
 

REALIZAČNÁ ZMLUVA 

k 

Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028–01 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Realizačná zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Východoslovenská energetika, a.s. 
So sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 44483767 
DIČ: 2022730457 
Bankové spojenie: číslo účtu v Citibank 2006140118/8130 
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118 
Názov banky: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1628/V 
V mene ktorého koná: Thomas Jan Hejcman- predseda predstavenstva 
 JUDr. Martin Petruško- podpredseda predstavenstva 
 Mgr. Miroslav Kulla- člen predstavenstva 
 Ing. Marián Suchý- člen predstavenstva 
 Ing. Štefan Kapusta- člen predstavenstva 
Kontaktná osoba v zmluvných veciach:  
Ing. Maroš Čekan- manažér starostlivosti o kľúčových zákazníkov, poverený na základe poverenia zo dňa 
19.01.2017 
Telefónne číslo: +421 907 993 781 
e-mail: cekan_maros@vseas.sk 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 
so sídlom:  Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO:   17335451       
Zapísaný:  - 
v mene ktorého koná: Ing. Štefan Slivko, poverený zastupovaním regionálneho hygienika a generálneho 

tajomníka služobného úradu 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK71 8180 0000 0070 0013 9506 
 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“) 



ÚVODNÉ USTANOVENIA 

(A) Objednávateľ postupom verejnej súťaže, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona  

č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“), zrealizoval výber Poskytovateľa plnení súvisiacich 

s nákupom, dodávkou a distribúciou elektriny.  

(B) Poskytovateľ sa ako uchádzač zúčastnil Verejného obstarávania. Na základe jeho ponuky bol Poskytovateľ 

označený za úspešného uchádzača a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako centrálna obstarávacia 

organizácia   s ním uzatvoril dňa 14.11.2018 Rámcovú dohodu (ďalej len „Dohoda“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 

tejto Realizačnej zmluvy. 

(C) Na základe výsledku opätovného otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona bola prijatá ponuka 

Poskytovateľa. 

 

ČLÁNOK 1.    

PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní plnení 

súvisiacich s nákupom, dodávkou a distribúciou elektriny v odberných miestach definovaných v Prílohe č. 2 

tejto Realizačnej zmluvy (ďalej len „plnenia“). 

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Realizačnej zmluve a Dohode poskytovať 

pre Objednávateľa plnenia a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenia uhradiť odplatu 

dohodnutú podľa článku 3 tejto Realizačnej zmluvy. 

1.3. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Realizačnej zmluve význam, tak ako je tento 

definovaný v Dohode. 

 

ČLÁNOK 2.    

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1. Všetky plnenia je Poskytovateľ povinný realizovať riadne a včas a v súlade s ustanoveniami tejto 

Realizačnej zmluvy a Dohody. 

2.2. Objednávateľ menuje osobu zodpovednú za kontrolu realizácie Služieb a preberanie plnení, a to                     

Ing. Slavka Šebová, Telefón: 052/4280118, 0903 567 297, email: sl.sebova@uvzsr.sk. 

2.3. Na vyžiadanie sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie 

a podklady za účelom kontroly realizácie plnenia tejto Realizačnej zmluvy.  

S informáciami a podkladmi označenými Objednávateľom ako obchodné tajomstvo, bude Poskytovateľ 

zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.  

2.4. Dodávka elektriny je zabezpečená na základe Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a 

Východoslovenská distribučná, a.s. a schválenej s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť 

aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe 

písomného dodatku k zmluve tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do 

zoznamu a upraví predpokladané zmluvné množstvo predmetu zmluvy, formou dodatku k zmluve. 



2.6. Poskytovateľ je povinný riadne plniť predmet tejto Realizačnej zmluvy, dodržiavať túto Realizačnú zmluvu 

a štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny stanovené osobitnými 

predpismi a tieto náležite vyhodnocovať.  

2.7. Ak nie je v tejto Realizačnej zmluve uvedené inak, sú pre Zmluvné strany záväzné práva a povinnosti podľa 

Dohody. 

ČLÁNOK 3.    

ODPLATA 

3.1 Za riadne a včas poskytnuté plnenia v súlade s touto Realizačnou zmluvou zaplatí Objednávateľ 

Poskytovateľovi Odplatu definovanú v Prílohe č. 3 tejto Realizačnej zmluve. 

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Dohodou, podkladom pre Odplatu podľa tejto Realizačnej zmluvy 

je predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach, ktorý oznámil vo výzve na 

predkladanie ponúk Objednávateľ Poskytovateľovi. Predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých 

odberných miestach je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Realizačnej zmluvy. 

3.3 Spôsob a podmienky fakturácie plnení ako aj ďalšie podmienky poskytovania plnení sú  

          uvedené v Prílohe č. 3 tejto Realizačnej zmluvy. 

 

ČLÁNOK 4.    

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

4.1 Táto Realizačná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

4.2 Ak nie je uvedené inak na ukončenie tejto Realizačnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia článku 4 

bodu 4.16 a 4.17 a článku 8 Dohody. 

 

ČLÁNOK 5.    

