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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY č. 00182486/1/22
(ďalej len „Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona
c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DODÁVATEĽ

Obchodné meno:
Sídlo:

Zapísaný v:

IČO:
DIČ:

IČDPH:

IBAN:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10956/L
51865467
2120814575

ODBERATEĽ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Korešpon. adresa: Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Jilemnického 40, 911 01 Trenčín
00182486

Obchodný zástupca:

manažér biznis zákazníkov
Adresa pracoviska: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Telefón:
Email:

SWIFT-BIC:

.(

SUBASKBX

štatutárny zástupca: ·

2021324239

Funkcia:
Telefón:
Mobil:
E-mail:

riaditeľka
032/6520618

IBAN:
SWIFT-SIC: SPSRSKBAXXX

Výšku preddavkovej platby určuje Dodávateľ v zmysle prílohy „Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu".

Článok 1. Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť

distribúciu elektriny do odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku
(ďalej len "Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodržanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných
podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa. Dodávku elektriny nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného
meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS"). Odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatil' Dodávateľovi cenuza Dodávku elektriny.

1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "Zákon o energetike") a platných "Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov pre segment 828 zákazníkov" (ďalej
len "OP"). Tieto OP Odberateľ obdŕžal pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ichdodržiavať.

1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy príslušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa
pripojené, do odberného miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje
prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a nebezpečenstvo škody.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok
uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený úradom pre
reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej len "ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidlazverejnený na webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla ustanovuje § 40 odsek 8
Zákona o energetike, t. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 15 dní vopred, to neplatí,
ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznámenia výmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bude
termín oznámený bezodkladne. Dôvody výmeny určeného meradla, náhradný spôsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade
poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v Prevádzkovom poriadku príslušného PDS.

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu odberateľom elektriny, ktorí sú pripojení k sústave a ktorých dodávateľ
stratil spôsobilosť dodávať elektrinu podľa§ 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa
elektriny a zároveň ku dnu prerušenia dodávok elektriny nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej
inštancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína dnom nasledujúcim po dni, v
ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodával'
elektrinu podľa § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny a zároveň
odberateľ elektriny ku dnu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi
bezodkladne prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny pripojený a to v rozsahu podľa Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v
platnom a účinnom znení (ďalej len "Pravidlá trhu"). Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej
inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia.
Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny,
ktorého rozhodnutím urči úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o
energetike a v § 36 Pravidiel trhu.
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Článok 2. Doba platnosti zmluvy

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.02.2022 od 00.00 hod. a uzatvára sa na
doou -~rčitú ~o 31.12.2022 do 24.00 hod. Zmluvné strany sa v súlade s§ 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne
zvereJnovana Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny. Ustanovenia tohto bodu Zmluvy sanevzťahujú pre prípad uvedený v bode 2.2. tejto Zmluvy.

2.2. V prípade, že Odberateľ obdŕžal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu alebo podpísanú Zmluvu zo strany Dodávateľa získal z jeho
webového sídla (Zmluva môže byt zo strany Dodávateľa podpísaná aj mechanickými prostriedkami), zmluvné strany sa dohodli, že
Zmluva nadobúda platnosť za súčasného splnenia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čim Zmluvu prijíma a
vyjadruje s ňou súhlas a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu doručí Dodávateľovi na adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy. V prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle predchádzajúcej vety, uzatvára sa na dobu určitú dňom 01.02.2022 od 00.00
hod. do 31.12.2022 do 24.00 hod. Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne
zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky elektriny.

2.3. Príloha č. 4 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predlženíu platnosti.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi po podpise Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť, prípadne

realizovať úkony v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku na to, aby sa Dodávateľ stal dodávateľom elektriny do
odberného miesta Odberateľa vykonaním úspešnej zmeny dodávateľa elektriny v súlade so Zmluvou (ďalej ako zmena dodávateľa)
a/alebo po podpise Zmluvy je Odberateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by úspešnej zmene dodávateľa mohli zabrániť,
t.j. najmä, ale nielen ukončenie Zmluvy pred vykonaním zmeny dodávateľa (pokiaľ Odberateľovi takéto právo nevyplýva zo Zmluvy
alebo príslušných právnych predpisov), vypovedanie alebo iné ukončenie splnomocnenia udeleného Dodávateľovi na účely zmeny
dodávateľa a/alebo na účely ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny, odvolanie výpovede
alebo iného ukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny (ďalej spolu ako „povinnosť
poskytnutia súčinnosti"). Ak Odberateľ poruší svoju povinnosť poskytnutia súčinnosti, takéto porušenie sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy a Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 150 eur za každé odberné
miesto a Odberateľ je povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť. Povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tohto bodu Zmluvy nadobúda
účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy
požadovať od Odberateľa aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ktorá porušením povinnosti poskytnutia súčinnosti zo stranyOdberateľa Dodávateľovi vznikla.

Článok 3. Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta pre distribúciu elektriny
3.1. Všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny ako aj technický popis meracej súpravy pre jednotlivé odberné miesta sú uvedené

v Prílohe č. 2 -Technická špecifikácia odberného miesta, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena a spôsob platby
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej Dodávku cenu podľa tejto Zmluvy. Cena za Dodávku elektriny

je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platí pre obdobie uvedené v Prílohe č.
3 tejto Zmluvy. Cena pre túto Zmluvu uvedená v Prílohe c. 3 je cenou silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
ktoré stanovuje Dodávateľ v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Ceny regulovaných poplatkov za
distribúciu, prenos, systémové služby, náklady systému a ostatné poplatky sa zaväzuje Odberateľ uhradiť vo výške stanovenej
platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej elektriny. V
prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní prislušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré
sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto
poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mat vplyv
na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných
poplatkov a cenu za dodanú elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy.

4.2. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vrátane ich vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu
- Vyhlášky URSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

Článok 5. Záverečné ustanovenia
5.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Príloha č. 1 - Zoznam odberných miest Odberateľa,
b) Príloha č. 2 -Technická špecifikácia odberných miest,
c) Príloha č. 3 - Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov do 500 MWh,
d) Príloha č. 4 - Cena za dodávku elektriny,

5.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom
vyhotovení. Všetky zmeny a doplnky Zmluvy je možné vyko~~ť Ie~ ~is~mne. •. . . . • . •

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po JeJ dokladnom precItam, slobodne, na zaklade vlastne] vole, vazne
a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok, oboznámili sa s prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a na znak
súhlasu s jej znením a so znením príloh ju podpisujú.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny pre odberné miesto uvedené v tejto
Zmluve, s tým, že tie neoddeliteľné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpisu Zmluvy zmenené, zostávajú v
platnosti ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy.

5.5. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Zmluva sa riadi právnym poriadkom SR.

Článok 6. Zvláštne dojednania
6.1. Zmluvné strany dohodli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je uvedené v prílohe tejto Zmluvy.

Dodávateľ:

Meno:

Funkcia: Regionálny manažér biznis zákazníkov

Odberateľ:

Meno:
Funkcia: Riaditeľka

Podpis a pečiatka:
Dátum: Podpis a pečiatka:

Dátum:

Zmluvu dojednal (uvádza sa zástupca Dodávateľa oprávnené doiednat' zmluvný vzťah):
Meno a priezvisko:

/

'--
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Cena za dodávku elektriny
Príloha č. 4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

(ďalej len „Zmluva") na obdobie 01.02.2022 do 31.12.2022
(ďalej len „Príloha č. 4")

DODÁVATEĽ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčíanke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10956/L
IČO: 51 865 467
DIČ:

IČDPH:

IBAN:

2120814575

SK2120814575

ODBERATEĽ
Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Korešpon. adresa: Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

IBAN: SK48 8180 0000 0070 0042 0250

Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Jilemnického 40, 911 01 Trenčín
00182486

2021324239

Obchodný zástupca: '

manažér biznis zákazníkov
Adresa pracoviska: Pri Rajčíanke 8591/48, 010 47 Žilina

Telefón:
Email:

SWIFT-SIC:

+421 915 493 124

ivana.truskova@sse.sk

štatutárny zástupca: r _

Funkcia:

Telefón:

Mobil:

E-mail:

SWIFT-SIC:

riaditeľka

032/6520618

SPSRSKBAXXX

1. Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto Prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Odberateľ sa zaväzuje odoberať
elektrinu výhradne od SSE počas celej doby platnosti tejto Prílohy. Vzťahy a podmienky pre zaistenie dodávky elektriny sú stanovené v
Zmluve o združenej dodávke elektriny a v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre segment B28 zákazníkov.

II. Špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny

Obdobie od 01.02.2022 - 31.12.2022

Produkt dodávky: 1TNormál; Cena za dodávku (EUR/MWh bez DPH a spotrebnej dane): JT 244.00

Produkt dodávky: 2T Normál; Cena za dodávku (EUR/MWh bez DPH a spotrebnej dane): VT 244.00: NT 244.00

III. Platnosť

Príloha je platná od 01.02.2022 do 31.12.2022.

Dodávateľ:

Meno:
/

Funkcia: ·R,g;onolny manažér blznlsjzÍíÍkov

Podpis a pečiatka:
Dátum: ,19. (. ~J..L

Odberateľ:

Meno:

Funkcia: Riaditeľka

Podpis a pečiatka:
Dátum:

Stredoslovensl<.á energetika, a~.
žili na
-151-



Príloha č. 1 Zmluvy o združenej dodávke elektriny (Zmluvy o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatl
zodpovednosti za odchýlku) č. 00182486/1 /22

Názov:
Stredoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ
Názov:
Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Odberateľ

Sidlo:
Pri Rajčianke 8591/48
01047 litina
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Obchodný register: Okresného súdu Žilina.
SA,10956/L

Sidlo:
Jilemnického 40
911 01 Trenčln
IČO: 00182486
DIČ: 2021324239
IČ DPH: SK2021324239

1.
Zoznam odberných miest

P.č. EIC Kód Názov odberného miesta Napäťová Periodicita Produkt !Združ
hladina fakturácie fakt.

1 24ZZS2171834000L CPDaR Trenčín NN Mesačná 1TNORMÁL
2 2422S21963480009 CPDaR Trenčín NN Mesačná 1TNORMAL

*

II.
Platnosť a účinnosť

Príloha č. 1 nadobúda platnosf dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a l'.lčinnosf od 01.02.2022.

Za dodávateľa
Meno a priezvisko:
Funkcia: Manažér pre 828 zékaznlkov

Za odberateľa
Meno a priezvisko: 1
Funkcia: Riaditeľka

Dátum: 19.01.2022 Dátum: /

Príloha č. 1 - Zoznam odbemych miest 1 / 1



Príloha č.2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny (Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku) č. 00182486/1/22

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA

EIC kód miesta dodávky/ napäťová hladina: 24ZZS21963480009 / NN

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Sídlo
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 51865467

Odberateľ

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Sídlo:
Jilemnického 40
911 01 Trenčín
IČO: 00182486

Miesto dodávky: 4913655 EIC kód: 24ZZS21963480009

Názov miesta dodávky: CPDaR Trenčín
Ulica: Kochanovce 205 Kochanovce
Obec/ PSČ: Adamovské Kochanovce / 913 05
Popis miesta dodávky: Iné

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): O
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): O
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): O
Maximálna rezervovaná kapacita (kW): O

Hlavný istič (A): 63,00 x Tri
Distribučná sadzba: C2-X3

Popis odovzdávacieho miesta:

Meracie miesto

Periodicita odpočtu: Mesačná
Spôsob stanovenia náhradných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora
Spôsob prístupu k meraniu:

Účinnosť od: .1/.) '1Pll.l.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje vyššie uvedené údaje a súhlasí so združenou dodávkou elektrickej energie.
Údaje uvedené v tomto dokumente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny, sa má za to, že medzi zmluvnými
stranami sú platné zmenené údaje.

