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CENOVÁ PONUKA 

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA 
TYP: FIX 

na združenú dodávku elektriny 
na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 6.12.2021 

Platnosť cenovej ponuky do: podľa VO  

Odberateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina. 

Informácie uvedené v tomto materiáli podliehajú obchodnému tajomstvu 
a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. 

 

Mgr. Barbora Petríčková  
Manažér pre B2B zákazníkov 

Stredoslovenská energetika, a. s. 

Pri Rajčianke 8 591/4B, 010 47 Žilina 

Tel: +421415192664 
Fax: +421415192146 

E-mail: barbora.petrickova@sse.sk 

 web: www.sse.sk 
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Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s. 

Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

Zápis v OR SR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10956/L 

IČO: 51 865 467 IČ DPH: SK2120814575 

DIČ: 2120814575   

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. SWIFT (BIC): SUBASKBX 

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
 
(ďalej len „SSE“ alebo „Dodávateľ“) 
 

Odberateľ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo: Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina 

Právna forma: 

Štátna príspevková organizácia zriadená štátom, Ministerstvom zdravotníctva SR, na základe Zriaďova-

cej listiny MZ SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení jej neskorších rozhodnutí, zmien 

a dodatkov 

IČO: 17335825 IČ DPH: SK2020699923 

DIČ: 2020699923   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SWIFT (BIC): SPSRSKBA 

IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470 
 
(ďalej len „Odberateľ“) 
(Odberateľ a Dodávateľ spoločne v ďalšom texte len „Zmluvné strany“) 
 
 

ČASŤ „CENOVÁ PONUKA“ 
 
Stredoslovenská energetika, a. s., pôsobí na Slovensku viac ako 95 rokov, dodáva elektrinu pre 600 000 zákazníkov a ročne dodáva viac ako 
4 100 GWh elektriny a 1 600 GWh zemného plynu. Pre trvalé zlepšovanie SSE zaviedla certifikovaný integrovaný systém manažérstva pre tri 
oblasti: 

• systém manažérstva kvality (ISO 9001), 

• systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy (ISO 14001), 

• systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001). 
SSE ako významný hospodársky subjekt na strednom Slovensku aktívne buduje hodnoty v regióne, v ktorom pôsobí; podporuje mestá a obce, 
pomáha ľuďom v núdzi, prispieva k zachovávaniu nášho kultúrneho dedičstva, uvedomuje si svoju spoločenskú zodpovednosť k prostrediu, 
ktorého je súčasťou, podporuje vzdelávanie, umenie, chráni prírodu a zveľaďuje náš spoločný životný priestor. 
SSE vám ako historický, silný a stabilný Dodávateľ elektriny ponúka dodávku elektriny a ďalšie služby v rozsahu a v cenách uvedených v tomto 
doklade. 
 
 

I. Predmet Cenovej ponuky 
 
1.1. Cenová ponuka zahŕňa nasledovné služby: 

a) dodávka elektriny v objeme, ktorý si záväzne Odberateľ objedná podpísaním časti „Záväzná objednávka“ tohto dokladu, za ceny 
uvedené v tejto Cenovej ponuke, 

b) distribúcia elektriny v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“), ku ktorej sú pripojené 
odberné miesta Odberateľa, a za ceny podľa aktuálne platného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len „ÚRSO“), 

c) služby súvisiace s dodávkou a distribúciou elektriny, 
d) prevzatie zodpovednosti za odchýlku, 
e) zmluvný vzťah vo forme Zmluva o združenej dodávke elektriny (ďalej len „Zmluva“). 
 

