
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchjilku
Číslo Zmluvy amy21

Dodávateľ (ďalej len ,.Do‹lávateľ]:lf' ' _"i

Obec lípové _ Štatistický úrad SR
Obchodné meno, právna íomta Dodávateía Zapísaná v
Lipová 59/1, Lipová, 91|6 lll

staru ” 'oilorel 'vluztzatralu Z
[ll]3ll65łtl 2l]2ll]1ĺl?B]'

l._ L

DPH

Banková spojenie (názov banky) i

llĺíl , DIČ IČ
I VUB banka, its. l5|(35Û2ÛÛÛl]BODOÛÛ22E22litB

IBAN

Zastúpená prostredníctvom: Zastúpeny osobami oprávnenyirni lconaťa podpisovať vo veciach Zmluvy:

I - u .- ' I ' . a _ uMeno, priezvisko a funkcia Meno, prlezvlsko a íunkcla

lllleno. priezvíslco a funkcia llleno, priezvisko a funkcia
il... _ J

ŕ" "'r
IÛdberatel' (ďalej len ,.l]dberatel' ): Bankové spojeniellßllil:

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 lt? Bratislava 1 VUB banka, a. s. Sliáãtliíitililitltillliíłšílíiãálišãl
|ČĺlI 36 67? 231, [lift 202217119295, IČ DPH: SKĚÜĚĚĚHBEBE Tčllríl banka, El. 5. 5l'íitĺ"1l[ll]ÛÜÛl]Û|]2l52ĺtlll6ÉlÜ2
Spotrebná daň z EE: Sl<52?ill3illill9í], Zapísanyi v llíi B5 Bill, odd. Sa, vložka č. 39?8lB
íĺlriitel povolenia na dodávku elektriny vydaneho ÜBSB E.: 2tl[li'EB25!r Zastúpená prostrednictvom:

Ing. Miroslav tĺhlebiš, vedúci krátkodobého a intraday obchodov
Doručovacia adresa: P.0.Bo›r 325,310 íiíl Bratislava 1 Ing. Branislav lurík,errpelt nákupu energií
Iíontalrt: 0850 lll 555,vv1.vvr.zse.sk, kortakt@zse.sk

\._ J

(Dodávatela ílrlberatelspoločne dalej ako „Zmluvné strany"a každy z nich samostatne
ako „Zmluvná strana") uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 Ûbchodnáho zákonníka
a platnych predpisov vzťahujúcich sa na oblast' energetiky túto Zmluvu o dodávke
prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchyilku v nasledujúcom znení:

l. lljjldad pojmov
1.1 Na účely Zmluvy majú nasledujúce pojmy a slovná spojenia tento vyznam:

„Cena“ - znamená jednotkovú cenu za každú lvlltllh na základe tejto Zmluvy
dodávanej elektriny, ktorá je uvedená v platnom a Liiinnon Cenniku.
,,Ľennílr" - znamena cennik lidberateía s názvom „Ľerlník za dodávku prebytkov
elektriny; ktory je zverejnený na webovej stránke Bdberateľa.
„ílbchodny zákonník" - znamená zakon i. 513ji'Ei91 Zb. Ûbchodny zákonník v znení
neskorších predpisov.
,,0dchylka"' - má vyznam podla jej definície uvedenej v § 2 pism. b) Zákona
oenergetike.
„íldovzdávarie miesto" - má vyznam priradenyi v El. il. bod ILE tejto Zmluvy.
,,0ltTE" - znamená organizátora krátkodobého trhu s elektrínou, ktorym je
spoločnost'0l<lE,a.s. Mlynská nivy HB, B21 B9 Bratislava, IĚÛ: 115 68.? 862.
,,PllS" - znamená prevádzkovatela regionálnej distribitnej sústavy, ktorym
je spoločnost' Západosloverská clistrbuiná, a.s., so sídlom Culecova 6, 816 tri
Bratislava, lift): 36 36'i 518, zapísaná v Ûbchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka Ě. 38i9j'B.
,,Pisomnost'" - znamená akúkollrek požiadavku, vyizvu, oznámenie, odstúpenie
od Zmluvy alebo od ktorejkolllek jej časti alebo inú listinu, ktorá sa má predložit'
v súvislosti s touto Zmluvou. _
„Pravidlá trllu" - znamenajú vyhláška LBSÜ, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre
íungovavíe vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného

zmsozo1_Et_vov_aofrruua_u_auaaz+zf_μu±jlhuu_utzunuj

1.2

1.3

trhu s plynom v znení neskorších predpisov.
,,l]|lS{I" - znamená Úrad pre reguláciu sieťovych odvetví.
„llyrobne zariadenie" - má vyznam priradenyi v čí. ti. bod 14.1 tejto Zmluvy.
„Zákon o DPH" - znamená zákon i. Ěiítjžiitlłr Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
„Zákon o energetike" - znamená zákon i. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.
„Zákon o spotrebnej dani z elelrtriny" - zrarnená zákon Ě. 6li9l2tll]i Z. z.
o spotrebnej dari z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona Ě. 93l2í]ílll
Zz. o spotrebnej dani z miverálneho oleja v znení neskorších predpisov.
,,Zmllrva" - znamená túto Zmluvu o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchylku.
,,Zúttovatel' odchylok" - znamená osobu, ktorá zabezpecuje zúčtovanie odchylok
(v čase uzatvorenia tejto Zmluvy: spoločnosť lililč, a.s. Mlynské nivy od, 821 B9
Bratislava, IČO: IIS GB? B621.
Defiriícia pojmov a slovnych spojeni podla predchádzajúceho bodu plati rovnako
pre ich jednotné aj množná číslo a tieto pojmya slovné spojenia majú vyznam danyj
príslušnou definiciou aj pri ich použití v akejkolvek inej listine alebo dokumente
vyhotovenom v súvislostí s touto Zmluvol., pokial sa v ňom nenachádza odlišná
deflnícia. lllclbomá pojmy a terminolúgia Lvedené v tejto Zmluve, ktore nemajú
v tejto Zmluve priradeny konkrétny vyznam, sa vykladajú v súlade s ich definíciou
uvedenou v Zákone o energetike a v itych všeobecne záväzných právnych
predpisoch a platnych predpisoch vztahujúcľch sa na oblasť energetiky.
Pokial' sú v Zmluve, jej dodatkoch alalebo prilohách, odkazy na ustanovenia
právnych predpisov aialebo právne predpisy, ktoré boli medzičasom zmenené,
opätovne prijatá alebo priamo ii nepriarro nah'adene inymi ustanoveniami
právnych predpisov aialebo právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy
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ll.
2.1

2.2

2.3

lll.
3.1

3.2

3.3

W.
ľi.1

11.2

za odkazy na ustanovenia právnych predpisov aialebo právne predpisy, ktoré
boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú povodné
ustanovenia právnych predpisov ajalebo právne predpisy,v ich platnom znení.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je:
2.1.1 záväzok Oodávatela:

a) dodávat'Odberateľovi do Odovzdávacieho miesta vo llýrobnom zariadeni
vyrobenú elektrinu, ktorá nebude v čase jej výroby spotrebovaná
Oodávateľom (prebytky elektriny),

b) uhrádzat' Odberatelbvi platby za systémové služby a platby
za prevádzkovanie systému podla čí. li. tejto Zmluvy

a
2.1.2 záväzok Odberatela:

a) všetku Dodávateľom do Ddovzdávacieho miesta dodanú elektrinu
od Oodávateľa prevziať

b) zaplatiť Oodávateľovi za dodanú elektrinu Cenu určenú v čl. 5. bod 5.1
tejto Zrtluvya

cl bezodplatne prevziat' za Dodávatela zodpovednosť za Odchýlku
na Odovzdávacom mieste voči Zúčtovateťovi odchýlok.

Dodávateľ je povinny Odberateľovi dodať celý obfem vo Výrobnom zariadeni
vyrobenej elektriny, s výnimkou regulačnej elektriny dodanej pre potreby
prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny pre vlastne využitie alebo elektriny
dodanej bez použitia distribučnej sústavy POS.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou plnenia predmetu tejto
Zmluvy zo strany Odberatela je, že Oodávateľodobera elektrinu v odbornom mieste
identickom s Odovzdávaclm miestom (dalej len ,Odborné miesto'") od Odberatela,
ktorý je v tomto pripade dodávateľom elektriny do iidbemého miesta. Ak v čase
uzatvorenia tejto Zmluvy nie je podmienka podľa predchádzajúcej vety splnená,
Dodávateľ (ako odberateľ elektriny) sa zaväzuje ozatvoriťs Odberateľom (ako
dodávateľom elektriny) zmluvu o dodávke elektriny v zmysle § 26 ods.1 Zákona
o energetike alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny v zmysle § 26 ods. 9
Zákona o energetike pre Odbemé miesto súčasne s touto Zmluvou a zabezpečiť,
aby sa Odberateľ stal dodávateľom elektriny do Oclberného miesta najneskiir do 3
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. kk sa Odberateľv lehote
podľa predchádzajúcej vety nestane dodávateľom elektriny do Odberného miesta
alebo ak Odberateľ prestane byť dodávateľom elektriny do Odberného miesta
z akéhokoľvek dovodu na strane Oodávateľa, Odberateľ' elektriny je oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpiť.