Dodávateľ
Meno a priezvisko: --·-··-·-
Funkcia: Manažér pre B2B zákazníkov
Dátum: 19.01.2022

,., m• 1h• '!. 8-~ (• ,. 't\1<.a, ••
• Streáos\ovensl<a ene,ge

Žilina /l
01s1- / '

Odberateľ
Meno a priezvisko: 1 _

Funkcia: Riaditeľka
Dátum:

9.a• - .. -



OBCHODNÉ PODMIENKY
DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU
ROČNOU SPOTREBOU ELEKTRINY DO 500 MWH

'nN~JE:
od 1.2.2021

Článokl.
Predmet úpravy •
1. Stredoslovenská en~rgetika, a. s., ICO: 51 865 467, so sidlom Pri Rajčian

ke ~591/4B, 010 47 Zilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného sú
du Zilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len ,Dodávater) je držiteľom
povolenia na dodávku elektriny.

2. Tieto obchodné podmienky dodavky elektriny pre odberateľov s celkovou
ročnou spotrebou elektriny clo 500 MWh a pre ostatnych odberateľov SSE
zaradenych do tejto skupiny odberateľov (ďalej len .OP') vydáva Dodáva
teT za účelom podrobnejšej úpravy zmluvného vztahu pri dodávke elektrt
ny v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len 'Zakon o ener
getike•).

3. Tieto OP upravujú vzfähy a podmienky prezabezpečenie dodávky elektri
ny z napätovej útovne VN a NN pre odberateľov s celkovou ročnou spotre
bou elektriny do 500 MWh a pre ostatnych odberateľov SSE zaradenych
do tejto skupiny odberateľov, s výnimkou odberateľov elektriny v domäc
noslí (ďalej len .Odberateľ*), ktorych odberné miesto je pripojené do dis
tribučnej sústavy príslušného prevadzkovatera distribučnej sústavy (ďalej
len ,PDS'), a ktori majú s Dodávateľom uzavretú platnú zmluvu o dodávke
alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny - Zmluva o dodávke a distri
búcii elektriny (ďalej len 'Zmluva') podla § 273 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. 09chodný zákonník v účinnomznení (ďalej len .Obchodný zákonník')
a doplňajú vzťahy upravené Obchodnym zákonníkom, Zákonom o ener
getike a ostatnými platnymi všeobecnymi záväznými právnymi predpismi
alebo normativnymi aktmi. Tieto OP platia pre Odberateľov elektriny, klo
n sú malými pod~ikmi podla§ 3 pism. a) bodu 10 Zákona o energetike len
v prípade, že (i) Urad pre reguláciu sieťových odvetvi neschváli obchodné
podmienky platiace pre malé podniky, alebo (ii) odberatef, ktory je malým
podnikom nesúhlasí so zaradením medzi malé podniky.

4. Tieto OP platia aj pre odberateľov elektriny uvedených v čl. 1. bod 2 tych
to OP, ktori odoberajú elektrinu na zaklade zmlúv o dodávke alebo zmlúv
o združenej dodávke elektriny uzavretych s Dodávateľom pred platnosťou
a účinnostou týchto OP.

Článok II.
Pojmy
Na účely tychto OP sa rozumie
1. odberateľom koncový odberateľ elektriny ako je definovaný v čl. 1. bodu

3. týchto OP,
2. dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,
3. zmluvou zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorena medzi doda

vaterom elektriny a odberateľom elektriny, na zaklade ktorej sa dodáva
te! elektriny zaväzuje dodavaľ odberateľovi elektriny elektrinu vymedzenú
množstvom a časovým priebehomvýkonu, zabezpečiť distribi1ciu elektri
ny clo odbemého miesta odberateľa elektriny vrátane súvisiacich služieb
a prevzial' za odberateľa elektriny zodpovednosť za odchýlku a odberateľ
elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elek
trinu a za distribúciu elektriny a súvisiace služby,

4. prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na
distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia,

5. distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na čas
ti vymedzeného územia na účel jej prepravy Odberateľom, podmienky
poskytovania distribucie elektriny a pristupu do distribučnej sústavy, ku
Morej je odberné miesto Odberateľa pripojené, upravuje platny a účinný
prevádzkovj poriadok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy
schválený Uradom pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len ,úrad') a os
tatné platné všeobecne záväzné právne predpisy alebo normativne akty.
Prevádzkovj poriadok prevádzkovateľa distribučnej sustavy, ku ktorej je
odberné miesto Odberateľa pripojené, je spravidla zverejnený na webo
vom sidle prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

6. dodávkou elektriny predaj elektriny,

1 Zákon t.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnenr niektorých
zákonov v plamom zneni.

' § 4 3a až 45 Občianskeho zákonnika.
§ 17a Zákona č. 251/2012 Z. z. o enercetike a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov II znení neskorších predpisov.

7. odchýlkou účastnika trhu s elektrinou odchýlka, ktorá v.znikla v urči
tom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom
dodavky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratym množstvom
elektriny v reálnom čase,

8. odberným miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného
alebo viacerych meracich bodov,

9. odberné elektrické zariadenie je zartadenie, ktoré slúži na odber elek
triny, a ktoré je možné pripoji' na distribučnú sústavu alebo na elektrickú
prípojku,

10. technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovateľom distri·
bučnej sústavy, ktory zabezpečuje nediskriminačny, transparentný, bez
pečny prístup, pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje
technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidla prevádzkovania distri
bučnej sústavy a závä.zné kritériá technickej bezpečnosti distribučnej sú
stavy,

11. prevadzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovateľom dis
tribučnej sústavy a schválený ilradom, upravujúci podmienky prevádz
ky distribučnej sustavy, práva a povinnosti jednotlivych účastnikov trhu
s elektrinou a ktorý je záväzny pre všetkých účastnikov trhu,

12. určeným meradlom je prostriedok, ktory služi na určenie hodnoty mera
nej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací pristroj, jeho komponenty, pri
davné zariadenia a meracie zariadenie;,

13. prerušením dodävky a distribúcie elektriny odpojenie odberného
elektrického zariadenia bez ukončenia zmluvného vzfahu. Pri prerušení
dodávky elektriny môže byľ odobraté určené meradlo,

14. ukončenim dodávky a distribúcie elektriny ukončenie zmluvného
vzťahu s odobratim určeného meradla, ak nie je ukončenie Zmluvy do
hodnuté inak,

15. zabezpečením distribúcie elektriny a s ňou súvisiacich služieb uza
tvorenie rámcovej distribučnej zmluvy zo strany dodávateľa elektriny s p-ri
slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

16. elektronickou faktúrou faktúra vystavena v elektronickej forme,
17. cenníkom služieb dodávateľa je platný cenník dodávateľa obsahujú

ci ceny služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou elektriny zverejnený
na www.sse.sk (ďalej len .cennik služieb Dodavateľa•) vydany. v sulade
s vyhläškou úradu č. 24/2013 2. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fun
govanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorne
ho trhu s p~nom,

18. cennikom služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len
,cennik služieb PDS') je cennlk obsahujúci ceny služieb PDS spojených s
disbibúciou elektriny uverejnený na webovom sídle POS vydaný v súlade
s vyhláškou úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fun
govanie vmitomého trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorné
ho trhu s plynom.

Článok III.
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena
1. Pred uzatvorením Zmluvy a pri jej zmene su zmluvné strany na vyžiada

nie povinné za účelom identifikacie a overenia identifikácie preukázať svo
ju totožnosť,

2. Zmluva sa uzatvára
2.1 v priestoroch zákaznickeho centra, alebo iného obchodného miesta

Dodavatera za prltomnosti zástupcu Odberateľa a Dodávateľa, a to
na podnet Odberateľa alebo Dodávateľa,

2.2 v mieste sidla Odberatela alebo v iných miestach za pntornnosti zá
stupcu Odberateľa a Dodávateľa, ak si Odberateľ nävštevu Dodáva
teľa vyžiadal,

2.3 záväzným a včasným prijatim písomného návrhu osobne alebo do
ručovanim poštou alebo kuriérskou službou, ak nebude zástupca
Odberateľa a Dodávateľ súčasne pritomni,

2.4 predajom mimo prevádzkovych priestorov Oodávatera1.
2.5 elektronicky za podmienok ustanovených Dodavaterom (na,.

pr. prostredníctvom formulära na webovom sldle Dodávateľa
www.sse.sk, prostrednictvom mobilnej aplikácie Dodávateľa
alebo pmslredníctvom web portálu) alebo inými prostried
kami diafkovej komunikácie podľa osobitného predpisu3
bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán,
a to za podmienok stanovených Oodavatefom,



2.6 telefonicky so súhlasom Dodávateľa, prostredníctvom zazoamená11anej
telefonickej linky Dodavatefa s nasledovným zaslanlm plsomného potvr
denia (akceptacie) Dodávateľa preukazujóceho uzatvorenie Zmluvy. Pi
somnym potvrdením sa rozumie aj potvrdenie doručené na e-mail určený
Odberatelom, ak o doručenie písomného potvrdenia e-mailom Odberateľ
požiada.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodavaterom a Odberate
ľom sú tieto OP. Odberateľ obdrží tieto OP najneskôr pri uzatvorení Zmluvy a
ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom pripade môže Dodávate! obomá
miť Odberateľa s obchodnými podmienkami doručenim obchodných podmie
nok elektronicky.

4. Obchodné podmienky a každú ich zmenu Dodávateľ zverejňuje na svojomwe
bovom sídle www.sse.sk pred účinnostbu tejto zmeny.

5. Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnyrni stranami podľa bodov 2.1, 2.2,
2,3, 2.4 tohto článku, resp. dňom, kedy došlo k prejavu súhlasu Odberateľa a
Dodávateľa s uzatvorenímZmluvypodfa bodu 2.5 alebo 2.6 tohto článku za sú
časne splnenej podmienky, že Odberateľ splnil obchodné pOdmienky Dodäva
tefa a Zmluva obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti rozhodné pre možnosť
začatia dodávky, a to najmä identifikačné údaje Odberateľa, identifikačné úda
je odberného miesia vrátane údajov o odbernommieste (predpokladaný ročný
odber, hodnota hlavného ističa, distribučná sadzba, výška rezervovanej kapaci
ty a jej typ) a cenu. Zmluva je účinná dňom začatia dodavky elektriny.

6. Osoba odlišná od Odberateľa je oprav11enä podpísať Zmluvu len na základe
predloženého plnomocenstva v origlnáll alebo v úradne overenej fotokópii.

