
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and 

Slovakia, a.s. 
IBAN: SK29 1111 0000 0014 2707 3000 
IČO: 31612300 
DIČ: 2020478394 
IČ DPH: SK2020478394 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro. vložka číslo: 2128/S 
 
(ďalej len „odberateľ“) 
 

 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ dodá do odberného miesta odberateľa elektrickú energiu (ďalej elektrinu) zo 
svojho vnútorného rozvodu elektriny a rozpočíta všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti 
so zabezpečením dodávky elektriny na podružný odber za hlavným fakturačným 
elektromerom. 



2. Odberateľ sa zaväzuje, že od dodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
odoberie a zaplatí spotrebovanú elektrinu. 
 
 

Článok II. 
Dodávka a meranie spotreby elektrickej energie 

 
1. Dodávka elektrickej energie (ďalej elektriny) bude realizovaná z podružného meradla, 
ktorým je určené meradlo elektromer v. č. 1145527, do odberného miesta odberateľa 
umiestneného v priestoroch objektu Združenej administratívnej budovy, Študentská 2084/12, 
960 01 Zvolen.  
2. Odberné miesto odberateľa je kompaktná odovzdávacia stanica tepla napojená za 
podružným elektromerom.  
 
 

Článok III. 
Určenie nákladov za spotrebovanú elektrinu a splatnosť faktúr 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady za predmet tejto zmluvy budú fakturované štvrťročne 
formou zálohových platieb. Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru vždy do 30. dňa príslušného 
štvrťroka so splatnosťou 30. dní po vystavení faktúry. 
2. Konečné vyúčtovanie skutočných nákladov poskytnutých služieb za príslušný kalendárny 
rok bude vykonané do 31.5. nasledujúceho roka. Prípadné preplatky vyúčtovania budú 
vrátené na účet odberateľa a nedoplatky budú splatné do dňa lehoty splatnosti vystavenej 
vyúčtovacej faktúry. 
3. Výška zálohových platieb sa stanovuje na základe vyúčtovania predchádzajúceho roka.  
4. Dodávateľ spolu so zálohovou faktúrou zašle kópiu podkladov, ktoré použil k výpočtu 
nákladu za spotrebované množstvo elektriny na odbernom mieste. 
5. V prípade omeškania  s platením  sa  zmluvné strany  dohodli, že dodávateľ  môže  účtovať  
úrok  z omeškania  vo  výške 0,05 %  z dlžnej  čiastky  za každý  deň omeškania.   
6. Odberateľ k  31.12.  kalendárneho roka odpočíta elektromer a vypracuje podklad k 
fakturácii elektriny, ktorý obsahuje počiatočný stav, konečný stav (prípadne protokol o 
výmene elektromera) a spotrebované množstvo elektriny s jasnou definíciou odberného 
miesta. Dodávateľ vypočíta  náklady  na  spotrebované  množstvo  elektrickej energie na 
odbernom  mieste  v zmysle  fakturácie  od  dodávateľa  elektrickej  energie za sledované  
obdobie ( fakturačný  elektromer , na ktorý  je  napojené  podružné  meranie )  a vypracuje 
konečné vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok od ktorého sa budú odvíjať 
nasledovné zálohové platby. 
7. Odberateľ do 5 dní od odpočtu zašle dodávateľovi podklad ku konečnému vyúčtovaniu 
a fakturácii a to formou elektronickou, alebo písomnou podľa požiadaviek dodávateľa. 
 
 

Článok IV. 
Povinnosti dodávateľa 

 
1. Vopred písomne oboznámiť odberateľa s vykonaním opravy alebo údržby, ktoré si budú 
vyžadovať prerušenie elektriny. 
 
 



2. Dodávateľ umožní odberateľovi prístup k určenému meradlu – elektromeru na čas 
nevyhnutný k údržbe, overeniu, mesačnej kontrole a odpočtu elektromera. Odberateľ môže 
vykonať údržbu, overenie, mesačnú kontrolu a odpočet elektromera iba v sprievode osoby 
poverenej dodávateľom a s jeho súhlasom. O týchto činnostiach musí odberateľ informovať 
dodávateľa vždy aspoň 5 dní pred ich uskutočnením.  
 
