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Príloha č. 2j

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 41 ODS. 1
ZÁKONA č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKORYCH ZÁKONOV
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Údaje: Obchodné meno uchádzača
Adresa alebo sídlo uchádzača
(v prípade skupiny/združenia
skupiny/združenia)

KOMUNAL ENERGY s pol. s r.o.
M.R.Štefánika , 3570/129 , 010 01 Žilina
názov skupiny/združenia a údaje za každého člena

DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Do odberných miest podľa zoznamu odberných miest - príloha 6.4 súťažných
podkladov

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

Celková cena za dodanie predmetu
zákazky

186 866 , 00 €

Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som platcom DPH.

Príloha časti D. Spôsob určenia ceny

PONÚKANÁ CENA NA PREDMET ZÁKAZKY -DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
MESTO ZIAR NAD HRONOM

Návrh na plnenie kritérií

Odberateľ
Mesto
Žiar nad Hronom
Odberné miesta
podľa zoznamu
odberných miest

Celková cena
spolu
v€
bez DPH

Taríf

Predpokladaný
odber v MWh
2014-2015

v €
bez DPH /MWh

VT

3 182

55,00 €

175 010,00 €

NT

228

52,00 €

1 1 856,00 €

Celková cena spolu bez DPH (EUR)
DPH
Celková cena spolu s DPH (EUR)

186 866,00 €
37 373,20
224 239,20 €

Poznámka:
Predpokladaný odber nie je záväzný pre ďalšie objednávky, ale len pre hodnotenie kritérií
Uchádzač zadá jednotkové ceny bez DPH v EUR na dve desatinné miesta
Predpokladaný odber množstva elektriny je na 24 mesiacov (2 roky)
V cene nie je zahrnutá cena distribúcia

Miesto, dátum
V Žiline 30.7.2013
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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
(ďalej len „ Zmluva / ZoZDE")
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

DODAVATEĽ

Názo'
Sídle
Zastúpený
IČC
IČDPIČíslo povolenia k podnikanii
Bankové spojeni<
Zapísaný <

52565/L

Kontaktná osobi
Telefón / Fc

V^^J-J./ / J-V/ .

E-mail:

branislav.jasso (á) komunal-energy.sk

Názov:

Mesto Žiar nad Hronom

—B50/122333

ODBERATEĽ

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Š.Moyzesa č.46
Mgr.Peter Antal - zástupca primátora
31609651

IČDPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný v:
Kontaktná osoba:
Telefón / Fax
E-mail:
Adresa pre zasielanie faktúr:

Článok I. P R E D M E T Z M L U V Y
1.

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej len „združené služby"), t. j.
dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej
technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len
„distribučné služby") do odberného miesta (ďalej len „OM") Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať elektrinu a platiť Dodávateľovi
cenu v zmysle tejto zmluvy, ako aj za ostatné regulované položky a poplatky podľa cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(ďalej len „PDS").
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Článok 11. T E C H N I C K Á ŠPECIFIKÁCIA OM O D B E R A T E Ľ A
i . Technická špecifikácia jednotlivých OM j e uvedená v Prílohe č.a ZoZDE.
Článok III. P L A T N O S Ť Z M L U V Y
i.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1 . 1 2 . 2 0 1 4 0 ...0,00
hod. Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 1 2 mesiacov a to aj opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi
druhej strane, že na ukončení zmluvy netrvá v lehote najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že Odberateľom j e verejný
obstarávate!', Zmluva sa stáva platnou a účinnou po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.

Článok IV. C E N A Z A D O D Á V K U S I L O V E J E L E K T R I N Y
1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene (bez D P H ) za dodávku silovej elektriny:

Cena bez DPH / MWh
Produkt
Komunal Energy

Popis

1T NORMÁL

Jednotarif

2T DEFENT

Dvojtarif

Poplatok za odberné miesto =

Pomer VT/NT / WT

1T/VT

NT

EUR bez D P H / mesiac

Článok V . P L A T O B N É P O D M I E N K Y
1.