7. Uzatvorením Zmluvy Odberateľ potvrdzuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, ale
bo že má užívacie prävo k nehnuteľnosti, alebo že má súhlas vlastnlka nehnu
teľnosti na dodäv11u a distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré sa v
nehnuteľnosti nachádza (ďalej len ,oprávnený vzťah k nehnuteľnosti'}. Dodá
vateľ má pravo požiadať a Odberateľ je povinný' na základe požiadavky Dodá
vateľa predložlt' bez zbytočného odkladu doklad preukazujúci oprávnený vzťah
k nehnuteľnosti. Ak Odberateľ na základe výzvy Dodávateľa nepredloží doklad
preukazujúci oprávneny vzťah k nehnuteľnosti, Dodävatel je oprávnený neuza
tvoriť Zmluvu s Odberateľom až do času predloženia dokladu preukazujúceho
oprávnený vzťah k nehnuteľnosti a pre pripad, že Zmluva s Odberatelom už bo
la uzatvorená, je Dodávateľ oprávnený prerušiť dodavku a distribúciu elektriny
bez nároku na nahradu škody až do času predloženia dokladu preukazujúceho
oprávnený vzťah k nehnuteľnosti.

8. DodáVateľ ma právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmietnutie uzatvorenia
Zmuvy Dodávate! odôvodní. Dodávateľ má pravo odmietnuť uzatvorenie Zmlu
vy najmä v pripade, ak na dotknutom odbernom mieste eviduje Dodávateľ ne
uhradené peňažné záväzky ako aj v prípade, ak o uzatvorenie Zrriuvy žiada
osoba, ktorá je voči pôvodnému Odberateľovi, voči ktorému Dodávateľ eviduje
neuhradené peňažné zaväzky, prepojeným podnikom podľa § 3 plsm. a) bod 2
Zäkona o energetike, alebo ak Odberateľ za posledných 12 mesiacov podstat
ným spôsobom porušil Zmluvu alebo neoprávnene odoberal elektrinu, alebo ak
ma Odberateľ voči Dodávateľovi neuhradené peňažné záväzky. DodáVate! má
pravoodmietnuť uzatvorenie Zmluvy elektronickou alebo telefonickou formou aj
v pripade, akma dôvodné pochybnosti o totožnosti Odberateľa.

9. Zmluva môže byť .zmenená na zaklade požia.davky Odberateľa o zmenu:
a) sadzby, pričom sadzba sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok,
b) charakteru odberu (rozšírenie, zlúčenie, zmena miesta pripojenia, zmena

prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom a pod.),
c) spôsobu merania,
d) korešpondenčnej adresy,
e) bankovéhospojenia,
Q výšky, periodicity alebo spôsobu úhrady preddavkovej platby,
g) spôsobu tihrady vytičlovacej faktúry,
h) údajov Odberateľa resp. identifikačných údajov Odberateľa zapísaných v

Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v inom registri, v ktorom je
zapísaný,

ij údajov odbernéhomiesta,
j) rezervovanej kapacity alebo zmeny typu rezervovanej kapacity, pričom pod·

mienkou takejto zmeny je predošlá akceptácia zo strany PDS.
Požiadavka Odberate!a vo vyššie uvedených prípadoch sa považuje za akcep
tovanú v prípade, že Dodavater oznámi Odberateľovi akceptovanie požiadav
ky alebo si Odberateľ a Dodávateľ začnú plniť povinnosti v zmysle požiadav
ky Odberatela.

10. Zmluva bude zmenená formou oznámenia Dodavatela Odberateľovi pri zmene;
a} fakturačného cyklu,
b} výšky preddavkových platieb,
c) bankového spojenia Dodávateľa,

' Napríklad zákon f. 431/2002 z. z. o úftovnictve v znení neskoršfrh predpisov,
zákon č. 22/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršich predpisov.

d) identifikačných údajov Dodávateľa µipisaných v Obchodnom registri Slo
venskej republiky,

e) korešpondenčnej adresy Dodávateľa,
I) periodicity a spôsobu úhrady preddavkových platieb a tihrady za vyúčtova

ciu faktúru;
g) sadzby.

11. Zmena Zmluvy formou omámenia Dodávateľa Odberateľovi sa považuje za
uskutočnenú v prípade doručenia takéhoto oznamenia Odberateľovi alebo ak si
Odberateľ a Dodávateľ začnú plniť povinnosti v zmysle takéhoto oznámenia Do
dávateľa Odberateľovi. Zmena Zmluvy formou oznámenia Dodávateľa Odbera
teľovi pri určení formy a spôsobu úhrady preddavkových platieb a Ohrady za vy
účtovaciu faktúru sa považuje za uskutočnenú aj ak si Odberatel a Dodävateľ
začnú plniť povinnosti v zmysle takéhoto oznámenia Dodávateľa Odberatefovi.

12. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú formu
úhrady preddavkovych platieb v prípade, ak je z predchádzajúcich úhrad platieb
Odberateľa zrejmé, že opakovane využiva inú formu úhrady platby, ako má do
hodnutú v Zmluve. O zmene formy úhrady platieb bude Odberateľ informovaný
vhodnou formou, napriklad pisomným oznámením, vo vyúčtovacej faktúre ale
bo vystavením nového rozpisu preddavkových platieb. Ak Odberateľ nesúhlasí
so zmenou formy úhrady platieb, je povinný ttito skutočnosť bezodkladne ozná
miť vhodnou formou Dodávatelovi.

13. Za náklady suvisiace so zmenou Zmluvy vyvolané Odberateľom mimo úkonov,
ktore sú zahrnuté v tarifách, účtuje Dodávateľ poplatky podľa platného cennika
služieb Dodávateľa.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dodávku elektriny je stanovena dohodou zmluvných strán.
2. Cena za dodávku elektriny môže byľ určená pre každé odberné miesto osobit

ne.
3. Dodávateľ sl vyhradzuje právo spoplatniť vybrané služby čiastkou podľa plat

ného cenníka služieb stanO\leného Dodavatelom. Odberateľ podpisom Zmluvy
potvrdzuje, že sa s platným cennikom Dodávateľa oboznámil.

4. Každá zmena ceny za dodávku elektriny dodävanej po dobu trvania Zmluvy bu
de Odberateľovi oznamená písomne.

5. Dodavater fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených prevádzkovateľom
distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla alebo podla typového dia
gramu odberu podla Previldzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej su
stavy. Dodané a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo
energie vyjadrené v energetických jednotkách. Faktúra musi obsahovaťvšetky
náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpism~ vrátane ozna
čenia banky a čisla účtu, na ktorý má byť platba pripísaná, vratane informácie
podla ustanovenia § 34 ods. 3 Zákona o energetike. Dodávate! k cenámza do
dávku elektriny pripočíta cenu za distribučné služby podla platného cenníka za
dislribúciu elektriny a príslušného cenového rozhodnutia úradu, odvod do Ná
rodnéhojadrového fondu v súlade s osobitným predpisom a tarifu za systémo
vé služby, tarifu za prevádzkovanie systému, podla prislušného cenového roz
hodnutia úradu.

6. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu
elektriny. Dodávate! vykonáva vyúčtovanie odberu elektriny formou vyúčtova
cej faktúry za prislušné odberné miesto Odberateľa, pre ktoré je Zmluva uza
tvorená.

7. Fakturačné obdobie pri Zmluvach s odberom elektriny z napätovej úrovne VN
je mesačné. Dodávka elektriny sa Odberateľovi fakturuje faktúrarni za odberné
miesto vo fakturačnom období, ktoré je vymedzené pravidelnými mesačnými
odpočtami, Faktúra je vystavená v zmysle zákona o DPH,

8. Dodávka elektriny, resp. dodávka a distribilcia elektriny sa Odberatelovi s od
berom elektriny z napätbvej úrovne NN fakllrUje faktúrami za odberné miesto
vo fakturačnom obdobi (mesačné, ročné), ktoré je vymedzené odpočtami podľa
prevadzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pokiaľ Dodáva
teľ neurči s prihliadnutim na charakter a povahu odberu inak. Faktúra je vysta
vená v zmysle zákona o DPH.

9. Na preddavkové platby za opakované zdaniteľné plnenie vytiotovi Dodávateľ
za každe odberné miesto samostatnú fakturu nazvami ,Dohoda o platbách za
odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu· faktúra' maximálne na
dvanásť kalendárnych mesiacov. Dodávateľ na žiadosť Odberatefa s väčším
počtom odberných miesi môže vystaviť ,Rekapituláciu faktúr' a ,Rekapituláciu
dohôd o platbách za odobratú ale zatiaf nevyfakturovanú elektňckú energiu" z
dôvodu platobného styku ako informatívny doklad a slúži len pre platobný styk
zmluvných slrän.

10. Celková výška preddavkov sa stanoví na zaklade skutočnej spotreby prepo
čítanej algoritmom, ktorý zohľadňuje skutočné teplotné priemery a krivku od
beru pre dami sadzbu podľa typového diagramu odberu alebo vo výške pred
pokladanej spotreby elektriny, vynásobenej aktuálne platnou cenou alebo sa



použije cena za celkove dodanie z .Faktúry za dodávku a distribúciu elektriny·.
Pri uzatváraní novej Zmluvy sa výška preddavkovej platby urči na základe hod
noty inštalovaných spotrebičov a/alebo predpokladaného odberu a dohodnutej
sadzby.
a) Celkova výška preddavkových platieb pre Zmluvy s odberom elektriny z na

pätovej úrovne VN je stanovena v rozsahu až 100% spotreby. Preddavkové
platby sú pri Zmluvách s odberom elektriny z napätovej úrovne VN rozlože
né nasledovne:
• do jednej mesačnej splátky splatnej do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (ak
sa zmluvné strany nedohodli inak), alebo
• do troch dekádnych splátok splatných do 5., 15., a 25. dňa v mesiaci {ak sa
zmluvné strany nedohodli inak). Výška jednoUivýcll splátok je 33%133%/34%
z celkovej dohodnutej výšky preddavkovej platby,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napätbvej úrovne
NN:
• v pripade mesačnej fakturácie sú určené do 15. kalendárneho dňa v me
siaci (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), uvedenému v doklade ,Dohoda
o platbach za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu • faktú
ra·. Výška preddavkov je stanovená na 100 % spotreby,
· v pripade ročnej fakturácie sú spravidla rozložené v jedenástich splátkach
po dohode s Dodávateľom, uvedené sú v doklade ,Dohoda o platbách za
odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu • faktúra", ak sa Do
davater s Odberateľom nedohodnú inak. Výška preddavkov je stanovenil na
100 % spotreby,

c) Dodavater môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene ceny za do
dávku elektriny zaslanlm dokladu ,Dohoda o platbách za odobratú, ale za.
tiar nevyfakturovanu elektrickú energiu - faktúra",

d) Dodávateľ môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene výšky spot
reby oproti predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu zaslaním dokladu
.Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú ener
giu • faktúra",

e) Dodávateľ môže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene regulovaných
cien za služby, ktoré sú predmetom fakturácie zaslaním nového dokladu
.Dohoda o platbách la odobratú ale zalial nevyfakturovanú elektrickú ener
giu - faktúra', pričom bude o takomto postupe informovať Odberateľa,

1) spôsob výpočtu pri zmene preddavkovej platby podľa bodov c), d) a ej je sta
novený algoritmom, v ktorom je zohľadnená zmena ceny a históna spotreby
pre príslušné odberné miesto, vzliahnutá na normálne klimatické podmien
ky, podľa normalizovaného typového diagramu odberu (TDO).