REKLAMÁCIE 

5.1 Ak sa stane chyba pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak 

Objednávateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Poskytovateľovi reklamáciu s uvedením 

reklamovaných skutočností s priložením podkladov potrebných na prešetrenie reklamácie. V prípade 

opodstatnenej reklamácie Poskytovateľ vystaví opravnú faktúru. Ak chybu zistí Poskytovateľ, bezodkladne 

vyhotoví opravnú faktúru. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.2 Objednávateľ má právo reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri plnení Realizačnej zmluvy. 

5.3 Poskytovateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Objednávateľovi v lehote 15 dní 

od doručenia reklamácie, pokiaľ zo zákona nevyplýva iná lehota.  

5.4 Objednávateľ si môže uplatniť reklamáciu najmä: 

 písomne na adrese: Východoslovenská energetika, a.s., Ing. Miroslav Čekan, Mlynská 31, 042 91, Košice 

 telefonicky na čísle: +421 907 993 781 

 e-mailom: cekan_maros@vseas.sk 

 

 



ČLÁNOK 6.    

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy sú Príloha č. 1 – Rámcová dohoda, Príloha č. 2 -     Zoznam 

odberných miest, predpokladaný objem odberu elektriny, Príloha č. 3 – Odplata, spôsob a podmienky fakturácie 

plnení, ako aj ďalšie podmienky poskytovania plnení 

6.2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Realizačnej zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa   

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej 

miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Realizačnej zmluvy ostávajú naďalej záväzné 

a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či 

neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

6.3. Táto Realizačná zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 

považovaný za originál. Dve (2) vyhotovenia Realizačnej zmluvy dostane Poskytovateľ  

a tri (3) vyhotovenia dostane Objednávateľ. 

6.4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto Realizačnú zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej 

časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Realizačnej zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 

im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, na znak čoho túto Realizačnú zmluvu podpísali. 

6.6. Táto Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

01.01.2020, za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ. 

 

V Starej Ľubovni, dňa 19.12.2019    V ........................., dňa ................. 

 

 

V mene Objednávateľa     V mene Poskytovateľa 

Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Za Východoslovenskú energetiku, a.s.: 

so sídlom v Starej Ľubovni:   

    

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

Ing. Štefan Slivko     Ing. Maroš Čekan 
poverený zastupovaním regionálneho hygienika 
a generálneho tajomníka služobného úradu   manažér starostlivosti o kľúčových zákazníkov 

poverený na základe poverenia zo dňa    
19.01.2017 

 
 

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

     Ing. Stanislav Kundrát 

 

 



Príloha č. 1:  

 
 
 
 
 
 

Rámcová dohoda  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Príloha č. 2:  
 
 
 

Špecifikácia predmetu zákazky, zoznam odberných miest, predpokladaný objem odberu 
elektriny  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY, ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST, PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU ELEKTRINY  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, 
ktorý zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb jednotlivých Objednávateľov uvedených 
v Tab. č. 1, ako aj komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny 
pre odberné miesta uvedené v Tab. č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Realizačnej zmluvy. 
 
Obdobie poskytovania služieb: od 01.01.2020 od 00:00 hod. do 31.12.2020 do 24:00 hod. 
Charakteristika odberných miest: budovy, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť a budovy 
administratívneho charakteru. 
 

Elektrina: 

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest: uvedený v Tab. č. 1  
Predpoklad. objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb: 27,177 MWh 
 

 
 

Č. 
Odberné miesto 
( Názov/adresa ) 

Predpoklad. 
objem 
odberu 

( kWh ) od 
01.01.2020 

do 
31.12.2020 

ČOM EIC kód 
Napäťová 

úroveň 
Rezervovaná 
kapacita (kW) 

Max. 
rezerv. 

kapacita 
(kW) / 

hodnota 
ističa(A) 

1. 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Starej 
Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 
01  Stará Ľubovňa 

27 177 0000547905 24ZVS00000501143 NN 23 23kW/35A 

Spolu: 27 177  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3:  
  
 
 
 

Odplata, spôsob a podmienky fakturácie predmetu zákazky, ako aj ďalšie podmienky 
poskytovania predmetu zákazky 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPÔSOB URČENIA ODPLATY ZA SLUŽBY 

 
Kritérium – Najnižšia cena za 1 MWh elektriny v EUR bez DPH 

Referenčná cena za 1 MWh 
elektriny v EUR bez DPH 

Koeficient Kel pre elektrinu Cena za 1 MWh elektriny 
v EUR bez DPH 

 
52,642 1,232 64,855 

Referenčná cena x koeficient Kel pre elektrinu = Cena za 1MWh elektriny v EUR bez DPH 
 
 
Referenčná cena pre elektrinu je stanovená nasledovne (maximálna hodnota):  
„Referenčnú cenu 1MWh elektriny vypočíta uchádzač/poskytovateľ ako cenu „SLOVAK BASE LOAD 
FUTURES" s fyzickým vysporiadaním „ Settlement Price " na obchodnej platforme Power Exchange 
Central Európe PXE (ďalej len „cena PXE") – priemer za tri kalendárne mesiace predchádzajúce mesiacu, 
v ktorom dôjde k predkladaniu ponúk v rámci opätovného otvorenia súťaže (v prípade, že nie je k 
dispozícii cena za tri mesiace vezme sa do úvahy obdobie, za ktoré je cena k dispozícii) v €/MWh.  
 