Platobné podmienky sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, platnými v čase dodávky.

Článok VI. T E C H N I C K Á ASISTENCIA
1.

Odberateľ podpisom zmluvy o dodávke elektriny s Komunal Energy, s.r.o. získa bezplatnú službu „Poistenie asistenčných služieh pre právnické osoby
Komunal Energy".

článok VII. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A
1.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, znich každá zmluvná strana dostane jeden.

2.

Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných vzostupnou číselnou radou.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie vtiesni, ani za zjavne
nevýhodných podmienok.

4.

Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia platnými V O P a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia
Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami V O P .

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha 1: Všeobecná obchodné podmienky dodávky elektriny.
Príloha 2: Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa
Za Odberateľa:

V

, dňa

Odberateľ

r

KOMUNAL

•>;. I>.I„i RK;Í i í PfŕA'íľ-

^RIGHT^OWBR
ZoZDE / VN 2 0 1 2 - V N - 1 1 0 0 0 0 1

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
(ďalej len „ Zmluva / ZoZDE")
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. •• Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

DODAVATEĽ

Názov:
Sídlo:

KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
M D

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Číslo povolenia k podnikaniu:
Bankové spojenie:
1565/L

Zapísaný v:
Kontaktná osoba:

ll

Telefón / Fax

Oj

E-mail:

bi

Názov:

Mesto Žiar nad Hronom

ODBERATEĽ

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný v:
Kontaktná osoba:
Telefón / Fax
E-mail:
Adresa pre zasielanie faktúr:

Článok L Ú V O D N É U S T A N O V E N I A

Š.Moyzesa č.46
Mgr.Peter Antal - zástupca primátora
31609651

/122333
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ZoZDE / VN 2012-"VN-1100001
1.

Dodávateľa Odberateľ sú pre účely tejto zmluvy spoločne nazývané ako „zmluvné strany", jednotlivo ďalej taktiež ako
„zmluvná strana".

2.

Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ( Zákon č.
513/1991 Z b . ) v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") a Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.

Pre účely tejto Zmluvy sú použité odborné pojmy a terminológia v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike,
Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, nariadením vlády SR č. 440/2011 Z. z., ktorým sa upravujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušných výnosov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej
len „ÚRSO") a prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS").

článok II. PREDMET Z M L U V Y
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v počas trvania účinnosti Zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené
služby dodávky elektriny (ďalej len „združené služby"), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny (ďalej len
„dodávka elektriny") a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami príslušnej
PDS, tzn. prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb do odberného miesta (ďalej len
„OM") Odberateľa.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na odbernom mieste Odberateľa voči
zúčtovateľovi odchýlok.

3.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodávku silovej elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
v rozsahu stanovenom podmienkami tejto Zmluvy, vyúčtovanie nedodržaného množstva elektriny, poplatky za
distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované poplatky podľa platného Cenníka príslušnej PDS a tiež
dane a poplatky podľa platných právnych predpisov.

4.

Odberateľ sa zároveň zaväzuje zaplatiť za všetky dodatočné úkony vyvolané jeho činnosťou v súlade s Cenníkom
doplnkových služieb Dodávateľa, alebo platným Cenníkom príslušnej PDS. Cenník doplnkových služieb Dodávateľa je
zverejnený na www.komunal-energy.sk a Cenník PDS na www.zse.sk,www.sse-d.sk alebo www.vsds.sk.

5.

Dodávka elektriny je garantovaná. Povinnosť dodávať elektrinu bude znížená iba o množstvo, ktoré nie je možné
dodať podľa čl. VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú zbavené povinnosti dodávky / odberu úplne alebo čiastočne, pokiaľ
nastanú okolnosti uvedené v čl. VI. tejto Zmluvy.

6.

