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Zmluva o združenej dodávke elektriny
(ďalej len "Zmluva")

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov

Číslo Zmluvy u Dodávateľa: 5100307728S/2018 

Číslo Zmluvy u Odberateľa:

ČI. I 
Zmluvné strany 

Dodávateľ

Obchodné meno: 
Sídlo:
V zastúpení:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Daniel Ivančák, vedúci odboru Kľúčoví zákazníci
Bc. Jozef Pristáš, manažér starostlivosti o biznis zákazníkov

Zástupca na rokovanie: Bc. Jozef Pristáš, manažér starostlivosti o biznis zákazníkov

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN / BIC 
Zápis v registri:

44483767
2022730457
SK2022730457
ING Bank N.V, pob. zahra. banky, Bratislava,pobočka Košice, 9000040409/7300
SK30 7300 0000 0090 0004 0409 / INGB SK BX
Obchodný register Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka 1628/V

(ďalej len "Dodávateľ" 

Odberateľ

Obchodné meno: 
Sídlo:
V zastúpení:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zápis v registri:
Zákaznícke číslo:
(používajte pri komunikácii s Dodávateľom)

00331996 
2020773590 
SK2020773590 
uvedené v Prílohe č. 3

5100307728

(ďalej len "Odberateľ")
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ČI. II
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi plnenia bližšie určené v čl. III 
tejto Zmluvy (ďalej len "Plnenia"). Odberateľ sa zaväzuje od Dodávateľa prijať Plnenia podľa tejto 
Zmluvy a zaplatiť za ne Dodávateľovi cenu (ďalej len "Cena") bližšie určenú v čl. IV tejto Zmluvy.

2. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy 
Slovenskej republiky a Prevádzkový poriadok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej 
len "PDS"). Identifikačné údaje PDS sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

3. Ďalšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných podmienkach 
pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie alebo v Obchodných podmienkach pre 
Zmluvy o združenej dodávke elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (ďalej len 
"OP"), ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa Odberateľ v zmysle platnej legislatívy považuje za 
malý podnik, na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke 
elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky. V ostatných prípadoch sa na zmluvný 
vzťah aplikujú Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie.

4. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami OP. V prípade zmeny OP sa vzájomné 
práva a povinnosti riadia aktuálnym znením OP platným po zmene.

Čl. III 
Určenie plnení a dodacie podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi elektrinu za podmienok určených podľa zvoleného produktu 
na dodávku elektriny, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy do odberných miest (ďalej len "OM") 
Odberateľa uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa.

2. Dodávateľ zabezpečí distribúciu, prenos elektriny a systémové služby do OM.
3. Dodávateľ zabezpečí ostatné súvisiace služby za poplatok, ktorý je uvedený v príslušných cenníkoch 

Dodávateia alebo PDS.
4. Predpokladaný ročný odber elektriny je uvedený Prílohe č. 3 tejto Zmluvy .

Čl. IV 
Určenie Ceny a platobných podmienok

1. Cena za Plnenia pozostáva z týchto položiek:
a) cena za dodávku elektriny, za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a cena za elektrinu vyplývajúcu 

zo Záväzku odberu; jej výška je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy;
b) cena za regulované služby, a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a 

ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálnych cenových rozhodnutí URSO 
platných a účinných v čase dodania Plnení;

c) poplatky za služby podľa cenníkov služieb príslušného PDS a Dodávateľa platných v čase 
poskytnutia súvisiacej služby;

d) dane, poplatky, prípadne iné platby podľa platných právnych predpisov, ako aj platných a účinných 
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

2. Fakturačné obdobie vzťahujúce sa k príslušnému OM je uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi preddavkové platby na úhradu Ceny, a to v priebehu 

príslušného fakturačného obdobia na účet Dodávateľa 4-krát pre OM s ročným fakturačným obdobím.
4. Výška a dátum splatnosti preddavkových platieb sú uvedené:

a) v písomnom oznámení Odberateľovi zaslanom Dodávateľom po uzavretí Zmluvy na základe 
predpokladanej spotreby alebo

b) vo faktúre za združenú dodávku elektriny vystavenej za predchádzajúce fakturačné obdobie na 
základe spotreby v predchádzajúcom fakturačnom období.

5. Dodávateľ po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví faktúru, v ktorej vyúčtuje Odberateľovi 
k úhrade Cenu za Odberateľom prijaté Plnenia podľa tejto Zmluvy. Vo faktúre budú zohľadnené úhrady 
preddavkových platieb vykonané Odberateľom v príslušnom fakturačnom období. Faktúra je splatná:
a) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s mesačným fakturačným obdobím;
b) do 14 dní od dátumu jej vystavenia pre OM s ročným fakturačným obdobím.
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Doba platnosti Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2019 (ďalej aj "Zmluvné obdobie"). Doba trvania tejto 
Zmluvy sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov (ďalej aj "ďalšie Zmluvné obdobie"), a to aj 
opakovane, ak Odberateľ písomne neoznámi Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, najneskôr tri 
mesiace pred uplynutím Zmluvného obdobia alebo pred uplynutím každého ďalšieho Zmluvného 
obdobia.

2. Zmluva je platná dňom jej podpisu a účinná od 10.01.2018 Deň účinnosti Zmluvy je zároveň dátumom 
začatia dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy.
Ak je Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (ďalej aj ako "Zákon") predpokladom účinnosti Zmluvy je jej zverejnenie 
spôsobom predpokladaným Zákonom. Odberateľ sa týmto zaväzuje zverejniť túto Zmluvu spôsobom 
predpokladaným Zákonom, inak zodpovedá za to, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť.