1.2. Ďalšie služby s pridanou hodnotou pre Odberateľa: 
a) nadštandardný zákaznícky servis – Odberateľ má k dispozícii prideleného manažéra pre B2B zákazníkov a manažéra starostlivosti o 

zákazníkov. SSE zastupuje Odberateľa pri zabezpečovaní požiadaviek a jednaniach s príslušným PDS, napr. pri dojednávaní rezer-
vovaných kapacít, distribučných sadzieb, nových pripojeniach, skúšobných prevádzkach a podobne, 

b) prístup na zákaznícky portál WebSSErvis, 
c) elektronická služba E - faktúra, 
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d) energetické poradenstvo – v prípade záujmu SSE spracuje ponuku pre energetický audit, energetický certifikát, termovízne meranie, 
kompenzačné jednotky, technické a finančné štúdie projektov energetickej efektívnosti (osvetlenie, vzduch, teplo, chlad, para, a po-
dobne). 

II. Spôsob výpočtu ceny a ponúkané ceny dodávky elektriny 
 

2.1. SSE zostavuje ceny dodávky elektriny na základe analýzy spotreby Odberateľa ako celku, a to na odberných miestach, ktoré sú predmetom 
tejto Cenovej ponuky. Na cenu dodávky elektriny má zásadný vplyv tvar záťažového profilu, resp. štruktúra spotreby odberných miest 
v jednotlivých tarifných pásmach. Štruktúra spotreby, z ktorej návrh cien vychádza, je nasledovná: 
 

Produkt 
Jednotarifná cena 

(%) 
Vysoká tarifa 

(%) 
Nízka tarifa 

(%) 
Víkendová tarifa 

(%) 
Plánovaná 

spotreba (MWh) 

1 T Normál 100 % 0 % 0 % 0 % 4 688 

 
 

2.2. Priemerná indikovaná cena pre uvedenú štruktúru spotreby je 176,00 €/MWh. 

 

 

2.3. Záväznými cenami v tejto Cenovej ponuke sú tarifné ceny (€/MWh, bez DPH a spotrebnej dane) jednotlivých produktov. Každé 

odberné miesto Odberateľa má zo strany SSE priradený produkt. Priradenie produktov jednotlivým odberným miestam, ktoré sú 

predmetom tejto Cenovej ponuky, je uvedené v Článku IV. Zoznam odberných miest a priradených produktov, ktorý je súčasťou 

tejto Cenovej ponuky. 

 

2.4. Tarifné ceny: 
 

Produkt 
Jednotarifná cena 

€/MWh 

1 T Normál 176,00 

 

Ceny sú uvedené bez DPH a spotrebnej dane. 

 

 

III. Špecifické podmienky jednotlivých produktov 
 

1 T Normál  

  • produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t. j. pondelok až nedeľa, 24 hodín 

  • spôsob merania spotreby nemá vplyv na štruktúru produktu  

 

 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určuje rozsah VT a NT a takto určené tarify sú záväzné pre Odberateľa a Dodávateľa. 
 
 

IV. Zoznam odberných miest a priradených produktov 
 

Poradové 
číslo 

EIC Názov odberného miesta Produkt 

1 
 

24ZSS9791038001S  
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 T Normál 

2 
 

24ZSS9790718011X  
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 T Normál 

3 
 

24ZSS97976320007  
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 T Normál 

4 
 

24ZSS3201096000G  
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 T Normál 
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Aktualizovaný zoznam odberných miest bude dojednaný v Prílohe č. 1 Zmluvy. 

 

 

V. Všeobecné podmienky 
 

5.1. SSE je výhradný Dodávateľ elektriny do odberných miest Odberateľa, uvedených v tejto Cenovej ponuke. 
 

5.2. Odberateľ sa zaviaže k odberu elektriny na celé obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 (ďalej len „Zmluvné obdobie“). 
 

5.3. Odberateľ je povinný skutočne odobrať minimálne 70 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne odo-
bratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade neodobrania minimálneho množstva elektriny, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu 5.6. tejto Cenovej 
ponuky, má SSE právo za neodobratú elektrinu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným minimálnym 
množstvom) uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá vo výške 30 € za každú neodobratú MWh. Zmluvná pokuta 
bude fakturovaná samostatnou faktúrou, vystavenou po vyhodnotení Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je predmetom DPH a je 
splatná do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry. 