Dodávka elektriny sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušnej PDS na základe „Zmluvy o pripojení", ktorú Odberateľ
uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS, alebo ktorú v jeho mene uzatvoril s PDS Dodávateľ, ak ho
o uzavretie takejto zmluvy Odberateľ výslovne nepožiadal. Zmluva o pripojení uzatvorená medzi odberateľom a PDS
zostáva v platnosti aj po uzatvorení zmluvy o združenej dodávke elektriny a jej technické parametre sú pre dodávateľa
záväzné.

článok III. T E C H N I C K Á ŠPECIFIKÁCIA OM O D B E R A T E Ľ A
1. Technická špecifikácia jednotlivých OM je uvedená v Prílohe č . i ZoZDE.
článok IV. PODMIENKY D O D Á V K Y A O B J E D N A N É M N O Ž S T V O E L E K T R I N Y
1.

Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi pre realizáciu predmetu
podľa článku II. tejto zmluvy. Dodávateľ poskytuje dodávku elektriny v zmysle povolenie Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 2010E 0383.

ZoZDE / VN 2012-VN-l 100001
2.

Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe riadne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade je odber elektriny
považovaný za neoprávnený odber v zmysle § 46 ods.i písm. a) až c) Zákona o energetike s následkom okamžitého
prerušenia dodávky elektriny a služieb distribúcie.

3.

Dodávateľ zabezpečí Odberateľovi dodávku elektriny len v prípade, že jeho odberné miesta sú pripojené k príslušnej
PDS.
Množstvo elektriny na obdobie účinnosti Zmluvy je dohodnuté v Prílohe č . i ZoZDE.

4.
5.

Dodávka elektriny je uskutočňovaná na základe iniciálneho ročného hodinového odberového diagramu
odsúhlaseného medzi Dodávateľom a Odberateľom. Úprava celkového objemu dodávky na zmluvné obdobie je
možná najneskôr do 30 dní pred začiatkom dodávky v tolerancii +/- 2 0 % oproti objemu elektriny iniciálneho diagramu
rozpisom po mesačných množstvách. Upresnenie mesačného množstva je možné najneskôr v 12. deň mesiaca pred
dodávkou v tolerancii +/- 2 0 % vzhľadom na objem elektriny dohodnutý v predchádzajúcom upresnení. Upresnenie
denného, hodinového diagramu spotreby je možné najneskôr včase D - 2 do 13.00 hod. takisto vtolerancii +/- 2 0 %
vzhľadom k mesačnému upresneniu množstva elektriny.

6.

Množstvo elektriny dohodnuté na základe posledného platného upresnenia je zároveň základom pre vyúčtovanie za
nedodržanie dohodnutého množstva elektriny na mesačnej, kvartálnej alebo ročnej báze., podľa toho v akej štruktúre
si Odberateľobjednal konkrétne množstvo elektriny ( podľa ČI.IV. bod 4).

Článok V . PODMIENKY SLUŽIEB DISTRIBÚCIE
1.

Dodávateľ počas účinnosti Zmluvy zabezpečí Odberateľovi služby distribúcie v rozsahu podľa čl. II. do odberného
miesta Odberateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť
rezervovanej kapacity uvedenej včl.
právnymi predpismi, prevádzkovým
a pripojenia do sústavy PDS ktoré
www.vsds.sk.

3.

Hodnota rezervovanej kapacity a obdobie na ktoré je dohodnutá je uvedená v Prílohe e . i ZoZDE.

4.

Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity a zo strany PDS stanovenej maximálnej rezervovanej kapacity bude
riešené a spoplatňované v súlade s platným cenníkom príslušnej PDS.

5.

Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity najmenej do výšky 20% a najviac
do výšky 1 0 0 % maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa v lehote
najneskôr do 10. dňa prebiehajúceho mesiaca na príslušné nasledujúce mesačné, kvartálne alebo ročné obdobie.
Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.

6.