Dodávka elektriny
Zmluvné strany si dohodli predpokladané ročné množstvo dodávanej elektriny vo
vyăl‹a.l__Mwh.
Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Odberateľa,
oznámiť Odberatelbvi (prostrednictvom formulárov predložených Odberateľom)
predpokladané ročné množstvo dodanej elektriny rozpísané na jednotlivé
kalendárne mesiace.
Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom
v Odovzdávacom mieste. Oodané množstvo elektriny sa vyhodnocuje podľa údajov
tohto určeného meradla, ktoré poskytuje podľa osobitných predpisov POS.

llýrobné zariadenie a odovzdávacie miesto
výrobným zariadením sa rozumie zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie podľa nasledujúcej špecifikácie:
o_j_1 dfjrhjjyp, fotovoltaická,glektráreň
v.1.z umieszueurez. Uoovi 59l1. 91|6 tá [nové
o.'l.3 celkový inštalovaný výkon: L3-55
Odovzdávacim miestom sa rozumie miesto odovzdania vo výrobnom zariadení
vyrobenej elektriny do distribučnej sústavy POS vybavené určen 'rn meradlom
a označené HC (Energy ldentification Code) kúdom: J9Íĺ5'"'YRÛÛÜH57?l2

ll. Cena a platobné podnlienlcy
5.1 Cena za dodávku (prebytkov) vo Výrobnom zariadeni vyrobenej elektriny sa urči

podľa výšky Ceny uvedenej v platnom a účinnom Cennĺki..
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ' je oprávnerý jednostranné a podľa

vlastného uváženia zmeniť Cena v Cennlku. Zmena Cery podla predchádzajúcej
vety je účinná odo dňa účinrosti uvedeného Cennlkc, pričom delí účinnosti
nesmie predchádzať deň zverejr-enia Cennika na webové' stránke Odberateľa. Ak
v Cenniku nie je vyslovene uvedený deň účinnosti, za deň účinnosti sa považuje deň
zverejnená na webovej stránke Cldberateľa.
Oodávateľk Cene pri fakturáci' pripočíta dali z pridanej hodnoty v súlade so
Zákonom o DPH,a to v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti.
Pre vylúčenie pochybnosti Zmluvné strany prehlasujú, že zo strany Odberatela bola
pri uzatvorení tejto Zmluvy Oodávateľovi predložená kopia osvedčenia o registrácii
pre účely spotrebnej dane z elektriny v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona
o spotrebnej dani z elektriny, na základe ktorého Odberateľ odoberá elektrickú
energiu oslobodenú od spotrebnej dane.

5.5 Ak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo právnych predpisov
záväzných pre účastníkov trhu selektrlnou bude s plnením predmetu tejto Zmluvy
spojená povinnosť [lodávatela uhrádzať Odberateľovi alebo prostrednictvom
Odberatela poplatky alebo akekolvek iné platby, ktoré niesú uplatiíované v čase
uzatvárania tejto Zm uvy, Dodávateľ bude povinný tieto poplatky alebo platby
uhrádzat'Odberatelbv' vo výške stanovenej podla týchto právnych predpisov.
Predmetom dodania je podľa Zákona o DPH opakované dodanie tovaru, ktoré sa
uskutočňuje v dohodnutých lehotách každý kalendárny rok. Dňom vzniku daňovej
povinnosti je posledný kalendárrľy deň dohodnutého obdobia. Dodávateľ' je povinný
vyhotoviť Odberatelbv' faktúru v zmysle platného a účinného Cennika, pričom, ak
počas kalendárneho mka dojde k zmene Cennika, Dodávateľ je povinný vystaviť
Odberateľovi faktúru za konkrétne obdobie kalendárneho roka v takej Cene, aká
liola v tom čase určená v platnom a účinnom Cennlku.
Odberateľ je povinný uhradiť Dodávatelbvi Cent. na základe faktúr Oodávateľa,
ktoré je Dodávateľ povinný vystavit' a doručiť Odberateľovi do 15 dni odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Podkladom pre vystavenie faktúry budú namerané
hodnoty určeného meradla poskytruté zo strany POS.
Dodávateľ sa zaväzuje zasielať faktúry na adresu sídla Odberateľa formou
doporučenej zásielky. Splatnost' každej faktúry bude 3O kalendámych dni odo dňa
jej doručenia Odberateľovi. kk pripadne deň splatnosti faktúry na deň, ktorý nie je
Pracovným dňom,dňom splatnosti je najbližší nasledujúci Pracovný deň.