 

Článok V. 
Povinnosti odberateľa 

 
1. Hradiť dodávateľovi fakturáciu za spotrebovanú elektrinu vo výške a spôsobom 
dohodnutým v tejto zmluve. 
2. Udržiavať a overovať určené meradlo – elektromer v zmysle zákona o metrologickej 
kontrole č.210/2000 Zb. 
3. Vopred ohlásiť dodávateľovi všetky závady na svojich rozvodoch elektriny, pokiaľ tieto 
majú vplyv na dodávku elektriny pre ostatných odberateľov. 
4. Výmenu elektromera nahlásiť písomne najmenej  5 dní vopred  písomne,  alebo  
elektronickou  formou  podľa  požiadaviek  dodávateľa.  
5.  Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi každú zmenu, ktorá 
má vplyv na výšku odberu elektrickej energie. 
6. V prípade prerušenia odberu elektrickej energie alebo jeho ukončenia je odberateľ povinný 
túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi. Demontáž 
elektromeru je odberateľ oprávnený uskutočniť len za prítomnosti zástupcu dodávateľa. Ak 
tak neurobí je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- 
EUR a v prípade, ak takýmto postupom odberateľa vznikne dodávateľovi, alebo tretej osobe 
škoda, odberateľ je povinný uhradiť takto vzniknutú škodu. 
7. Ak má dodávateľ pochybnosti o správnosti údajov meracieho zariadenia, alebo ak sa zistí 
porucha na meracom zariadení, odberateľ je povinný na vlastné náklady vykonať jeho 
výmenu, alebo preskúšanie a zistené chyby odstrániť. Odstránením poruchy sa rozumie aj 
výmena meracieho zariadenia. Ak sa po preskúšaní meracieho zariadenia zistí, že udáva 
hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa technická norma, uhradí 
zvýhodnená zmluvná strana čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch, a to odo dňa, keď chyba 
vznikla; ak sa to nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s 
výmenou a preskúšaním meracieho zariadenia hradí odberateľ. 
8. Ak sa nedá presne určiť spotreba elektriny, stanoví dodávateľ potrebné hodnoty alebo 
spotrebu elektriny v závislosti na rozsahu a druhu chyby podľa:   
- hodnôt porovnateľného uceleného obdobia v priebehu zmluvného obdobia, keď boli údaje 
správne merané,  
- alebo fakturačných hodnôt z minulého, poprípade z minulých porovnateľných období, keď 
boli hodnoty správne merané,  
- alebo spotreby elektriny v nasledujúcom porovnateľnom období, poprípade iným, s 
odberateľom dohodnutým spôsobom (u nových odberov alebo pri zmene odberových 
pomerov). 
9. V prípade zistenia neoprávneného odberu je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa 
zmluvnú pokutu vo výške 1 660,- Eur. Toto ustanovenie nemá vplyv na nárok dodávateľa na 
náhradu škody v plnej výške. 
 
 
 

 



Článok VI. 
Obmedzenie a prerušenie dodávky elektriny 

 
1. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny len na nevyhnutný čas 
z nasledujúcich dôvodov: 
a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií – v tomto prípade je 
povinný oznámiť odberateľovi elektriny začiatok a skončenie tohto obmedzenia, alebo 
prerušenia najmenej 3 dni vopred písomne, alebo elektronickou formou na uvedený kontakt. 
b) pri stavoch núdze, alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku.  
c) pri bezprostrednom ohrození života a zdravia osôb a majetku, alebo pri likvidácii príčin 
týchto stavov. 
d) pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na verejnom rozvode elektriny, alebo 
vnútornom rozvode dodávateľa. 
2. Dodávateľ nezodpovedá za prerušenie dodávky elektriny spôsobenej prerušením dodávky 
elektriny z verejného rozvodu. 
 
 
 

Článok VII. 
Trvanie zmluvy a spôsoby jej skončenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy.  
2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá a pred uplynutím tejto doby: 
- písomnou dohodou zmluvných strán,  
- výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  
3. Dodávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak odberateľ porušuje 
ustanovenia tejto zmluvy opakovane a zvlášť hrubým spôsobom, napriek tomu, že už bol na 
rovnaké porušenie zo strany dodávateľa písomne upozornený a bola mu poskytnutá 
dostatočná minimálne 15 dňová lehota na nápravu.  
 
 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží 
odberateľ a tri (3) dodávateľ . 
3. Zmena dohodnutých podmienok tejto zmluvy sa môže vykonať len formou písomného 
dodatku, a to na základe dohody účastníkov alebo v prípade ak to vyplynie zo zmien 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
5. Odberateľ súhlasí so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády SR. Zverejnenie zmluvy zabezpečí dodávateľ. 



6. Účastníci súhlasne konštatujú, že si túto dohodu dobre prečítali a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju dobrovoľne podpísali. 
 
 
 
Vo Zvolene dňa:                                                        V Banskej Bystrici dňa: 
 
Za odberateľa: 
 
 
 
                                    

  
Za dodávateľa: 
 

Ing. Ivan Adam   plk.Mgr. Simona Vanková 
konateľ spoločnosti                                              riaditeľka Centra podpory 
            Banská Bystrica 

Ing.Vladimír Bella   
konateľ spoločnosti   
 