11. Doručením ,Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektri
nu - faktúra·, ktorá prekryva obdobie alebo časť obdobia skôr vystavenej ,Do·
hody o platbách za odobratú, ale zalial nevyfakturovanú elektrinu- faktúra· sa
konči platnosť pôvodnej ,Dohody o platbách za odobratu, ale zatiaľ nevyfaktu
rovanú elektrinu - faktúra' v období prekrytia.

12. Dodávateľ si vyhradzuje pravo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú fonnu
úhrady preddavkových platieb v pripade, ak je z predchádzajlicich úhrad platieb
Odberateľa uejmé, že opakovane využíva inú formu úhrady platby, ako má do
hodnutú v Zmluve. O zmene formy úhrady platieb bude Odberateľ inlormovany
vhodnou formou, napríklad písomným oznamenlm, vo vyúčtovacej faktúre ale
bo vystavením nového dokladu ,Dohoda o platbách za odobratú, ale zalial ne
vyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra'. Ak Odberateľ nesúhlasi so zmenou
formy úhrady platieb. je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť písom
nou formou Dodávateľovi.

13. Po zistení skutočného odberu elektriny za prislušné fakturačné obdobie vypo
číta Oodavateľ rozdiel medzi cenou stanovenou na zäklade skutočného odberu
elektriny a súčtom prijatých preddavkových platieb za celé obdobie od začiatku
fakturačného obdobia do dňa odpočtu skutočného odberu elektriny. Tento roz
diel bude fakturovaný Odberateľovi vo vyúčtovacej faktúre vystavenej za prs
lušné odberné miesto Odberateľa v cenách platných na obdobie dodávky elek
triny.

14. Terminy splatnosti platieb za elektrinu:
a) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napätbvej úrovne

NN sú v zmysle ,Dohody o platbách za odobratu ale zatiaľ nevyfakturovami
elektrickú energiu - faktura• splatne od 1. do 15. kalendárnehodňa v mesia
ci, za ktory sa preddavok uhradza,

b) preddavkové platby pri Zmluväch s odberom elektriny z napäťovej úrqvne
VN sú v zmysle .Dohody o platbách za odobratú ale zalial nevylakturovanu
elektrick(J energiu- faktúra' splatné od 1.do 15. alebo od 1. do 5,, 15., 25. ka
lendárneho dňa v mesiaci (podľa počtu splátok), za ktorý sa preddavok uhrá·
dza,

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napätovej úrovne VN pri splácaní do 5.,
15., 25. kalendärneho dňa v mesiaci. v prípade neuhradenia dvoch po sebe
nasledujúcich preddavkových platieb v termíne splalnostl, môže Dodávateľ
zmeniť termin splatnosti mesačných preddavkových platieb na 5. kalendárny

deň mesiaca, za ktorý sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100% predpo
kladanej ceny za spotrebu elektriny v danom mesiaci.

15. Vpripade, že Odberateľ na základe upomienky uhradi preddavkovú platbu a tá
to bude priplsaná na účet Dodävateľa v nasledujúcom mesiaci, zaúčtuje sa ako
preddavková platba nasledujúceho mesiaca. Týmto Odberateľovi vznikne po
vinnosť uhradiť faktúru za príslušné obdobie bez zohľadnenia tejto preddavko
vej platby. V prípade, že preddavková platba bude na účet Dodávateľa pripísa
ná pred skončením fakturačného obdobia, bude vo fakture riadne zohladnená.

16. Ak Odberateľ využívajúci iný než inkasný spôsob platby poukilže platbu v ne
správnej výške. alebo s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže
na iný bankovy účet, ako je uvedené na faktúre, Dodávateľ ju bude považovať
za nezrealizovanú.

17. Preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradi Dodávateľ Odberateľovi v lehote spia!·
nosli vyúčtovacej faktúry. Lehota splatnosti vyučtovacej faktúry je 14 dni. V prí
pade faktúr, ktoré sú predmetom ,Rekapitulácie faktúr", je lehota splatnosti sta
novená individuálne na základe dohody medzi Odberateľom a Dodávateľom.

18. Dodavater vráti preplatok z vyúčtovacej faktúry Odberateľovi
16.1 bankovým prevodom na bankový účet Odberateľa,
18.2 poštovým peňažným poukazom,
18.3 započitanim voči najbližšie splatným preddavkovým plalbäm alebo voči

ostatnym pohľadávkam podla Zmluvy, o čom Odberateľa pisomne infor
muje (napr. vo vyúčtovacej faktúre).

Vyplatenie preplatku poštovýmpeňažnýmpoukazomsanereafizujedozahraničia.
Preplatky do výšky 3 eur uhrádza Dodávate!Odberateľovi bankovým prevodom
na bankový účet Odberateľa. V prípade, ak Dodävater neeviduje bankový účet
Odberatela, preplatky do výšky 3 eur môžu byť zohľadnené v nasledujúcej vy
učtovacej faktúre, pokial Odberateľ nepožiada o vyplatenie takéhoto preplatku.
Dodávateľ je oprilvneny jednostranne započítal' vzájomné peňažné pohľadavky
voči Odberateľovi pisomnym oznamenim o započttani poh!adávok. Za písom
né oznámenie započítania sa považuje aj oznamenie o započítaní vzájomných
peňažných pohľadávok vo vyúčtovacej faktúre. Jednostrarvie započítané mô
žu byť zo strany Dodávateľa akékoľvek pohľadávky Dodávateľa slivisiace s pl
nením Zmluvy (najmä pohľadávky z titulu preddavkových platieb alebo vyúčto·
vania za dodávku elektriny, poplatky za služby), voči akýmkoľvek pohľadávkam
Odberateľa IJOČi Dodávatelovi. V prípade, žeje Odberater v omeškaní s úhradou
peňažných záväzkov podla Zmluvy, Dodilvateľ má pravo Odberateľom uhrade
né platby započítať najprv na najskôr splatné úroky z omeškania, sankčné po
platky, zmluvné pokuty, poplatky a potom na najskôr splatnú istinu alebo jej
čast; a to bez ohľadu na Io, že Odberateľ určí, ktory z peňažných záväzkov si pl·
ni. Za písomné oznámenie započítania sa považuje aj oznámenie o započítaní
vzäjomných peňažných pohľadávok vo vyúčtovacej faktúre. ·

19. 1/ prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vytičtovacej faktúry Dodävateľom
bankovýmprevodom alebo poštovou poukážkou má Odberateľ právo započilať
si vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou platbou, ak to oznami
Dodávateľovi, najmenej však S dní pred splatnostou preddavkovej platby.

20. Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonávajú spôsobom dohodnutým v Zmluve.
Nilklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové poplatky,
poštové poplatky) znaša každý účaslnlk Zmluvy sám, pokiaľnieje v Zmluve ale-
bo v cennlku služieb Dodavatera uvedené inak. Pre vylúčenie akýchkolvek po
chybnosti, pod nákladmi spojenými s úhradou záväzkov Zmluvy sa nerozume
jú náklady spojené s uplatnením pohladávky vzniknutej zo Zmluvy. V Zmluve je
možné dohodnúť nasledujilce spôsoby úhrady platieb:
20.1 bankové inkaso z bankového účtu Odberateľa,
20.2 bankový prevod,
20.3 poštový peňažný poukaz.
V pripade zahraničnej korešpondenčnej adresy sa nerealizuje spôsob platby
prostredníctvom poštového peňažného poukazu.

21. 1/ platobnom styku sa používajú variabilné symboly uvedené na prislušných fak
túrach resp. iných dokladoch (vrátane súhrnných a vyúčtovacich) vystavených
Dodávateľom Odberateľovi na ilčely úhrady ceny spotreboYanej elektriny (na
pr.,Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny", .Vyúčtovacia faktúra
za dodávku elektriny", ,Dohoda o platbilch za odobratú ale zatiaľ nevyfakturo
vanú elektrickú energiu - lakttira', .Upomienka'), alebo na účely realizácie lných
úhrad v zmysle Zmluvy.

22. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet Dodávateľa
alebo Odberateľa. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna
alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pra
covný deň.

23. Nedoplatok z vyúčtovacej faktory uhradí Odberateľ v lehote splatnosti vyúčto
vacej faktúry. Preddavkovú platbu uhradí Odberateľ v lehotesplatnosti preddav
kovej platby.
V prípade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote splatnosti stanovenej v upo
mienke, je Dodávateľ oprávnený na naklady Odberateľa po jeho predchädza
júcom poučení o prerušení dodávky elektriny prostredníctvom prevädzkovatera



distribučnej sitslavy obmedziť alebo prerušiť distribúc iu elektrtny do odberného
miesta až do zaplatenia celej dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s preru
šením a obnovením distribúcie do odberného miesia alebo odstúpiť od Zmluvy
podľa článku XIII. bodu 2.1. týchto OP.

24. V prípade omeškania Odberate!a s úhradou platieb zo Zmluvy v stanovených
termlnoch jeDodávate! oprávnený požadovať od Odberateľa úrok z omeškania
vo výške určenej v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

25. Uplatnenie reklamácie v zmysle čl. X. týchto OP nema odkladný učinok na
splatnosť faktúr. ·

26. Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy (úpravou odberného miesta) vyvola
né Odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v sadzbách v zmysle ceno
vých rozhodnutí úradu, účtuje Dodávateľ poplatky podľa platného cenníka slu
žieb Dodávateľa.

27. Dodávate! informuje Odberateľa o vyúčtovacej faktúre a doručuje Odberateľo
vi vyúčtovaciu faktúru v papierovej forme alebo elektronicky v závislosti od to
ho, akú formu si Odberateľ vybral. V prípade, písomnej vyúčtovacej faktúry, Do
dávate! doručuje vyúčtovaciu faktúru alebo o nej infonnúje na korešpondenčnú
adresu uvedenú Odberateľom a ak táto vyslovne uvedená nie je, na adresu Od
berateľa uveden(I v záhlaví Zmluvy. V prípade, že sí Odberatel vybral elektro
nický spôsob doručenia vyúčtovacej faktúry alebo informovania o nej, Dodáva
te! doručujevyúčtovaciu faktúru alebo informuje o vyúčtovacej faktúre na e-mail
uvedenýOdberateľom, pripadne môžu zmluvné strany so vzajomnymsúhlasom
využiť iný elektronický spôsob (napr. webový servis).Podmienky poskytovania
služby elektronicka faktúra sú zverejnené na webovom sidle Dodávateľa www.
sse.sk.

Článok V.
Povinnosti Dodávateľa a povinnosti Odberateľa
1. Dodävateľ je povinný

1.1 zabezpečiť bezpečniJ a spoľahlivú dodávku elektriny Odberateľovi formou
opakovaných dodávok elektriny, za podmienok dohodnutých v Zmluve a
OP,

1.2 poskytovaťOdberateľovi infonnäcie týkajúce sa cien za dodávku elektriny,
dodávky elektriny a štruktúry ceny za dodávku elektriny,

1.3 uhradiť Odberate!ovi kompen2ačmi platbu spôsobom, vo výške a za pod
mienok uvedených v štandardoch kvalitys; ak bude Dodävateľ uhrádzať
kompenzačnú platbu Odberatelovi podľa osobitných predpisov, kompen
začná platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania peňažných pro
striedkov z učtu Dodávatera pri bezhotovostnom prevode z tičtu alebo
dňom odoslania súboru platieb Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti pro
strednlclvom poštového peňažného poukazu. Uhradenie kompenzačnej
platby nie je podmienené predchádzajucim podaním žiadosti o jej vyplate
nie. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávateľ zverejňuje na svojom
webovom sidle www.sse.sk.