5.9 Faktúra musi obsahovat'okrem všetkých náležitosti v zmysle Zákona o OPH aj:
5.9.1 podpis a pečiatka Oodávateľa,
5.9.2 číslo bankového účtu Dodávateia,
5.9.3 číslo Zmluvy,
5.9.14 variabilný symbol,
5.9.5 správnu (jednotkovú) Cenu za dodávku elektriny v zmysle platného

a účinného Cennika a
5.9.6 správnu celkovú cenu za objem dodanej elektriny.

5.íO Odberateľ je oprávnený vrátiť Oodávateľovi faktúru pred dňom splatnosti bez
zaplatenia, pokial' faktúra nemá náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode 5.3
tohto článku Zmluvy alebo má iné vady v obsahu,s uvedením dovodu vrátenia.

5.11 Oodávatel' _ie podľa povahy vady povinný faktúm opraviť alebo vyhotoviť novú
faktúru. Op'ávneným vrátením faktúry prestáva plynúť'povodna lehota splatnosti.
Nová lehota splatnosti začína plynút' odo dňa doručenia upravenej alebo novej
faktúry Odberateľovi.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej forme úhrady faktúr. Odberateľ sa
nedostane do omeškania s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej
splatnosti dá platný prevodný príkaz svojmu peňažnému ústavu (banke) k jej
zaplatenia.

5.13 Odberatel'je oprávnený faktúru nezaplatiť vo výške, v ktorej má voči Oodávateľovi
neuhradenú splatnú pohladávku.

5.3

5.1i

5.6

5.7

5.8
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lll. Platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému
6.1 Dodávateľ je v súlade s § 11 ods. 1 Pravidiel trhu povinný uhrádzat' Odberateľovi

platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému vo výške určenej
podla platného cenového rozhodnutia JRSO, ktorým bola určená alebo schválená
tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby.

6.2 Ak právne predpisy neurčia inak, Dodávatel' uhradí Odberateľovi platby
za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému v rozsahu koncovej
spotreby elektriny na Odovzdávacom mieste, a to na základe faktúr vystavených
Odberateľom po uplynutí každého kalendárneho roka. Podkladom na vystavenie
faktúr sú Oodávateľom rahlásené hodnoty Olť'E. ňkákolvek úprava fakturačných
hodnot zo strany OKTE bude riešená opravnou fakturácior.

6.3 Splatnost' každej Odberateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy vystavenej faktúry
je 11r dní odo dňa jej vystavenia Odberateľom. kk deň splatnosti faktúry pripadne
na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci
Pracovný deň.

6.1i Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej forme úhrady faktúr.

llll. lľontalrty a komunikácia
1.1 Zmluvné strany si pre ičely plnenia predmetu tejto Zmluvy oznamujú nasledujúce

kontaktné osoby resp. kontaktné údčgez
1.1.1 za Dodávateľa: .ÛÉŠH KDVÉĽSUV

[E-I: ,ll91'ľl9631ĺ|
e-mail:  llo_ilvé.5l(
za Odberateľa: operátor regulácie na sieti:
tel.: 02/5861 2226
e-mail: obchodnydispecing@zse-energia.sk
zmluvné vzťahy: tel. O2 j 5061 2O1l6,O911i18O32.

1.2 Akákoľvek komunikácia, ktorá sa podla Zmluvy doručuje Oodávateľovi poštovým
doručovateľom alebo osobne, bude Dodávatelbvi doručovaná na adresu:
. tioovéfiflll, cioovéz21t_tL1_1_r _.
likákolvek komunikácia, ktorá sa podľa Zmluvy donrčuje Odberatelbvi poštovým
doručovatelbm alebo osobne, bude Odberateľovi doručovaná na adresu: ZSE
Energia, a.s., Čulenova 6, 816 1l1 Bratislava, P. O. Borr 325, 818 OO Bratislava 1.

1.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez zbytočného odkladu písomne
infonnovat'o každej zmene svojich kontaktných údajov. Takto oznámená zmena sa
potom považuje za platnú a nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej
Zmluvnej strane, pričom v takomto pripade sa uzatvorenie dodatku k Zmluve
nevyžaduje.