V prípade podpísania Realizačnej zmluvy na iné obdobie ako kalendárny rok sa cena vypočíta ako vážený 
priemer referenčných cien pre jednotlivé obdobia (mesiace; štvrťroky; roky) a objemy, ktoré spadajú do 
zmluvného obdobia. V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty EEX zmení, poskytovateľ pre 
stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia z rovnakého 
zdroja (www.eex.com), prípadne sa Zmluvné strany dohodnú na inej zodpovedajúcej referenčnej cene. 
 
 
 

Číslo pomocného 
kritéria 

Názov pomocného kritéria  
 

Návrh na plnenie pomocného kritéria v 
% z ceny objednaného množstva 
komodity  
 

1. Maximálna cena za neodobratú 
elektrinu (pri odbere menej ako 
80% objednaného množstva)  

0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPÔSOB A PODMIENKY FAKTURÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY AKO AJ ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY 

http://www.eex.com/


 
1. Spôsob a podmienky fakturácie 
1.1. Cenu za dodávku elektriny a distribučné služby je Poskytovateľ oprávnený fakturovať jednou 

spoločnou faktúrou pre príslušného Objednávateľa pre odbery s mesačným vyúčtovaním a jednou 
spoločnou faktúrou pre príslušného Objednávateľa pre odbery s ročným vyúčtovaním. Zmluvné 
strany sa môžu priebežne počas trvania Realizačnej zmluvy dohodnúť na zmene začlenenia 
jednotlivých odberných miest do spoločnej fakturácie. 

1.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi 
vrátane informácie podľa z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.3. Objednávateľ elektriny sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku elektriny a distribučné služby, 
pričom výška preddavkov, ich počet, termíny alebo spôsob platieb preddavkov sa môže počas 
trvania Realizačnej zmluvy zmeniť po dohode Zmluvných strán. 

1.4. Poskytovateľ bude vystavovať Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby pre 
Objednávateľa s ročným odpočtom k poslednému dňu príslušného roka. Vo vyúčtovacej faktúre 
za dodávku elektriny a distribučné služby sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Objednávateľom 
uhradené Poskytovateľovi za príslušný rok.  

1.5. Poskytovateľ bude vystavovať Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby pre 
Objednávateľa s mesačným odpočtom k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej 
faktúre za dodávku elektriny a distribučné služby sa odpočítajú preddavky, ktoré boli 
Objednávateľom uhradené Poskytovateľovi za príslušný mesiac.  

1.6. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi vyfakturovaný nedoplatok v lehote splatnosti faktúry. 
Poskytovateľ vráti Objednávateľovi vyfakturovaný preplatok na účet Objednávateľa v termíne do 
dátumu splatnosti faktúry.  

1.7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 
 

2. Ďalšie podmienky poskytovania predmetu zákazky 
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi dodávku a distribúciu elektriny, ako aj 

komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou a distribúciou elektriny 
pre odberné miesta Objednávateľa uvedené v prílohe č. 2 tejto Realizačnej zmluvy, v čase od 
01.01.2020 00:00:00 hodiny do 31.12.2020 24:00:00 hodiny. 

2.2. Objednávateľ bude mať zabezpečenú individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky 
odberné miesta uvedené v prílohe č. 2 tejto Realizačnej zmluvy zahrňujúcu aj odbornú podporu pri 
pripájaní nových odberných miest Objednávateľa. Vzájomná komunikácia musí byť v slovenskom 
jazyku. 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu elektronického portálu zriadenú pre jednotlivé odberné 
miesta uvedené v prílohe č. 2 tejto Realizačnej zmluvy. Prostredníctvom služby elektronického 
portálu môže používateľ využívať informácie o svojich odberných miestach, histórii spotreby. 
Prístupové práva na prístup do elektronického portálu pre kontaktnú osobu uvedenú v bode 2.2 
Realizačnej zmluvy. 

2.4. V prípade záujmu o poradenstvo zamerané na znižovanie nákladov Objednávateľa spojených s 
dodávkou elektriny do odberných miest optimalizáciou charakteru odberu, bude Objednávateľ 
povinný písomne požiadať Poskytovateľa o poskytovanie bezplatného poradenstva a Poskytovateľ 
bude povinný mu ho poskytovať. 

2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné 
miesto doplniť do Realizačnej zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých 
v Realizačnej zmluve. 

2.6. V prípade ukončenia odberu elektriny na niektorom odbernom mieste uvedenom v prílohe č. 2 tejto 
Realizačnej zmluvy je povinný Objednávateľ zrušenie tohto miesta oznámiť Poskytovateľovi 



najneskôr do 30 dní pred predpokladaným ukončením odberu elektriny a taktiež túto zmenu riešiť 
dodatkom k Realizačnej zmluve. 

 
 
 

 