 
5.4. Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 130 % zo záväzne objednaného množstva elektriny. Do vyhodnocovania skutočne 

odobratej elektriny sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a SSE počas Zmluvného obdobia. V prípade prekročenia 
dohodnutého maximálneho množstva, zisteného vyhodnotením skutočne odobratej elektriny podľa bodu 5.6. tejto Cenovej ponuky, má SSE 
právo k elektrine odobratej nad rámec dohodnutého množstva uplatniť cenovú prirážku k elektrine odobratej nad rámec záväzne objedna-
ného množstva elektriny (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom elektriny a hore uvedeným maximálnym množstvom). Cenová 
prirážka je dohodnutá na 34 €/MWh a je zvýšením ceny elektriny odobratej nad dohodnutý rámec. Na cenovú prirážku vystaví SSE doklad 
o oprave základu dane (faktúru – ťarchopis), v ktorom uvedie čísla faktúr, ku ktorým sa faktúra – ťarchopis vzťahuje. Doklad o oprave 
základu dane bude vystavený v súlade s § 25 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení. Rozhodným dňom pre vykonanie opravy 
základu dane je deň, v ktorom Dodávateľ vykonal vyhodnotenie podľa bodu 5.6. tejto Cenovej ponuky. 

 
5.5. V prípade vzniku nového odberného miesta Odberateľa (alebo pričlenenia iného odberného miesta k jestvujúcim) počas Zmluvného obdo-

bia, SSE stanoví cenu silovej dodávky elektriny pre predmetné odberné miesto podľa charakteru jeho spotreby a vývoja cien na trhu s 
elektrinou. Toto sa nevzťahuje na odberné miesto/-a s predpokladanou celkovou ročnou spotrebou do 20 % celkového objednaného objemu 
elektriny na príslušné Zmluvné obdobie. 

 
5.6. Dodávateľ je oprávnený vykonať vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za Zmluvné obdobie uvedené v bode 5.2. tejto Cenovej ponuky. 

Toto vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky odberné miesta uvedené v Článku č. 4, vrátane aktualizácie podľa bodu 5.5. 
tejto Cenovej ponuky k poslednému dňu Zmluvného obdobia. Vyhodnotenie vykoná Dodávateľ najneskôr do 30 dní po ukončení Zmluvného 
obdobia.  

 
 

VI. Platobné podmienky 
 

6.1. Finančné vyrovnanie záväzkov plynúcich zo Zmluvy sa vykonáva formou faktúr. 
 

6.2. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa vystavenia príslušnej faktúry. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa platného Zákona 
o DPH. 

 
6.3. Faktúry budú obsahovať vyúčtovanie za všetky dohodnuté dodávky a služby v zmysle Zmluvy. 

 
6.4. Fakturačné obdobie pri odberných miestach z napäťovej úrovne NN (mesačné, ročné) určí Dodávateľ Odberateľovi s prihliadnutím na 

charakter a povahu odberu. Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje faktúrami za odberné miesto vo fakturačnom období, ktoré je 
vymedzené odpočtami podľa Prevádzkového poriadku príslušného PDS, pričom si Dodávateľ vyhradzuje právo zmeny fakturačného obdo-
bia, o čom Odberateľa informuje.  

 
6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude platiť preddavky na základe Dohody o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu 

– faktúra (ďalej len „Dohoda“), ktorá je na účely DPH daňovým dokladom za opakované dodávanie tovaru. 
 
6.6. V prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby za opakované dodávanie elektriny nasledovné: 

a) výška preddavkových platieb je 85 % z predpokladanej výšky faktúry, 
b) frekvencia preddavkových platieb mesačne: 1, 
c) deň splatnosti preddavkovej platby v mesiaci: 15,  
d) percentuálny pomer jednotlivých splátok: 100 % z dohodnutej výšky preddavkov  
 

6.7. V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby za opakované dodávanie elektriny nasledovné: 
a) výška preddavkových platieb je 85 % z predpokladanej výšky faktúry, 
b) frekvencia preddavkových platieb mesačne: 1, 
c) deň splatnosti preddavkovej platby v mesiaci: 15,  
d) percentuálny pomer jednotlivých splátok: 100 % z dohodnutej výšky preddavkov  
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ČASŤ „ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA“ 
 
 

I. Záväzne objednané množstvo elektriny 
 
1.1. Odberateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s obsahom tohto dokumentu, uvedenými cenami, podmienkami a záväzne si objednáva zdru-

ženú dodávku elektriny od SSE na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 v množstve 
 

4 688  MWh. 
 