1.1i Pisomnosť,ktorásamápodlaZmluvydoručiťdruhejZmluvnejstraneprostrednictvom
poštového doručovateľa sa považuje za doručenú dňom je' prevzatia adresátom
alebo na tretí deň odo dňa 'ej uložeria na pošte, aj kedsa adresát o uložení zásielky
nedozveclel alebo dňom odmietnutia jej prevzatia adresátorr, a to v závislosti, ktorá
z týchto skutočností nastane skor. Za doručené sa považujč aj všetky písomnosti
odoslané na poslednú ozrámenú doručovaciu adresu Zmlrvnej strany, ktoré sa
odosielateľovi vrátia ako rzedoručené, a to dňom, ku ktorému je na zásielke alebo
jej sprievodných dokumentoch poštovým doručovatelbm vyznačená poznámka, že
,,adresát sa odstahovaľĺ „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného
významu.

1.5 Plsomnost' doručovaná druhej Zmluvnej strane elektronicky sa považuje
za doručenú momentom jej odosania adresátovi, ak lr jej odoslaniu prišlo
v pracovný deň najneskordo 15:OO hod., inak o 1:OO hod. nasledujúci pracovný deň
po dni jej odoslania, a to aj v pripade, že Plsomnost' nebude adresátovi dourčená
v dosledku obmedzení alebo dovodov na strane adresáta.

1.6 llýpoved alebo oznámenie o odstopenl od Zmluvy sú Zmluvné strany povinné
donrčovať druhej Zmluvnej strane prostrednictvom pošty doporučenou zásielkou,
kuriérom alebo osobne.

lllll. Osobitné dojednania
8.1 Dodávateľ je povinný oznámiť Odberatelbvi začatie a ukončenie skúšobnej

prevádzky Výrobného zariadenia, ako aj trvalý nábeh výroby vo lľýrobnom zariadeni,

a to najneskor do 3 pracovných dni odo dňa kedy oznamovaná skutočnost'nastala.
8.2 Dodávatel'je povinný bez zbytočného odkladu Odberateľa písornne infonnovaťo:

8.2.1 každom prerušení výroby elektriny (v prípade plánovaného prerušenia
najneskor 2 dní vopred),

8.2.2 čísla prideleného určeného meradla (elektromeru) ktorým je Odovzdávacie
miesto vybavené a akejkolvek jeho zmene a

8.2.3 každej rekonštrukcii aebo modemizácii výrobného zariadenia alebo jeho
technologickej časti.

8.3 'll prípade, ak zo strany Oodávateľa príde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti
Oodávateľa uvedenej v či. 8.2 tejto Zmluvy, Odberateľ je oprávnený faktumvat
Oodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 DOO EUR za každé takéto porušenie
a Oodávateľsa zaväzuje Odberateľom vyfakturovanú zmluvnú pokutu Odberateľovi
uhradiť. Uhradenlm zmluvnej pokuty podľa tohto bodu Zmluvy nezaniká právo
Odberateľa na náhradu škody, ktorá mu bola Dodávatelbm v súvislosti sporušením
tejto Zmluvy sposobená, a to vo výške prevyšujúcej Oodávateľom uhradenú
zmluvnú pokutu.

lľl. Platnosť a účinnosť zmluvy
9.1 Zrnluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami poslednej

zo Zmluvných strán a účinnost*-dňa .lB.2022_ .iermínom začatia dodávky
je dei. nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, resp. moment uvedenia výrobného
zariadenia do prevádzky podľa podmienok príslušného POS, ak v čase nadobudnutia
účinnosti tejto Zrnluvy ešte nie je 'výrobné zanadenie uvedené do prevádzky.

9.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
9.3 Zrnluva može byť predčasne ukončená p'somnou dohodou Zmluvných strán,

odstopením od Zmluvy alebo výpovecľou poda nižšie uvedených podmienok.
9.14 Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstop'ť v pripade porušenia ktorejkol"vek

z povinností Odberateľa podľa tejto Zmluvy, ak Odberateľ neodstrán' takéto
porušenie ani v lehote 15 kalendárnych dni odo dňa doručenia písomnej výzvy
Oodávateľa na dodatočné odstřánenie takéhoto porušenia Odberateľovi.