Kvalita dodávanej elektriny a služieb distribúcie nemusí byť dodržaná, ak:
a) Odberateľ odoberá elektrinu s menším účinníkom ako je uvedený v Zmluve;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sieť (verejný rozvod
elektriny) stanovené technickými predpismi;
c) Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) Je vyhlásený stav núdze;
e) Odberateľ porušuje ustanovenia Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.;

služby distribúcie do odberného miesta Odberateľa do výšky maximálnej
III. Služby distribúcie sa uskutočňujú v súlade splatnými všeobecne záväznými
poriadkom príslušnej PDS a v kvalite podľa Technických podmienok prístupu
sú zverejnené na internetových stránkach www.zse.sk,www.sse-d.sk alebo

Článok VI. P R E R U Š E N I E D O D Á V K Y A S L U Ž I E B DISTRIBÚCIE
1.

Dodávky elektriny sú garantované a môžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len vjednom
z nasledujúcich dôvodov:

3
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a)

stav núdze vyhlásený v súlade so zákonom č.251/2012 Z. z. (Zákon o energetike );

b)

vyššia moc. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis
maior v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (napr. vojna, celoštátny
štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atd'.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany,
dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady
alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu;

c)

ak Odberateľ odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou v zmysle § 46 Zákona o energetike. Za odber v rozpore
s touto Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podľa
Zmluvy, a ak si Odberateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávateľ
v písomnej výzve Odberateľovi, najviac však 15 dní od doručenia výzvy s upozornením, že dodávka elektriny
a služby distribúcie budú prerušené. Dodávateľ vtákom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk
Odberateľa. Dodávka elektriny a služby distribúcie budú opätovne obnovené potom ako Odberateľ preukázateľne
zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v omeškaní spolu so sankčnými poplatkami dohodnutými v Zmluve a v ostatných
prípadoch neoprávneného odberu po odstránení príčin neoprávneného odberu a po zaplatení faktúry za zistený
neoprávnený odber. Dodávateľ môže Odberateľovi účtovať poplatok za znovu pripojenie odberného miesta
v zmysle platného cenníka doplnkových služieb Dodávateľa;

2.

V prípade obmedzení alebo prerušení dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú zodpovední pracovníci
zmluvných strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení alebo prerušení dodávok, o príčinách vzniku a o
predpokladanej dobe obmedzení alebo prerušení.

3.

Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia bude dodávka obnovená na začiatku ďalšej hodiny, ktorá
nasleduje po hodine, kedy vyššia moc prestala pôsobiť (alebo po dohode nasledujúci deň). Dôvody a čas obmedzenia
alebo prerušenia budú následne nahlásené zodpovedným pracovníkom druhej zmluvnej strany formou e-mailu
a následne aj poštovou zásielkou.

4.

Nedostatok elektriny na strane Dodávateľa alebo zvýšený dopyt elektriny na strane Odberateľa, ktorý je vyšší ako
zmluvne objednané množstvo so zohľadnenou odchýlkou ( podľa čl. IV. a podľa čl. Vili. bod i/a), nieje dôvodom pre
obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny.

5.

V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny preukázateľným zavinením Dodávateľa z iných dôvodov
ako podľa čl. VI, bodu 1 písm. a) až c) tejto zmluvy, a okrem ostatných prípadov okolností vylučujúcich zodpovednosť
v zmysle zákona alebo tejto Zmluvy, zodpovedá Dodávateľza prípadnú škodu, ktorá Odberateľovi vznikne.

Článok VII. P L A T N O S Ť Z M L U V Y
1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.20a4 o oo,oo hod.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 do 24,00 hod. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj
opakovane, v prípade že žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej strane, že na ukončení zmluvy netrvá v lehote
najmenej dva mesiace pred ukončením platnosti zmluvy. V prípade, že Odberateľom je verejný obstarávate!', Zmluva
sa stáva platnou a účinnou po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.

