
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NA ROK 2022

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích

predpisov

Článok I.
Zmluvné strany :

1.Odberateľ:
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:

Technické služby mesta Trebišov 
Stavebná 2165/2 
Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 
00188433 
2020749951 
SK2020749951
SK80 5200 0000 0000 0626 7726 

Zapísaný v OU-TV-OZP-2019/001860-3 č. živnost. reg. 811 -  4550 
( ďalej len „TSMT “  alebo „Odberateľ“ )

2. Dodávateľ:
Sídlo spoločnosti: 
Oprávnená osoba 
za stranu uchádzača:

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

Ing. Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom , 
konajúci na základe poverenia č. 44/2021 zo dňa 25.11.2021 

IČO: 51 865 467
DIČ: 2120814575
IČ - DPH: SK2120814575
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: elektroenergetika 
v rozsahu „dodávka elektriny“ č. 2018E 0676
Bankové spojenie: VÚB Banka , a. s . , Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Právna forma: zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina , oddiel

Sa , vložka číslo : 10956/L

( ďalej len ako „Dodávateľ")

( spolu aj ako „Zmluvné strany“ )

Článok II.
Základné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade so 
zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších



predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky.

2.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí Príloha č. 1 :Zoznam odberných miest na zmluvné 
obdobie od 1.2.2022 do 31.12. 2022 .

Článok III. 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období:
a) dodávať elektrinu na odberných miest ( OM ) špecifikovaných v Prílohe č. 1 Zmluvy , 

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa v OM a zabezpečenie 
distribúcie elektrickej energie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy ( PDS ),

b) dodávka elektrickú energiu vrátene distribučných služieb musí zodpovedať technickým 
podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR ( zákon č. 25/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov , vyhláška č. 
24/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie ),

c) dodávateľ je povinný dodávať elektrickú energiu do odberných miest ( OM ) 
objednávateľa , pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie odberného 
zariadenia do distribučnej sústavy a pridelenie distribučnej kapacity príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Článok IV.
Osobitné požiadavky na plnenie

4.1 Dodanie elektrickej energie vrátane dopravy na miesto plnenia.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie 
elektrickej energie súvisiace so zmenou dodávateľa , ak ku nej dôjde .

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi elektrickú energiu.

4.4 Cena nebude navyšovaná , ak dôjde k odchýlke od predpokladaného ročného odberu 
elektrickej energie.

4.5 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervované kapacity pre OM objednávateľa.

4.6 Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu 
pre OM bez sankcií.

4.7 Dodávateľ si nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie v prípade neodobratia , ako 
i prekročenia predpokladaného ročného odberu elektrickej energie.

4.8 Dodávateľ si nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie aj v prípade , ak dôjde 
k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby , kým nebude zabezpečený 
prechod plnenia ďalšieho dodávateľa.

4.9 Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje.

4.10 Spôsob fakturácie -  pri OM s ročným odpočtom -  mesačne vo výške 1/12 
predpokladaných nákladov , pri OM s mesačným odpočtom - na základe skutočnej 
nameranej spotreby.



4.11 Dodávateľ vystaví faktúry do 10. dňa nesledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca 
dodávky.

4.12 Splatnosť faktúr je 30 dní.

4.13 Ak vzniknú pri fakturácií úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu , 
použitím nesprávnej konštanty , použitím nesprávnej sadzby , početnou chybou a pod. , 
majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli , že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred 
obchodnými podmienkami dodávateľa.

Článok V.
Predloženie dokladov

Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy :

5.1 Doklad o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( URSO ) na podnikanie 
v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. v rozsahu predmetu zákazky , prípadne 
doklad , že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej 
energie.

5.2 Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy , v ktorom dodávateľ uvedie podrobnú 
štruktúru ceny -  podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu 
všetkých nákladových položiek.

5.3 Dodávateľ predloží najneskôr 5 pracovných dní pred samotným začiatkom plnenia 
zmluvy , platnú zmluvu na rok 2022 uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy alebo doklad preukazujúci existenciu platnej zmluvy pre rok 2022 
o prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy určeným 
meradlom. Za dodané množstvo elektriny sa považujú hodnoty podľa údajov určeného 
meradla, ktoré poskytuje PDS. Za správnosť nameraného množstva elektriny vOM 
Odberateľa zodpovedá PDS.

Článok VI.
Termín plnenia

6.1 Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje dodávať elektrinu a zabezpečiť 
distribučné služby do odberných miest uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy od 01.02.2022 
do 31.12.2022 do 24.00 hod..

6.2 Doba začatia dodávky elektriny a zabezpečenia distribučných služieb pre jednotlivé 
odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy je podľa bodu 6.1.

Článok VII.
Cena za dodávku elektriny a distribučné služby

7.1 Cena za dodávku elektriny dodávaná Dodávateľom do všetkých odberných miest na 
obdobie trvania Zmluvy , na predpokladané množstvo v kWh , bola Zmluvnými stranami 
dohodnutá v sume 464 313,84 EUR bez DPH, pričom výška DPH je 92 862,77EUR a 
cena v EUR s DPH 557 176,61.