9.5 Odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:
9.5.1 zistenia neoprávneného dodávania elektriny do sústavy podľa Zákona

o energetike,
9.5.2 dovodu uvedeného v poslednej vete čl. 2. bod 2.3 tejto Zmluvy alebo
9.5.3 porušenia ktorejkolvek z povinnosti Oodávateľa podľa tejto Zmluvy, ak

Dodávateľ neodstráni takéto porušenie ani v lehote 15 kalendámych dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy Odberatela na dodatočné odstránenie
takéhoto porušenia Dodávatelbvi.

9.6 Ktorákolvek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu aj bez uvedenia
dovodu. Odberateľ je oprávnený vypovedať toto Zmluvu v jednomesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede Oodávateľovi. Dodávateľ je
oprávnený vypovedať túto Zmluvu v šesťmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede Odberateľovi.

9.1 Ukončenie Zmluvy sa nedotýka práva Zmluvných strán na Lplatnenie nárokov
im vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, vrátane
oprávnenia na náhradu škody, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami
a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu
majú trvaťaj po jej ukončení.

u
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ll. Zodpovednosť za škodu
10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúťmarcimálne úsilie, aby nedochádzalo k škodám

alebo aby prípadné škody minimalizovali.
10.2llk Zmluvná strana sposobí porušením svojich povinností alalebo záväzkov

vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej
zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto sposobenú druhej
Zrnluvnej strane sa bude riadit'a spravovať ustanoveniami § 3114 Obchodného
zákonníka.

10.3 Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu v dosledku prekážky, ktorá vznikla druhej
łlll

I'



Zmluvnej strane nezávisle od jej vole a ktorá zabránila Zmluvnej strane plnit' si
povinnosti podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že nebolo možné odovodnene
očakávat', že povinná Zmluvná strana by mohla zabrániť alebo odvrátiť toto
prekážku alebo jej dosledky a navyše vznik tejto prekážky nebolo možné predvídat'
v čase, ked povinná Zmlcvná strana vykonávala svoju povinnosť Prekážka, ktorá
vznikla v čase, ked povinná Zmluvná strana bola v omeškani s plnení svojej
povinnosti alebo ktorá vyplýva z jej finančnej situácie nevylučuje zodpovednost'
za škodu. Dosledok vylúčenie zodpovednosti za škodu je limitovaný iba na obdobie,
počas trvania prekážky, ku ktorej sa vzťahuje. 11.1

iíl. Záverečné ustanovenia
11.1 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.
11.2 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že konajúc v dobrej viere vynaložia priamo

alebo prostredníctvom zvolených zástupcov marcimálne úsilie na urovnanie
všetkých sporov, ktoré vzniknú na základe ajalebo z tejto Zmluvy, zmieromlľšetlry
spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo erristencie a nebudú
vyriešené zmierom podľa predchádzajúcej vety, budú rozhodovať a majú právomoc
rozhodovať všeobecné príslušné súdy Slovenskej republiky.

11.311 pripade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatné alalebo

11.5

Zmluvné strany vyhlasujo, že si túto Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne,s určitosťou, nie v tiesni

neúčinné, bude sa takéto ustanovenie považovat' za ustanovenie vypustené
zo Zmluvy a ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú právne účinné a platné, ak
z povaty takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorýťn
bolo doednané, nevyplýva, že sa nedajú oddeliť od ostatných ustanovení Zmluvy.
Zmluvné strany v takomto pripade uzavrú dodatok k Zmluve, ktorým umožnia
dosahnztie výsledku zodpovedajúcemu zamýšľanému účely Zmluvy, a ak to nie
je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnut' neplatným alebo
neúčinným ustanovením.
Ziadna zo Zmluvných strán nemože postúpit'alebo previesť svoje práva a povinnosti
vyplývajúcez tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného
súilasu druhej Zmluvrej strany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Odberateľa
voč' Oodávatelbvi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. Práva a povinnosti
zm rvných strán z tejto Zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov
Zm .rvných stran.
Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy
je rnožné uskutočniť len po dohode Zmluvných strán prostrednictvom písomných
dodatkov k tejto Zmluve pocípisanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
strán.

11.6Zm|uva je vyhotovená a podpísaná v 2 (dvoch) zhodných vyhotoveníach
v slovenskom jazyku, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 (jedno) vyhotovenie.

a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkovz nej vyplývajúcich.
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Cenník za dodávku prebytkov elelrtríny
Účinný od 1. 1. 2022

i Popis g ,_ g _Cena_jEL 5 g
K g _ bEZ.ÛPH sDPH jj l
1..ßŕo_r.ralLlEttti.uul§l_1.l1.ill_bl _ __ _ 130.U0_ _- _ 126.00 -.
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