1.2. Odberateľ sa podpisom tejto dohody zaväzuje na písomnú výzvu SSE, ktorej súčasťou bude Zmluva, v lehote 30 kalendárnych dní uzatvoriť 
so SSE Zmluvu, ktorej obsahom budú ceny, podmienky podľa Cenovej ponuky a záväzne objednané množstvo podľa Záväznej objednávky. 
 

1.3. SSE sa svojím podpisom zaväzuje obstarať Odberateľovi záväzne objednané množstvo elektriny na Zmluvné obdobie a uzatvoriť  
s Odberateľom Zmluvu podľa predchádzajúceho odseku. 

 
1.4. Zmluva bude vyhotovená v súlade s § 26 odsek 9 zákona č. 251/2012 Z. z. a bude obsahovať náležitosti podľa § 37 odsek 10 Vyhlášky  

č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu  
s plynom.  
 
 

II. Následky neuzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke po podpise tejto Cenovej ponuky/Záväznej objednávky oboma 
Zmluvnými stranami 

 
2.1. V prípade, že Odberateľ na písomnú výzvu SSE, ktorej súčasťou bude Zmluva vyhotovená v súlade s touto Cenovou ponukou/Záväznou 

objednávkou, v lehote 30 kalendárnych dní od jej doručenia Zmluvu neuzatvorí, je SSE oprávnená požadovať od Odberateľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty určenej ako súčin záväzne objednaného množstva elektriny (MWh) uvedeného v odseku 1.1. Záväznej objednávky a ceny 
(€/MWh), kde cena je 50 % z priemernej indikovanej ceny za dodávku elektriny, ktorá je uvedená v odseku 2.2. tejto Cenovej ponuky/Zá-
väznej objednávky, a Odberateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

 
 

III. Časové obmedzenie Cenovej ponuky/Záväznej objednávky 
 
3.1. Cenová ponuka/Záväzná objednávka je časovo obmedzená, a to do 14.12.2021, a preto v prípade, že Odberateľ nedoručí do uvedeného 

termínu SSE podpísanú Cenovú ponuku/Záväznú objednávku, má sa za to, že ju odmietol, a Odberateľovi ani SSE nevyplývajú z tohto 
dokladu žiadne záväzky. Po uvedenom termíne zašle SSE Odberateľovi novú Cenovú ponuku/Záväznú objednávku, ak o to Odberateľ 
prejaví záujem.  

 
3.2. V prípade, že Odberateľ akýmkoľvek spôsobom zmení akúkoľvek podmienku uvedenú v tejto Cenovej ponuke/Záväznej objednávke, má 

sa za to, že ju odmietol.  
 
3.3. V prípade, že by fyzické doručenie znemožňovalo dodržať termín na prijatie tejto Cenovej ponuky/Záväznej objednávky, Odberateľ môže 

poslať SSE jej podpísanú kópiu e-mailom s tým, že originály (2 ks) doručí neskôr. SSE podpisuje tento doklad po podpise Odberateľom.  
 
 

IV. Platnosť a účinnosť Cenovej ponuky/Záväznej objednávky 
 
4.1. Táto Cenová ponuka/Záväzná objednávka nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 

V Žiline dňa: 21.12.2021 
Dodávateľ: 

V Žiline dňa:  
Odberateľ: 

 
 
 
Podpis: 
Meno:     Ing. Patrik Vicenec  
Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom 

 
 
 
Podpis: 
Meno:     Mgr. Eduard Dorčík 
Funkcia: riaditeľ  

  
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Dubec&MENO=Milan&SID=0&T=f0&R=0