Článok VIII. C E N A ZA D O D Á V K U SILOVEJ E L E K T R I N Y
1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene ( bez DPH ) za dodávku silovej elektriny:

Produkt

Popis

Pomer VT/NT /

Cena bez DPH / MWh
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1T/VT

1T NORMÁL

Jednotarif

2T DEFENT

Dvojtarif

3T DEFENT

Trojtarif

1T PANOR

Verejné osvetlenie

2T COMPACT

Dvojtarif / Vykurovanie

a)

NT

Ak bude skutočný odber za mesačné, kvartálne alebo ročné obdobie (podľa čl. IV.) nižší ( neodber ) ako X°/o
objednaného objemu, zaplatí odberateľ 3 1 EUR za každú neodobratú MWh až do výšky X % objednaného objemu
a to aj v prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy počas zmluvného obdobia. Hodnota X % je uvedená
v Prílohe č . i ZoZDE.
Ak bude skutočný odber za mesačné, kvartálne alebo ročné obdobie (podlá čl. IV.) vyšší ( nadodber) ako Y %
objednaného objemu, zaplatí odberateľ okrem zmluvne dohodnutej ceny navyše cenu 1 5 EUR za každú MWh
odobratú nad Y % objednaného objemu. Hodnota Y % je uvedená v Prílohe č . i ZoZDE.
Porovnanie skutočného a dohodnutého množstva elektriny sa uskutočňuje za všetky odberné miesta v napäťovej
úrovni VN Odberateľa spolu.

b)

cena za distribúciu, prenos a ostatné regulované poplatky za jednotlivé zložky elektriny bude vypočítaná na
základe platného cenníka príslušnej PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a platného v čase
odberu. Zmluvné strany si nemôžu dohodnúť inú cenu. Cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na internetovej
stránke www.urso.gov.sk alebo u príslušného prevádzkovateľa PDS na www.zse.sk. www.sse-d-sk alebo
www.vsds.sk.

c)

Ak dôjde k zmene regulovaných poplatkov na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného
obdobia, Dodávateľje oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s novým cenovým rozhodnutím ÚRSO.

d)

k vyššie uvedeným cenám bude pri fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platným Zákonom SR
č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení ( ďalej len „DPH") v sadzbe platnej ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Zároveň sa vo faktúre vyúčtuje spotrebná daň v zmysle Zákona č. 609/2007
Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení Zákona č. 98/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaná elektrina nieje oslobodená
od predmetnej spotrebnej dane.

článok IX. PLATOBNÉ P O D M I E N K Y
1.

Fakturačným obdobím za dodávku združených služieb podľa tejto Zmluvy je jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre
vystavenie daňového dokladu (faktúry vrátane DPH) zo strany Dodávateľa pre Odberateľa bude skutočný odber
elektriny, zistený na základe údajov nameraných a zaslaných príslušnou PDS Dodávateľovi.

2.

Na úhradu dodávky združených služieb sa Odberateľ zaväzuje platiť Dodávateľovi jednu preddavkovú platbu (zálohu )
k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci. Výška záloh je stanovená s ohľadom na predpokladanú spotrebu na príslušné
obdobie, hodnotu nastavenia rezervovanej kapacity, prislúchajúce distribučné poplatky a dane podľa platnej
legislatívy a jej výška je uvedená v Prílohe č . i ZoZDE.
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3.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán doručí druhej strane výpoveď zo zmluvy, alebo oznámenie onepredfžení
Zmluvy, prvým dňom mesiaca, nasledujúcom po doručení výpovede sa výška zálohových platieb stanovuje na i o o %
predpokladanej spotreby a prislúchajúcich poplatkov. Preddavková platba je splatná do 15. dňa v mesiaci.

4.

Dodávateľ odošle faktúru so započítaním uhradených záloh najneskôr 15. kalendárny deň po skončení fakturačného
obdobia. Faktúra bude odoslaná faxom alebo e-mailom v deň vystavenia faktúry a originál bude zároveň odoslaný
poštou, alebo elektronicky na adresu Odberateľa, ktorá je uvedená v tejto Zmluve. Splatnosť faktúry je uvedená
v Prílohe č . i ZoZDE.