7.2 Požadované množstvo : 1751 040,00 kWh



7.3 Ceny za distribučné služby budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované 
PDS.

7.4 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s 
dodávkou elektriny a distribučnými službami.

Článok VIII.
Náhrada škody

8.1 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o 
zmene niektorých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Odberateľ a Dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri 
ktorých predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody 
odvrátiť.

Článok IX. 
Riešenie sporov

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z 
tejto Zmluvy boli urovnané predovšetkým vzájomnou dohodou.

9.2 Ak dôjde k sporu, obe Zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola 
objektívne vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom 
Zmluvná strana, ktorá si uplatňuje nárok je povinná písomne vyzvať druhú Zmluvnú 
stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia 
právneho predpisu a tejto Zmluvy.

9.3 V prípade, že sa spor nevyrieši vzájomnou dohodou, na vyriešenie sporu sú príslušné 
súdy Slovenskej republiky.

Článok X.
Zánik zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.2. 2022 do 31.12. 
2022 do 24:00 SEČ.

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, dodávka elektriny sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike, so zákonom č. 
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom, s príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví a s ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.



11.3 Ak by akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným 
ustanovením.

11.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase 
Zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané 
oprávnenými osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.

11.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky .

11.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
Dodávateľ obdrží 2 rovnopisy a Odberateľ obdrží 3 rovnopisy.

11.7 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť odberateľovi 
zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných 
údajov a/alebo dokladov:

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno -  sídlo -  IČO -  
kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) -  osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),

b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie,
d) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou a súťažnými

podkladmi osobou subdodávateľa,
e) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri

partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každá 
zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme. Povinnosti dodávateľa a 
odberateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v tomto bode tohto článku 
zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. Dodávateľ 
zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované 
na základe takejto zmluvy realizoval sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe 
zmluvy o subdodávke. Porušenie povinností dodávateľa podľa tohto bodu tohto článku zmluvy 
predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.

V Žiline, dňa 13.01.2022

Dodávateľ:

Ing. Michal Jaloviar,
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom



Cenová ponuka zákazky s názvom:
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022 pre Technické služby mesta Trebišovs

Príloha Č. 1 ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST na zmluvné obdobie od 1.2.2022 do 31.12.2022

Adresa 
odberného miesta

EIC kód OM Hodnota ističa A 
- RK A (IMS)