2. Odberateľje povinný
2.1 mať zrtadené a pripojené odberné elektrické zariadenie v súlade s tech

nickými a obchodnými podmienkami pripojenia určenými prevádzkovate
lom distribučnej sústavy a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia prt práci a bezpečnosti technických zariadení,

2.2. mať uzatvorenú Zmluvu s jediným Oodävateľom na dodávku elektriny do
odberného miesta uvedeného v Zmluve. a to z dôvodu prenesenia zodpo
vednosti za odchýlku na Dodávateľa po dobu trvania Zmluvy,

2.3 umožniť previldzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a demontáž urče
ného meradla a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pristup k
určenému meradlu,

2.4 poskytnilľ potrebné údaje, ktoré je Dodávateľpovinný poskytovaťoOdbe
rateloch elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy,

2.5 informovať Dodävatela o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do 5
pracovnych dni od ich zmeny; inak zodpovedá za dôsledky nesplnenia tej
to oznamovacej povinnosti a za škodu, ktorá Oodévateľovi vznikla.

2.6 preukázať Dodávateľovi prt uzatvoreni Zmluvy na vyžiadanie doklad pre
ukazujúci oprávnený vzťah k nehnuteľnosti, do ktorej sa bude uskutočňo
vať dodávka elektriny (ďalej len ,dotknutá nehnutefnosr) a preukázal' ke
dykolvek počas trvania Zmluvy na vyžiadanie Dodávateľa platnú a účinnú
zmluvu o pňpojení pre odberné miesto Odberateľa,

2.7 preukázať, počas trvania Zmluvy na výzvu Dodävatera do 20 dni od doru
čenia výzvy, trvanie užívacieho práva na dotknuté nehnuteľnosti alebo tr
vajúci súhlas vlastníka podľa bodu 2.6 najmä, ak vlastník trvanie tohto prá
va alebo siJhlasu pred Dodävateľom spochybní,

2.8 udržiavaťodberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom tečhnickom stave,

5 Vyhláska úradu pre reculádu sieťových odvetvie. 236/2016 2. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.

2.9 prijať zodpovedajitce technické opatrenia oznámené prevädzkovateľom
distribučnej šústavy na zabránenie možnosti ovp~vniľ kvalitu dodávanej
el~klriny,

2.10 splňaflechnické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy
stanovené platným prevádzkovym poriadkom prislušného prevádzkovate
ľa distribučnej sústavy a ostatnými platnými všeobecne záväznými práv
nymi predpismi alebo normatívnymi aktmi,

2.11 predložil' na požiadanie Dodavatefa pred uzavrelim Zmluvy písomné po·
tvrdenie od pôvodného Dodávatela, že Odberateľ nemá voči pôvodnému
Dodávateľovi peňažné záväzky po lehote splatnosti,

2.12 nezasahovať do odberného elektrického zariadenia, ktorým prechádza
nameraná elektrina bez predchadzajúceho písomného súhlasu prevádz
kovateľa distribučnej siJstavy,

2.13 uhradiť Dodávateľovi aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisiace s predme
tom Zmlwy, ak svojím konaním resp. nekonaním vyvolal vznik skutočnos
ti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb zo strany Dodávateľa) a
tieto sú spoplatnené podľa cennika služieb Dodilvatefa alebo podľa cenní
ka služieb PDS,

2.14 najmenej 5 dni pred plánovanym zrušením Odberateľa s právnym nástup
com {zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti), oznámiť túto skutočnosť
Dodävateľovi. Odberateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením te~o po
vinnosti Dodávateľovi vznikla. Dodávate[ nezodpovedá za škodu. ktorä
vznikla Odberateľovi, neoznámením skutočnosti podfa J)IVej vety Odbe
ratefom,

2.15 uhradiľDodávateľovi cenu za dodavku elektriny v zmysle Zmluvy, vrátane
všetkých poplatkov.

Článok Vl.
Dodávka a meranie elektriny
1. Meranie množstva odobratej elektriny uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej

sústavy určeným meradlom v mieste dodávky. Prevadzkovater distribučnej sú
stavy je povinný vykonať fyzick9 odpočet určeného meradla na odbernom mies
te, ktoré nie íe vybavené určeným meradlom s dialkovým odpočtom každoroč
ne k 31. decembru, najneskôr do 30 dni po skončení roka. Fyzickým odpočtom
určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného me
radla vykonaný na základe vzájomne odsuhlaseného stavu určeného meradla
medzi prevádzkovatelomdistribučnej sústavy a Odberateľom.

2. Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevädzkovatel distri
bučnej sústavy po splnenl stanovených technických podmienok na meranie
elektliny. Druh, póčet, velkosľ a umiestnenie určeného meradla a ovlädacich
zariadenl určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

3. Odberateľ je povinný umožntt· prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo po
verenej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k určenému
meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly, údržby, odpočtu alebo dernontáže a
zároveň je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy kontrolu od
berného elektrického zariadenia odberného miesta Odberateľa.

4. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo
odobratej alebo dodanej elektriny, alebo z iného dôvodu nemožno určiť množ
stvo odobratej elektriny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa urči
podľa vyšky spotreby v predchädzajúcom porovnateľnom období (napriklad v
rovnakých mesiacoch predchádzajuceho kalendárneho roka zdôvodu porovna
teľných poveternostných a teplotných podmienok), v ktorom bola spotreba me
raná sprävne.

5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný písomne informovať Odberatefa
o tennineplánovanej výmeny určeného meradla najmenej 15 dni vopred; to ne
platí, ak Odberatel súhlasí s neskorším oznamenim termínu plánovanej výmeny
určeného meradla. Pri neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne
oznämi Odberateľovi lermin vymeny určeného meradla, Prevádzkovateľ distri
bučnej sústavy pri výmene určeného meradla je povinný informovať Odberate
ľa o stave odobratého množstva elektriny, a zároveň je povinný oznámiť stav ur
čeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene.
Ak sa Odberatel nezúčastni výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ dis
tribučnej sustavy povinný písomne informovať Odberateľa o výmene, stave ur
čeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene
a uskladniť demontované určené meradlo minimálne najmenej 60 dni z dôvodu
umožnenia kontroly stavu určeného meradla Odberateľom.

6. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä
6.1 vymena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
6. 2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného me

radla,
6.3 výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle.

7. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie
upravené prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. resp.
technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy.



8. Dodávatef nie je povinný plnh' si svoje povinnosti podľa Zmluvy a OP v prípade,
že Odberater nemá uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o pripojení zariadenia Od
berateľa do distribučnej stistavy alebo sa odberné miesto Odberateľa nepova
žuje za pripojené podľa platného prevadzkového poriadku príslušnéhoprevádz
kovateľa distribučnej sústavy.

9, Odberateľ má právo pisomne požiadať o úradné preskúšanie meradla podla
osobitého predpisu6•Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlo vykazuje väčšiu od
chýlku ako je prípustná, vykoná PDS korekciu chybne meranej spotreby. Ak na
meradle nebola zistená neprípustná odchýlka, Odberateľ uhrádza náklady spo
jené s preskúšanim meradla.

10. Vyhodnocovanie predpísanej hodnoty iJčinnika a jalovej elektriny vykonäva pri
slušny PDS. V prípade nedodržania predpísanej hodnoty účinnika a jalovej
elektriny, POS môže požadovať zvýšenú tarifu (poplatok) v zmysle cenového
rozhodnutia póslušného PDS vydaného úradom. Tento poplatok je súčasťou
fi!ktúry Dodávateľa za združenú dodávku elektriny a Odberateľ je povinný tento
poplatok Dodávateľovi uhradiť v zmysle článku V. bod 2.15.

Článok VII.
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky a distribúcie elektriny
1. Distribúcia elektriny do odberného miesta Odberateľa môže byť prerušená ale

bo obmedzená za podmienok ustanovených v Zákone o energetike a v súvisia
cich právnych predpisoch, všeobecne záväzných prävnych predpisoch a/alebo
v prevádzkovom poriadku„ Ak Odberateľ neumožnl PDS prerušenie distribúcie
elektriny, bude jeho ďalší odber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou.
Dodävater nie je povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať jej distribúciu, ak
dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu distribúcie elektriny z dôvodov ustanove·
ných v§ 31 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike alebo z dôvodov, keď prevádz
kovateľ distribučnej sustavy alebo tretia strana zavinili prerušenie alebo ohme·
dzenie distribúcie elektriny.

2. Dodávateľ má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preruše
nie alebo obmedzenie dislribúcie elektriny Odberatelovi, ak Odberateľ podstat
ne porušuje Zmlull\l aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia.
Týmto ustanovením nie je dotknutý čláJ1ók IV. bod 23. týchto OP.

3. Odberateľ je povinný pri ukončeni dodávky umožniť prevádzkovatefovi distri
bučnej sústavy vykonanie konečného odpočtu odberného miesta, odobratie
meracích zariadenl, pripadne realizáciu ďalších opatrení súvisiacich s ukonče
ním odberu a súčasné odpojenie odberného elektrického zariadenia od zaria·
dení prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak Odberateľ neumožní vykonanie
konečného odpočtu a odobratie meracích zariadení na odbernom mieste, Od·
berateľ uhradi Dodávateľovi cenu za odobranú elektrinu až do ukončenia do
dávky na odbernom mieste, alebo do prihlásenia nového Odberateľa

4. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať elektrinu v prípade ukončenia distribucie
elektriny do dotlmutého odberného miesta zo strany PDS vykonaného v súla
de s prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj počas obmedzenia alebo preruše
nia distribúcie elektriny zo strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo
prerušenie distribúcie vzľahuje. Dodávateľ tiež nemá povinnosť dodávať elek
trinu po dobu trvania prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny do od
berného miesta, alebo v prípade jej ukončenia z dôvodov, ktoré nezavinll ani
nespôsobil a nezodpovedá ani za prípadnú škodu spôsobenú takýmto preruše
ním, obmedzením alebo ukoncenim distribúcie elektriny do odbernéhomiesta.
Po odsträneni prlčin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny Dodä
vater bezodkladne umožni Odberateľovi odoberať elektrinu v príslušnom od
bernom mieste. V pripade ukončenia distribúcie elektriny do odberného miesta
Odberateľa zo strany PDS, Oodävatef ukončí zmluvu s Odberateľom len na zá
klade žiadosti podanej Odberateľom.

5. Pre učely Zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
také udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kon
trolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabränia, alebo bez·
prostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvnych povinností vyp~vajú·
cich zo Zmluvy. Týmito udalosťami môžu byľ najmä živelné pohromy, vojna,
saboláž. teroristické akcie, blokáda, požiar, šttajk, epidémia a pod. Rovnaké
pravne následky, ako sú uvedené pňpady vyššej moci, môže mať zmena zá
konov Slovenskej republiky alebo inych právnych predpisov, pokiaľ zäsadnym
spôsobom ovplyvnia kontraktačný systém Dodávateľa s dósledkom nemožnos
ti jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej alternatívy.