ČI. VI 
Osobitné ustanovenia

1. Odberateľ vyhlasuje, že je oprávnený užívať OM (je vlastníkom, nájomcom a pod.) v rozsahu potrebnom 
na uskutočnenie dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy a podpisom tejto Zmluvy nezasahuje do práv ani 
neobmedzuje práva tretieho subjektu k OM (ďalej ako "Vyhlásenie"). Ak sa preukáže Vyhlásenie 
Odberateľa ako nepravdivé, môže Dodávateľ odstúpiť od Zmluvy a Odberateľ je povinný uhradiť 
Dodávateľovi škodu, ktorá vznikla Dodávateľovi v súvislosti s nepravdivým Vyhlásením, ako aj s 
odstúpením od Zmluvy z tohto dôvodu.

2. Ak nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje Dodávateľa k názoru, že došlo k zhoršeniu schopnosti 
Odberateľa riadne a včas plniť svoje súčasné a budúce peňažné záväzky voči Dodávateľovi, a to:

Odberateľ je v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade 
nedošlo sni v lehote dodatočne určenej Dodávateľom, alebo
Odberateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby voči spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. a k 
úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnosťou, alebo
na majetok Odberateľa bol podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, alebo sa začala 
likvidácia Odberateľa, alebo sa začalo proti Odberateľovi exekučné konanie, alebo je v predĺžení 
(vykazuje záporné vlastné imanie), alebo
došlo k zhoršeniu ratingu Odberateľa priradeného renomovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa 
hodnotením bonity účastníkov trhu (index spoločnosti Creditreform horší ako 300, rating Standard & 
Poor’s horší ako BBB- alebo rating spoločnosti Moody’s horší ako Baa3), alebo 
je evidovaný dlh Odberateľa voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, alebo voči daňovému 
úradu,

je Dodávateľ oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky. Týmto sa pre OM s mesačným 
fakturačným obdobím rozumie platenie preddavkovej platby, ktorej termín splatnosti je 15. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca, a ktorá zodpovedá 100 % predpokladaného celkového mesačného 
plnenia podľa Zmluvy. Odberateľ je povinný uhradiť prvú preddavkovú platbu do 14 dní od dátumu 
doručenia výzvy Dodávateľa v termíne splatnosti tejto preddavkovej platby. Splatnosť faktúr sa zároveň 
zmení na 14 dní od dátumu ich vystavenia.

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zo Zmluvných strán.
2. Súčasťou tejto Zmluvy sú

a) Príloha č. 1 - OP
b) Príloha č. 2 - Cenník;
c) Príloha č. 3 - Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa.

3. Zmluvu a jej prílohy je možné meniť nasledovne:

Zmluva o združenej dodávke č. 5100307728S/2018
3/4



Člen O

0
mnogy

a) Zmluvu je možné meniť dohodou, formou dodatku k Zmluve prijatom oboma zmluvnými stranami;
b) Prílohu č. 1 spôsobom stanoveným v OP;
c) Prílohu č. 2 a 3 dohodou prijatou oboma zmluvnými stranami, ak nie je v OP uvedené inak.

4. Pri zmene Prílohy č. 2 tejto Zmluvy - Cenník stráca menená príloha platnosť a účinnosť nadobudnutím 
účinnosti tejto zmeny.

5. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade intervencie štátu alebo štátom poverenej organizácie, ktorá 
by mala vplyv na cenu elektriny, je Dodávateľ oprávnený jednostranne zmeniť cenu elektriny po dobu 
trvania tejto intervencie.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu 
Príloh, ktoré sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumiteľný, Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na 
dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Dodávateľa:

V Košiciach dňa : 10.01.2018

Meno a priezvisko; Ing. Daniel Ivančák Meno a priezvisko: Bc. Jozef Pristáš
Funkcia: vedúci odboru Kľúčoví zákazníci Funkcia: manažér starostlivosti

o biznis zákazníkov

Pečiatka

Podpis Podpis

Za Odberateľa:

V . lM 'J f ! ! ! ! * . . .........dňa : 1..0.LJD18

Meno a priezvisko: PhDr. Marek Čižmár Meno a priezvisko:

Funkcia: primátor mesta Funkcia:

Pečiatka:

Podpis Podpis
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Príloha č. 3 

k zmluve o združenej dodávke elektriny č. ¥l00307728S/2018

Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa

Odberateľ: Mesto Trebišov
Číslo odberného miesta: 457382
EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000038123B
Adresa odberného miesta: M. R. Štefánika 56,075 01 Trebišov

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36599361
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka 1411N

Zmluvný účet Odberateľa: 2280001583 

Platobný styk (čísla účtov Odberateľa):
Pre platby dodávateľovi: Príkaz na úhradu SEPA - Všeobecná úverová banka, a.s.

SK3902000000000019325622 
Pre platby odberateľovi: Príkaz na úhradu CB-SEPA - Všeobecná úverová banka, a.s.

SK3902000000000019325622

Korešpondenčná adresa Odberateľa:
Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov

Fakturačné obdobie: ročné

Počet faktúr za opakované plnenie (záloh): 4 - krát za fakturačné obdobie 

Napäťová hladina: NN 

Produkt: Klasik Mini 

Rezervovaná kapacita: 16A
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Táto Príloha je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná od: 11.01.2018

Za Dodávateľa:

V Košiciach dňa : 10.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Ivančák 
Funkcia: vedúci odboru Kľúčoví zákazníci

Podpis

Meno a priezvisko: Bc. Jozef Pristáš 
Funkcia: manažér starostlivosti 

o biznis zákazníkov

Podpis

’m tD

Pečiatka:

Za Odberateľa:
Ha / -

V dňa : ...1i.01.J1G

Meno a priezvisko: PhDr. Marek Čižmár 
Funkcia primátor mesta

Podpis:

Pečiatka:

Meno a priezvisko: 
Funkcia

Podpis:
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