Distribučná
sadzba

NN/VN
tarif

Spotreba 
2022 v kWh

Cena v EUR 
bez DPH

Cukrovarská 1 24ZV500000580322 85,8-40 X3-C2 NN 3F -VO 35643,00 9375,204886

ČSA 1 24ZVS0000058053V 60-25 X3-C2 NN 3F - VO 14362,00 3845,107617

ČSA 1 24ZVS0000058071T 63-25 X3-C2 NN 3F - VO 17787,00 4716,772172

Jána Husa 1 24ZVS00000592693 63-25 X3-C2 NN 3F - VO 13532,00 3633,872119

Jána Husa 1 24ZVS0000059304R 85,8-25 X3-C2 NN 3F - VO 11869,00 3210,637621

M.R.Štefánika 153 24ZVS000006087IV 145-29 X3-C2 NN 3F - VO 16703,00 4471,363522

Varichovská 1 24ZVS0000060879F 60-25 X3-C2 NN 3F - VO 17825,00 4726,443195

Varichovská 1 24ZVS0000060892N 63-25 X3-C2 NN3F-VO 10512,00 2865,280307

Škultétyho 28 24ZVS00000817946 120-32 X3-C2 NN3F-VO 17555,00 4710,968033

Stavebná 2382 24ZVS0000061798A 80-50 X3-C2 NN 3F - VO 51427,00 13468,25236

Radová 1 24ZVS0000062834R 80-25 X3-C2 NN3F-VO 25272,00 6621,709163

Košická 1 24ZVS0000062838J 60-25 X3-C2 NN3F-VO 9071,00 2498,544943

Milhostov 1 24ZVS00000634750 63-32 X3-C2 NN3F-VO 11363,00 3135,100318

Milhostov 1 24ZV50000063479G 35 X3-C2 NN3F-VO 12290,00 3393,792374

Berehovská 1 24ZVS00000354721 40 X3-C2 NN 3F - VO 30134,00 7973,16108

Ternavská 1 24ZVS0000041538B 75-25 X3-C2 NN 3F - VO 16187,00 4309,571212

M.R.Štefánika 63 24ZVS0000060542D 100-40 X3-C2 NN 3F - VO 32913,00 8680,418248

M.R.Štefánika 1832 24ZVS00000610787 63-25 X3-C2 NN 3F - VO 21675,00 5706,270505

Námestie mieru 1496/6 24ZVS00000621932 170-34 X3-C2 NN3F-VO 11313,00 3137,555288

Roľníckeho povstania 1 24ZVS0000069179Z 63-25 X3-C2 NN3F-VO 10274,00 2804,709164

Puškinova 1 24ZVS0000078236B 63-25 X3-C2 N N 3F-V0 1097,00 469,1571582

Nemocničná 1 24ZVS00000782411 85,8-25 X3-C2 NN3F-VO 21868,00 5755,389121

Cukrovarská 1 24ZVS0000078310P 160-80 X3-C2 NN 3F - VO 56336,00 1494S,S1S8

Letná 1 24ZVS00000238010 85,5-32 X3-C2 NN3F-VO 35358,00 9241,842215

Družstevná 2 24ZVS0000027250F 100-25 X3-C2 NN 3F - VO 14421,00 3860,123153

M.R.Štefánika 3 24ZVS00000286789 100-25 X3-C2 NN 3F - VO 29113,00 7599,245968

M.R.Štefánika 55 24ZVS00000287013 120-50 X3-C2 NN 3F-V0 34444,00 9146,068666

M.R.Štefánika 202 24ZVS00000288765 120-50 X3-C2 NN3F-VO 29851,00 7977,147411

Západná 3204/2 24ZVS0000032337M 83,5-25 X3-C2 NN3F-VO 9890,00 2706,980934

Jesenského 58 24ZVS00000367114 85-32 X3-C2 NN 3F-VO 30396,00 7979,010238

Agátová 1 24ZVS0000036719P 63-25 X3-C2 NN 3F - VO 17693,00 4692,849116

Komenského 77 24ZVS0000037077Y 85,8-32 X3-C2 NN 3F - VO 26462,00 6977,804877

SNP 83 24ZVS0000037383R 46-25 X3-C2 NN 3F - VO 17523,00 4649,584014

Komenského 14 24ZVS00000379914 25* X3-C2 NN 3F - VO 3596,00 1105,154158

Paričov 1 24ZVS0000036750V 50 X3-C2 NN 3F - VO 60505,00 15778,6088

Alexandra Dubčeka 40 24ZVS0000034875L 32* X3-C2 NN 3F - VO 11924,00 3277,875154

M.R.Štefánika 20 24ZVS00006279050 25 X3-C2 NN3F-VO 1716,00 626,6930296

Škultétyho 1872 24ZVS0000061022Y 50 X3-C2 NN-3T 7 814.00 2368,717688

Stavebná 1 24ZVS0000061794I 63 X3-C2 NN-3T 45 745.00 12120,9S995

Stavebná 1 24ZVS0000061816Y 25 X3-C2 NN-1T 0,00 189,97

Komenského 14 24ZVS0000081719K 100 X3-C2 NN-3T 8 004,00 2797,012802

Stavebná 2165 24ZVS0000036990B 40 X3-C2 NN-1T 3 175,00 1112,079405

M.R.Štefánika 37 24ZVS00000607850 25 X3-C2 NN-1T 112,00 218,4740672

Gorkého 48 24ZVS00000738590 85,5 X3-C2 NN-3T 4 773,00 1864,501364

M.R.Štefánika 67 24ZVS0000077157C 40 X3-C2 NN-2T 31,00 311,9295186

Komenského 73 24ZVS0000016988A 25 X3-C2 NN-1T 1 768,00 639,9270608

J.Kostru 25 24ZVS0000026044N 200 X3-C2 NN-3T 15 191.00 5386,098615

Komenského 844/16 24ZVS00000371359 315 X3-C2 NN-3T 13 366.00 5795,58502

J.Kostru 1 24ZVS0000037447R 25 X3-C2 NN-1T 1 637,00 606,5874822

J.Kostru 1 24ZVS0000037494I 25 X3-C2 NN-2T 1 289,00 518,0212734

Rybarska 3 24ZVS0000037664J 50 X3-C2 NN-3T 1 850,00 850,87611

Milhostov 1 24ZVS0000020399G 25 X3-C2 NN-1T 13,00 193,2785078

M.R.Štefánika 16 24ZVS00000478475 25 X3-C2 NN-1T 6 402,00 1819,282841

M. R. Štefánika 163 24ZVS0000019844J 25 X3-C2 NN-1T 13 367.00 3591,87952

Gorkého 57 24ZVS00000S8435H 120-50 X3-C2 NN-2T 13 178.00 3733,858907

Škultétyho 2281 24ZVS0000686490X 63 X3-C2 NN-3T 640,00 641,710384

Škultétyho 0 24ZVS0000780735F MRK 265/RK 108 VN VSDS3T VN Trojtarif 441 600,00 106740,5014

Varichovská 2424 24ZVS0000002474U MRK 275/RK 243,334 VN VSDS 3T Adapt VNTrojtarif 381 185,00 102738,8045

1751040,00 464313,8404

Kontaktná osoba v systéme ERANET: Ing. Alžbeta Kavecká
špecialista pre verejné obstarávanie

V Žiline dňa 13.1.2022

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

kontaktná osoba:
Mgr. Vladimír Lučkanič 
obchodný reprezentant B2C
divízia Obchod a služby 
Mobil: +421 907 817 601

poverená osoba:
Mgr. Kristina Lukáčová 
manažér predaja B2C 
divízia Obchod a služby 
Mobil: +421915 961 534

e-mail: vladimir.luckanic@sse.sk e-mail: kristina.lukacova@sso.sk
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