6. Ak sa Zmluva uzatvara pre odberné miesto, na ktorom je prerušená distribúcia
elektriny alebo je demontované určené meradlo a prevádzkovateľ distribučnej
sústavy obnovenie distribúcie spoplatňuje podla cenníka služieb PDS. Odbera
teľ je povinný uhradiťnáklady spojené s obnovením distribúcie elektriny spoplat
nené podľa cennika služieb PDS a cenníka služieb Dodávateľa.

• Zákon č.157/2018 Z, z. o metrológii.
' Vyhláška Minislerstva hospooarstva é. 29212012 Z z. ktorou sa ustanovuje

spôsob výpočtu škody spôsobenej neopravneným odberom elektriny.

Článok VIII.
Neoprávnený odber a náhrada škody
1. Na úče~ obchodných podmienok je neoprávneným odberom elektriny odber

1.1 bezuzatvorenej 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 póstupe do distribučnej sústavy a dístribúci elektriny,

1.2 bez určeného meradla alebo s urč'8ným meradlom, ktoré v dôsledku neo
právneného zásahu Odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zazna
menáva odber elektriny,

1.3 meraný určenym meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie pro
ti neoprávnenej manipuläcii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne za.
znamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo na
montované prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

1.4 ak Odberateľ zabránil prerušeniu dis!ribúeie elektriny alebo ak po pred
chádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil preru
šenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti Dodávateľa, s kto
rým má uzatvorenú Zmluvu o združenej dodávke elektňny; takýto odber
sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď Odberateľ zabránil pre
rušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie dodávky elektri
ny,

1.5 ak Odberateľ nedodržal obmedzenia určené Dodávatefom, prevádzkova
tefom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

2. Odberateľ je povinný nahradiťškodu spôsobenú neoprávneným odberom elek
triny a náklady s tým súvisiace osobe, ktorej škoda vznikla. Pri neoprávnenom
odbere sa výška škod~ spôsobená neoprávneným odberom elektriny urči pod
la osobHného predpisu7•

3. V pripade, ak v dôsledku neoprávneného odberu vznikla škoda Dodavateľovi,
má právo vymáhať od Odberateľa jej náhradu do výšky spôsobených nákladov
(napr, náklady na odchýlku) a ušlého zisku.

Článok IX.
Dodávateľ poslednej inštancie
1. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujucim po dni, keď dodáva

teľ slratíl spôsobilosť dodávať elektrinu a bola dodävatelovi poslednej inštancie
oznámená táto skutočnosť.

2. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ uhradi doda
vateľovi poslednej inštancie cenu za dodävku elektriny podľa cenového rozhod·
nutiavydanéhoúradom predodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej
inštancie sa môže ukončif skôr v prípade, že odberateľ uzatvorí zmluvu s novym
dodávateľom, ktorým môže byľaj dodávateľ poslednej inštancie, a to postupom
podľa platnej a účinnej legislativy.

3. Ak dodävater stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, zmluva zanika
dňom, keď dodávate! stratil spôsobilosť dodávať elektrinu.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpoved
nej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo
bezprostredne po tom ako sa dozvie, že dodávate! stratil spôsobilosť dodávať
elektrinu oznámi odberateľovi
4.1 deň, od ktorého sa začína dodávka elektriny dodávateľom poslednej in-

štancie,
4.2 dôvod začatia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
4.3 zánik zmllllly, ak pôvodný dodävatel stratil spôsobilosťdodávky elektriny,
4.4 dobu trvania dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
4.5 poučenie o povinnosti uhradtt' cenu za dodávku elektriny dodávateľovi po-

slednej inštancie.

Článok X.
Reklamácia a alternatívne riešenie sporov
1. Reklamácia je písomné podanie Odberateľa adresované Dodávateľovi, ktorým

sa Odberateľ domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitne poskyt
nuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamäcie a zároveň Od
berateľ požaduje od Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpe
čeniedodávky f1 distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateľa (ďalej len
ako ,služby'), Učelom reklamácie je predovšetkym dosiahnuť, aby boli odstril
nené zistené nedostatky.

2. Odberateľ má právo reklamovať najmä
2.1 kvalitu poskytnutej služby,
2.2 odpočet určenéhomeradla,
2.3 fakturaciu poskytnutej služby,
2.4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s

poskytovanim služby Dodávatefa {ďalej len .predmet reklamácie").
3. Odberateľ môže reklamáciu uplatniť

3.1 písomne u Dodavatela na korešpondenčnej adrese uvedenej nawebovom
sidle Dodávateľa www.sse.sk,



3.2 elektronicky 11a e-mailovej adrese uvedenej na webovom sídle Dodavate
ra www.sse.sk,

3.3 osobne na kontaktných miestach Dodávateľa, pričom o podani reklamacie
musí byť vyhotovený záznam,

3.4 telefonicky na zákaznickej linke Dodávateľa.
4. Podanie, ktorým Odberateľ uplatni svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne

obsahovať
4.1 idenfifikáciu Odberateľa

4.1.1 meno a priezvisko alebo obphodné meno, •
4.1.2 trvalé bydlisko, vrátane PSC alebo sidlo a ICO,
4.1.3 zákaznicke číslo resp. číslo Zmluvy,
4.1.4 EIC kód odberného miesta alebo číslo odberného miesta,

4.2 presný popis s odôvodnenim reklamácie, spolu s prípadnou dokumentá
ciou a ďalšími podstatnými skutočnostami dôležitymi pre posúdenie rekla
mácie,

4.3 idenfifikačne údaje týkajúce sa predmetu reklamacie,
4.4 identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom,

ktorej sa reklamácia týka,
4.5 podpís Odberateľa alebo osoby oprávnenej konaf za Odberateľa, ak nejde

o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komuníkäcie.
5. Ak reklamácia neobsahuje vyšsie uvedené náležitosti a Dodávateľ nevie icfen

tilikovať Odberatela, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné
údaje s určenim lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dni od doručenia výz,;y.
Ak Odberateľ reklamáciu nedoplnl, bude sa považovaf za neopodstatnenú. Ak
Odberatel reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie odo
bu, kym Odberateľ poskytne potrebné informácie. Ak na základe údajov uvede
ných v reklamácii nie je možné Odberateľa identifikovať tak, aby mu mohla byľ
doručená vyzva podľa prvej vety, Dodávate! na takOlo reklamáciu neprihliada.

6. Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie Dodávatefom·oznámi Dodávatelovi no
vé skutočnosti, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú rekla-
máciu. ·

7. Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca bodávatera sa povawje za re
klamáciu podanú Dodávateľovi.

8. Reklamácia musj byťuplatnená bez zbytočneho odkladu po zisteni nedostatkov.
9. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

a) pri osobnom podanl - dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,
b) pri poštovych zásiel{ach -dátum doručenia reklamácie Dodavatetovi podľa

pečiatky došlej pošty,
c) pri doručení elektronickou poštou - deň uvedeny na e-mailovej správe ako

deň Prijatia elektronickej pošty.
10. Dodávateľ pri uplatneni reklamácie vydá Odberateľovi potvrdenie. Ak je rekla·

mácia uplatnenä prostredníctvom e,mailu, faxom alebo telefonicky, Dodávateľ
doručí potvrdenie o uplatneni reklamácie Odberateľovi ihneď; ak nie je _mofoé
potvrdenie doručiť ihneď, musi sa doručn· bez zbytočného odkladu, naJneskôr
však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatneni reklamá
cie sa nemusí doručovať, ak Odberateľ má možnosť preukázaf uplatnenie re
klamácie iným spôsobom.

11. Dodávateľvybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie rekla
mácie je najviac 30 dni od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis3 ne
ustanovuje inak, Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia pisomnej re
klamácie Dodávateľom.

12. Dodávatervydá/zašle preukázateľným spôsobom Odberateľovi písomný doklad
o vybaveni reklamácie najneskôr do 30 dni od dätumu uplatnenia re~lamácie.
V prlpade potreby súčinnosti trelich osôb, môže byľ doba riešenia reklamácie
prec!lžená o 5 dni v zmysle osobitného predpislf. Výsledok šetrenia možno za
slať elektronickou poštou vždy, pokiaľ Odberateľ v uplatnenej reklamácii výslov
ne neuvedie, že žiada výsledok prešetrenia reklamácie zaslať využitím pošlo·
vých služieb.

13. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť pred
davkových platieb alebo vyučtovacej faktúry.

14. Reklamáciou nie je pisomná žiadosť Odberateľa o opravu rormálnych náležitos
ti faktúry (napr. nespravnej poštovej adresy, ktorú Odberateľ spôsobil nedosta
točnou súčinnosfou) a žiadosť o preskúšanie meradla.

15. Ak vzniknú chyby pri fakturácn elektriny nesprávnym odpočtom, odhadom, po
užitim nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a
pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturova
ných čiastok.

• Vyhlá~ka úradu pre reguláciu sieťových odve111í č, 23612016 z. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elekrriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.

' Zákon{. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zme
ne a doplllení niektorých zákonov.

16. Dodávateľ je povinny dodržiavať štandardy kvality, evidoval', vyhodnqcovať a
zverejňovať údaje o štandardoch kvality a to v súlade s vyhläškou Uradu č.
23612016 Z. z., ktorou sa ustanovuju štandardy kvality prenosu elektriny, distri
búcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len ,štandardy kvality"). Ak Dodávateľ
nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nasialo, jepovinný
uhradiť Odberateľovi kompenzačnú platbu. Pri spôsobe a výške kompenzácie
za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a s dodávkou súvisiacich
služieb bude Dodávateľ postupovať v súlade so štandardmi kvality. Vyhodnoco
vanie štandardov kvality Dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.
sse.sk.

Článok XI.
Altemativne riešenie sporov
1. Spory, ktoré Viniknú medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny na

základe zmluvy, budu prednostne riešené dohodou zmluvných strán. Odbera
teľ elektriny je podla § 37 zákona o regulácii oprávnený predfožíľ úradu na al
ternatívne riešenie spor s dodávateľom elektriny, ak sa ohľadom predmetu spo
ru uskutočnilo reklamačne konanie a odberateľ elektriny nesúhlasí s vysledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenía; možnosť obratiť sa na súd tym
nie je dotknutá.

2. Návrh na začatie attemativneho riešenia sporu sa doruči na adresu úradu: Baj
kalská 27, P. O, BOX 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@
urso.gov.sk.

3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
3.1 meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu odberateľa elektri

ny, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídfo a elektronickti adresu, ak ide
o prävniekú osobu,

3.2 názov a sidlo dodávateľa elektriny,
3.3 predmet sporu,
3.4 odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vyba

venia reklamácie,
3.5 označenie čoho sa odberatef elektriny domáha.

4. Návrh na začatie al!emativneho riešenia sporu predloží odberateľelektriny bez
zbytočného odkladu. najneskôr do 45 dni od doručenia vybavenia reklamacie.

5. Dodávater elektriny a odberateľ elektriny ako účastníci riešenia sporu sú povin
ni a oprávneni navrhovaťdô~azy a ich doplnenie, predkladaťpodklady potrebné
na vecné posúdenie sporu. Urad predloženy spor rieši nestranne s cieľom jeho
urovnania. Lehota na ukončenie altemativneho riešenia sporu je 60 dní od po
dania úplneho návrhu. v zložitych prípadoch 90 dni od padania úplného návrhu.

6. Altemativne riešenie sporu sa skonéi uzatvorením písomnej dohody, ktorá je
zäväzna pre obe strany sporu alebo marnym uplynutim lehoty podla predchá·
dzajúceho bodu, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie altemativneho
riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom
sporovéllo konania. Na alternatívne riešenie sporov podľa tohto článku obchod·
ných podmienok sa nepoužije osobitný predpis9•

Článok XII.
Zánik Zmluvy všeobecne
1. Zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvnych strán, a Io najmä, ak Odberateľ

preukaže, ie ukončuje odber elektriny z odberného miesta z dôvodu prevodu
vlastnickeho práva k nehnuteľnosti, a to k určitému dátumu. Vzájomným súhla
som zmlwných strán možno z dôvodov uvedenych v tomto bode ukončtt' Zmlu
vu aj prostredníctvom zaznamenávaného telefooíckého hovoru alebo elektro
nicky, v prípade, že bola takýmto spôsobom Zmluva aj uzatvorená.

2. Zmena Odberateľa na odbernom mieste je možná len vtedy. ak nový Odbera
teľ uvedie v Zmluve všetky nevyhnutné nilležitosti rozhodné pre možnosť zača
tia dodávky, a to najmä identifikačné údaje Odberateľa, identifikačné údaje od
berného miesta vrätane údajov o odbernom mieste a všetky technické atribúty
odberného miesia (predpokladanj ročný odber, hodnota hlavného ističa, distri
bučná sadzba, výška rezervovanej kapacity a jej typ) a je medzi Dodávateľom a
novým Odberateľom dohodnutá cena. V prípade zmeny Odberateľa na odber
nom mieste Zmluva s pôvodným Odberateľom zaniká až dňom bezprostredne
predchadzajúcim dňu účinnosti novej Zmluvy uzatvorenej s novým Odberate
ľom.

3. Ak počas platnosti Zmluvy Dodávateľ a Odberateľ uzavrú novú Zmluvu týkajú
cu sa toho istého odberného miesta, dňom nadobudnutia účinnosli novej Zmlu
vy pôvodná Zmluva zanikne.

4. Skutočnosť, že Dodávateľ neoznámi Odberateľovi alebo splnomocnenému zá
stupcovi Odberateľa, či výpoveď Zmluvy alebo odstúpenie od Zmluvy akcepto
val, nemá vplyv na právo Dodävateľa podať nämietku proti zmene Dodavateľa
podla § 17 ods. 11 Zákona o energelike,

5. Zmluva zanikne aj z nasledovných dôvodov:
a) zánikom Dodávatela,
b) zánikom povolenia Dodávateľa podľa Zákona o energelike,



c) smrťou Odberateľa alebo právoplatným vyhlásením Odberateľa za mŕtveho,
ktorý je fy2ickou osobou podnikateľom,

d) zánikom Odberalefa, ktorý je právnickou osobou bez právneho nástupcu.
6. V prípade, že je Zmluva uzatvorená pre viac odberných miest, môže dôjsť k

ukončeniu zmluvného plnenia pre každé odberné miesto samostatne, ak sú spl
nené podmienky v Zmluve alebo tieto OP.

Článok XIII.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Odberateľ má právo bezodplatne odstúpiť od Zmluvy, ak

1.1 Dodávateľ v priebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenie
alebo prerušenie distribúcie elektriny Odberateľovi,

1.2 Dodävater je v omeškani so zaplatenim peňažnej pohľadávky vyp~vajú
cej zo Zmluvy najmenej 14 dni od doručenia písomnej výzvy Odberateľa,

1.3 dôjde k odňatiu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s dodávkou elektriny.
Odberateľje povinný spolu s odstúpením od Zmluvy doručil' aj odňatie sú
hlasu vlastníka nehnuteľnosti s dodávkou elektriny.

2. Dodávateľmá pravo odstúpiť od Zmluvy, ak
2.1 je Odberateľ voči Dodávateľovi v omeškaní s úhradou ceny za dodávku

elektriny alebo iné služby alebo preddavkovej platby na lúto cenu a neu
hradí ich ani do 14 dni od doručenia písomnej výzvy,

2. 2 Odberateľ má v čase trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktorej predme
tom je dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným Dodáva
teľom, pričom dodavka trvá alebo má trvať v rovnakom čase podľa týchto
zmlúv. Uvedené neplatí ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpi-
su,

2.3 došlo k prerušeniu distribúcie do odberného miesta Odberateľa zo strany
PDS z dôvodu, že:
a) Odberateľ odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdra
vie alebo majetok osôb,

b) Odberateľ odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a
spoľahlivosť dodáVky elektriny, a ak Odberateľ nezabezpečil obme
dzenie týchto vplyvov dostupnými technickymi prostriedkami,

a toto prerušenie distribúcie trvá dlhšie ako jeden mesiac,
2.4 ak Odberateľ podstatneporuší Zmluvu alebo OP. Za podstatné porušenie

Zmluvy alebo týchto OP zostrany Odberateľa sa považuje najmä:
a! ilmyselné poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberatefa,
b poškodenie alebo odcudzenie meracieho zariadenia tretou osobou a

neoznamenie tejto skutočnosti Odberateľom Dodávateľovi bez zbytoč
llého odkladu ihneďako sa o tom Odberateľdozvedel,

c) neopráVneny odber elektriny 2isten~ na odbernommieste Odberateľa,
d) porušenie povinnosti Odberateľa ustanovenej v čl. V. v bode 2.1 až

2.15 týchto OP,
e) iné opakované porušenie Zmluvy alebo týchto OP alebo povinnosti vy

p~vajúcej z platných a účinných právnych predpisov,
I} omeškanie so zaplatenim zmluvných pokút. úrokov z omeškania a

iných platieb podľa Zmluvy alebo OP,
g) začalie konkurzného konania na majetok Odberateľa,
h) podanie návrhu na povolenie re§trukturalizácie majetku Odberateľa,
i) vstup Odberateľa do likvidácie
i) ak Odberaleľ nezaplati zmluvne dohodnutú platbu alebo platbu podľa

týchto OP (zmluvné pokuty. úroky z omeškania, atď.) ani v dodatočnej
lehote stanovenej v upomienke,

2,5 zanikla zmluva o pripojeni do distribučnej súslavy pre odberné miesto.
3. Dodavateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj ak dôjde k zrušeniu Odberateľa a

prechodu práv a povinností Odberateľa na právneho nástupcu Odberateľa. Do
dávateľ má právo z tohto dôvodu odstúpiť odZmluvy do 30 dni od zrušenia Od
berateľa.

4. Dodávate! nezodpovedá za škody spôsobené odstúpením od Zmluvy podľa
tychto OP.

5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane,
pokiaľ v odstúpenl od Zmluvy nie je stanovené inak.

6. V pripade odstúpenia od Zmluvy si zmluvné strany dovtedy poskytnuté plnenia
ponechaju.

Článok XIV.
Výpoveď Zmluvy
1. Zmluvu uzatvorenú na neurčitý čas môžu Odberateľ alebo Dodávateľ vypove

dať bez uvedenia dôvodu. Dodávateľ môže Zmluvu vypovedať v prípade, ak
Odberateľ nepredloží doklad preukazujúci oprávnený vzťah k nehnuteľnosti do
20 dni od doručenia výzvy Dodávatefa na predloženie takéhoto dokladu. Zmlu
vu možno podľa .predchádzajucej vety vypovedať bez ohľadu na to. či sa jedna
o Zmluvu na dobu určitú alebo Zmluvu na oeurčitý čas.Výpovedná lehota je je
den mesiac a začína plynúť prvym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v

ktorom bola výpoveď doručená jej adresátovi a skonči sa uplynutim posledné·
ho dňa príslušného mesiaca.

2. Odberateľ je povinný zabezpečit; aby ku dňu ličinnosfi výpovede Zmluvy bol
ukončený proces zmeny dodávateľa podľa Zakona o energetike. Ak Odberateľ
nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Zmluva zaniká dňom predchá
dzajúcim dňu zmeny dodávateľa, o ktorú Odberateľ v súvislosti s touto výpove
ďou požiadal.

3. V čase od nadobudnutia účinnosti zmeny obchodných podmienok do zaniku
Zmluvy sa zmluvny vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom riadi novými ob
chodnými podmienkami.

4. Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo strany Odberateľa, alebo vyjadrenie nesú
hlasu s jej predlženim, sa považuje za zachovano v prípade doručenia výpove
de (nesúhlasu) Dodavate!ovi najneskôr posledný deň takejto lehoty.

5. V pripade vypovedania Zmluvy v sillade so Zmluvou alebo OP bude Zmluva
ukončená bez poplatku.

6. Už raz podaná výpoveď Zmluvy môže Odberateľ odvolaf, pripadne slomovat;
len so súhlasom Dodávateľa.

7. A'ey vypoveď Zmluvy bola platna, na účely jej určitosti, jasnosti a zrozumiteľ
nosti musí obsahovať EIC kód odberného miesta, adresu odberného miesta,
obchodné meno, sídlo a lČO Odberateľa a podpis Odberateľa v prípade, že
ide o fyzickú osobu alebo E!C kód odbernéhomiesta, adresu odberného mies
ta, obchodné meno, sídlo a IČO Odberateľa a podpis osoby oprávnenej konať
za Odberateľa v prlpade, že ide o právnickú osobu. V pripade splnomocnenia
na výpoveďZmluvy splnomocnenie musi obsahovať podpis Odberateľa ak ide
o fyzickú osobu alebo podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa ak ide o
právnic_kú osobu. VýpoveďZmluvy a splnomocnenie na výpoveďZmluvymusia
byľ predložené v origifláli alebo v úradne overenej fotokópii, pričom splnomoc
nenie na vypoveďZmluvy musí byľ predložené súčasne s vypoveďou Zmluvy.

Článok XV.
Doručovanie
1. Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie pisomnosti Odbera

teľom alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich
odovzdaním, a Io aj v pripade, že ak ich adresát odmietne prevzial'.

2. Písomnosti, ktoré Odberateľ alebo Dodávate! zasiela proslrednictvom Sloven
skej pošty ako doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na úče~
Zmluvy považujú za doručené druhej strane (alebo osobe ňou splnomocnenou
na preberanie zásielok}, aj v prípade, že
2.1 druhá strana odoprela prijať zásielku, pričom za deň doručenia bude po

važovaný deň odopretia prevzatia zasielky,
2.2 zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň do

nicenia bude považovaný siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,
2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmlu

ve alebo poslednej znamej adrese, a preto doručenie nebolomozné. V ta
komto prípade bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka
vrátila odosielateľovi.

3. Písomnosti, okrem písomnosti týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov,
výpovede zo Zmluvy, odstúpenia od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy, je možné
doručovať aj faxom alebo v elektroniekej podobe na e-mailovú adresu Odbe
ratera alebo Dodávateľa, ktorú Odberateľ alebo Dodavater na tento účel ozná
mil druhejstrane. Písomnosti doručované prostredniclvom faxu sa považuju za
doručené momentom vytlačenia spravy o ich úspešl\olll odoslaní. Písomnos
ti doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázany skorší termín doru
čenia, sa považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní,
aj keď si ich druha strana neprečítala. Udelenie súhlasu a odvolanie silhlasu so
zasielaním elektronickej faktúry podla čl. IV. bod 27. týchto OP je možné aj cez
SMS správu na telefónne číslo alebo e-mail, uvedený Dodávateľom na webo
vom sídle Dodávateľawww.sse.sk, určen~ Dodávateľom na účely aktivácie ale
bo deaktivácie elektronickej faktúry.

4. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené treli deň
po ich odovzdani doručujúcej osobe, pokiaľ sa nepreukáže skorší termín doru
čenia.

5. Odberateľ a Dodávateľ sú povinní navzäjom si oznámiť zmenu adresy na do
ručovanie, čísla faxu a elektronickej adresy /e-rnaiV v lehote uvedenej v čl.
V. bode 2.5 týchto OP. Ak Odberateľ alebo Dodävaleľ v stanovenej lehote druhú
stranu o zmene neinformuje považuje sa doručenie písomnosti na poslednú
známu adresu za riadne vykonané. Posledná známa adresa Odberateľa je ad
resa Odberateľa uvedena v Zmluve-alebo naposledy písomne oznámená adre
sa Odberateľa oznámená Dodávatefovi po uzatvorení Zmluvy.

6. Odberateľ je povinný pri všetkych písomných právnych úkonoch spojených
s ukončením a zánikom Zmlwy uviesť obchodné meno, EIC kód odberného
miesta, ktorého sa tento právny úkon týka, adresu odbemeho miesta a vlastno
ručný podpis osoby alebo osôb oprávnenych konať vmene Odberateľa ak ide o
právnícku osobu a odtlačok pečiatky Odberateľa.



'7. Za platný prejav vôle Dodávateľa sa považuje aj taký prejav, ktorý je uskutočne
ny na listine vyhotovenej Dodávateľom so skenovaným podpisom opravnených
osôb, zastupujúcich Dodávateľa. Pokiaľ je za Odberateľa ako splnomocnitefa
pri uzatvárani, zmene alebo ukončovani Zmluvy uskutočňovaný ukon na zákla
de plnomocenstva, je Dodávateľ oprävnený požadovať úradne overený podpis
splnomocntteľa.

Článok XVI.
Ochrana osobných údajov
1. V súlade so zákonom o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení nie

ktorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ,Zákon o ochrane
osobných údajov') a nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
20161679 z 27. aptíla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvanl osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto lidajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/
ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len .nariadenie') Dodávateľ
(ako prevädzkovate~ spracuva osobné údaje Odberateľa • fyzickej osoby uve
dené v Zmluve na účel jednoinačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za
dodävku elektriny a na účely vymáhania nárokov Dodávateľa zo Zmluvy.

2. Kontakt na zodpovednú osobu Dodávateľa výlučne v súvislosti s ochranou
osobných údajov je dpo@sse.sk,

3. Odberateľ podľa čl. 13 nariadenia je informovaný, že jeho osobné údaje uvede
né v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu v informač
ných systémoch Dodávateľa, bude Dodávateľ spracwar na úče~ uzatvorenia
a plnenia Zmluvy a všetkých vzťahov so Zmluvou súvisiacich podľa Zákona o
energetike. Informácie a poučenie o právach podľa čl. 13 nariadenia sa dostup
né na webovom sídle Dodávatefa www.sse.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

4. Odberateľ bol poučený o povinnosti poskytnúťpožadované osobné údaje. Pod
la čl. 6 ods.1 pism. b) nariadenia, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté
na plnenie Zmluvy, v ktorej Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmlwných s1rän
sa súhlas Odberateľa na spracovanie osobných údajov nevyžaduje.

5. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny po
skytnutých osobných údajov je Odberateľ povinný Dodávatela informovaťo ich
zmene pisomnýmoznámenlm Dodávateľovi alebo osobne v zákazníckych cen
trách Dodávateľa.

6. Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné udaje môžu byf poskytnuté prijem
com ako sil súdy, organy činné v trestnom konani, prevádzkovatelia distribučnej
stistavy, exekutorské úrady, advokáti, banky. Slovenská pošta, a.s., správne or
gány podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní; iný opravnený subjekt na
základe osObitných predpisov, subjekty zmluvne spoluprac14úce s Dodávate
lom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania närokov Do
davateľa zo Zmluvy a podporných adminístrativnych, telekomunikačných a tech
nických služieb za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a
výkonu externého auditu a RTVS (koncesionárske poplatky).

7. Dodávate! po uplynuli platnosti Zmluvy zabezpeč! bezodkladmi likvidäciu osob
ných údajov po uplynutí lehôt v zmysle zäkona 395/2002 Z. z. o archivoch a re
gistratúrach. V zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Do
davateľ povinný archivovať dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti Zmluvy.
Lehota začína plynul' 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom uplynula
platnosť Zmluvy. Po te~o lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované,
pokiaf neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie.

6. Odberatel berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako
dotknutej osoby upravuje čl. 16 až čl. 23 nariadenia.

9. Odberatel má ako dolknuta osoba práva požadovať od prevädzkovatera prístup
k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracú
vaniu, ako aj práva na prenosnosť udajov.

10. Vprípade, ak sa Odberatef domnieva, že je~o präva na ochranu osobných ilda
jov boli porušené, môže podaf sľainosľ na Urade na ochranu osobných ildajov
SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

11. Bližšie ínformácie o spracúvaní osobných údajov Slf dostupné na webovom
sídle Dodávateľa www.sse.sk v časti Ochrana osobných lfdajov a na zákaznic
kych centrách Dodávateľa.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
1. Pravne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie slf upravené v Zmluve a v OP, sa ria

dia prislušnými právnymi predpismi platnými v Slovensk~ republike. V prípade,
ak sa niektoré ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy dostami do rozporu so Zá
konom o energetike, s iným právnym predpisom alebo rozhodnutím pnslušných
štátnych orgánov Slovenskej republiky, nebude to mat' vplyv na platnosť ostat
ných ustanoveni OP a Zmluvy.

2. Za nedodržanie zmluvných podmienok, s vynimkou článku IV. bodu 23. tých
to OP môže byť v Zmluve dohodnutá zmluvná pokuta. Výška zmluvnej poku
ty dohodnutá v individualnych zmluvnych podmienkach Dodávateľa primerane
zohľadňuje porušené ustanovenie zmluvných podmienok.

3. Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z uzatvore
nej Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budu po
važovať zmluvné strany za dôverné. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú, že tie
to dôverné informácie budu chrániť a utajovať pred tretími osobami, s výnimkou
poskytovania údajov na základe platných právnych predpisov.

4. Odberatel je pri kontakte so záksiznickou linkou povinný identifikovať sa aspoň
tromi nezávislými údajmi (napr. lCO-m, číslom zmluvného účtu, EIC kódom, čis
lom odberného miesta a pod.), ak bude na tento úkon vyzvaný operätorom, naj
mä pri úkonoch Odberateľa týkajúcich sa zmeny alebo zániku Zmluvy z dôvodu
ochrany zmlwných udajov. Akákoľvek komunikácia so zákazníckymí službami
~ž~ ~fele~ronicky ~zna.m~náyaná a zdokumentovaná, v súlade s prisluš
nym1 pravnym1 predp1sm1, naima Zakonom o ochrane osobných údajov.

5. Informácie o právach Odberateľa sú wedené na webovom sidle Dodävateía
www.sse.sk.

6. Odchyllt' sa od týchto OP je možné iba na základe Zmluvy a iba v tých ustano
veniach, ktorych zmena nebude odporovať obsahu a účelu týchto OP Dodáva
teľa a prevádzkového poriadku príslušného prevädzkovateľa distribučnej sústa·
vy.

7. Informácie o cene elektriny vrátane jej štruktúry a podmienkach dodávky a dis
tribúcie elektriny, ako aj informácie o cenníku služieb Dodavatera môže Odbe
rateľ získať na webovom sídle Dodävatela www.sse.sk alebo na kontaktných
miestach Dodávateľa - zákazníckych centrách a zákaznickej linke Dodávateľa
(ďalej len ,Kontaktné miesta"). Kontakty Dodávateľa a kontaktný formulár sú do
stupn~ na webovom sidlewww.sse.sk/kontakty. Dodávateľ oznämi Odberateľo
vi návrh z~ny ceny najneskôr 15dni pred začiatkom plynutia výpovednej leho
ty, ktorej dlžka je v pripade zmluvy na dobu neurčitú jeden mesiac. Výpovedná
lehota začína plynúťod prvého dňa mesiaca nasledujl.ÍCeho po doručení písom
nej výpovede zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej na dobu ne1Jrčilú a
skonči sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. K oznámeniu návrhu
zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote dôjde vždy, ak písomnú výpoveď podá
Dodávate!. V prtpade, ak pisomnú výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu
uzatvorenej na dobu neurčitú podä Odberateľ, Dodávateľ oznämi Odberateľo
vi návŕh zmeny ceny v prípade, ak Odberateľ doruči Dodávateľovi písomnú vý
poveď do času, kedy je možné zo strany Dodávateľa odoslať oznámenie návr
hu zmeny ceny vo vyššie uvedenej lehote (obvykle, ak je výpoveď doručená do
10. dňa kalendárneho mesiaca).

8. Odberalel môže.ziska!' informácie o pôvode elektriny a podiele jednotlivých dru
hov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v pred
chádzajúcom roku, a informácie o vp~ve primárnych zdrojov elektriny na ži
volné prostredie, alebo verejné zdroje takýchto informäcii, na webovom sidle
Dodávateľa www.sse.sk alebo na Kontaktných mi~stach.

9. Dodávateľ je oprávnený tieto OP meniť ~ebo doplňaľ. Dodavateľ zverejni aktu
álne znenie OP alebo ich zmenu na svojomwebovom sídle www.sse.sk, Odbe
rateľje oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou OP písomnýmoznámením,
doručeným Dodavateľovi do 30 dni odo dňa, kedy boli zmenené OP zverejne
né. Ak sa tak nestane, OP v ich zmenenom zneni nadobudajú účinnosť dňom
uvedenom v OP v ich zmenenom zneni, ak Odberateľ po ich zverejneni pokra
čuje v odbere elektriny. Al< Ot:lberater v lehote 30 dni odo dňa zverejnenia vy
jadrí svoj nesúhlas so zmenou OP a nedôjde k dohode, je Odberateľ oprávnený
Zmluvu v uvedenej lehote vypovedať s výpovednou lehotou v dlžke podla pris
lušného právneho predpisu v závislosti od toho, či sa jedná o Zmluvu na domu
určitú alebo o Zmluvu na dobu neurčitú. Ak prislušný právny predpis dlžku vý
povednej lehoty neustanovuje, piati, že výpovedná lehola je dva mesiace (vy
povedná lehota začína plynul' prvymdňom mesiaca nasledujuceho pomesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená).

10. Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné
OP. Obchodné podmenky sú nedeliteľnou súčastou Zmluvy a dopiňajli vzťahy
upravené Zákonom o energetike, zákonom c. 25012012 Z. z. o regulácii v sieto
vých odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydaný
mi na ich základe.