5.

Vyfaktúrovaný nedoplatok Odberateľ uhradí Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry za združené služby.
Vyfaktúrovaný preplatok Dodávateľ vráti Odberateľovi na účet Odberateľa v termíne do 30 dní od vystavenia faktúry
za spotrebu elektriny.

6.

Faktúra za združené služby podľa článku X. bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71, zák. č. 222/2004
Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení.

7.

Všetky platby sa uskutočňujú bezhotovostne, a to príkazom k úhrade v prospech Dodávateľa, na číslo účtu uvedené na
mesačnej faktúre, ak sa Dodávateľ nedohodne s Odberateľom inak. V prípade platby záloh je Odberateľ povinný
uskutočniť platbu na číslo účtu Dodávateľa uvedené v Zmluve.

8.

V bankovom styku budú používané variabilné a špecifické symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly
budú používané podľa platných bankových pravidiel.

9.

Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti faktúry nasledujúci pracovný deň.

10. V prípade omeškania pri platbe strana, ktorá má prijať túto platbu, má nárok účtovať penále za každý deň omeškania
vo výške 0 , 0 5 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
Článok X. RIEŠENIE SPOROV
1.

Táto Zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia slovenským právom.

2.

V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú učiniť všetky dostupné opatrenia umožňujúce ich
vyriešenie. Spory vzniknuté v súvislosti s dodávkami, ktoré plynú z plnenia tejto Zmluvy, sa obe zmluvné strany
zaväzujú vyriešiť vzájomnou dohodou. Zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok, označí ho, vyčísli jeho výšku a uvedie
dôkazy, ktorými si túto výšku nárokuje.

3.

Ak sa do 30 dní nepodarí spor vyriešiť zmierom, je každá zo zmluvných strán oprávnená predložiť spor k prejednaniu a
rozhodnutiu súdu podľa sídla žalovanej strany.

článok XI. OCHRANA D Ô V E R N Ý C H INFORMÁCII
1.

Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej
strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú
charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nebude
vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto Zmluvy súdnou cestou, alebo na
orgánoch verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho
predpisu.
2. Medzi tretie strany s výnimkou v neposkytovaní dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy patria jednotliví
poskytovatelia prenosových a distribučných služieb.
3.

článok XII. P R E V O D PRÁV A P O V I N N O S T Í
1.

Všetky práva a povinností podľa tejto Zmluvy môžu byť prenesené na tretiu stranu za týchto podmienok:
•

obe zmluvné strany sú povinné sa navzájom dopredu písomne informovať o tomto úmysle a vyjadriť pred
prevodom práv a povinností na tretiu stranu písomne svoj súhlas;
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PRÍLOHA Č . i K Z M L U V E O ZDRUŽENEJ D O D Á V K E ELEKTRINY
Špecifikácia p o d m i e n o k Z o Z D E
článok III. Technická špecifikácia odberných miest

Hodnota
ČOM
Názov OM
EiC kód
Adresa O M
PDS
Distribučná sadzba
Produkt Komunal Energy
Účinník
Maximálna rezervovaná kapacita

Článok IV. Podmienky dodávky a objednané množstvo elektriny / bod 4. (Objednávka elektriny v MWh)

ROK

O bdobie
Január
Február
i.Q
Marec
Apríl
2.Q
Máj
Jún
Júl
August
3-a
September
Október
November
4-a
December

Plánovaný odber v MWh

CELKOM

MWh

Článok V. Podmienky služieb distribúcie / bod 3. (Objednávka Rezervovanej kapacity)
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•

zmluvná strana, ktorá prevádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

2.

Zmluvná strana, ktorá prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočného
omeškania informovať o uskutočnení prevodu práv a povinností druhu zmluvnú stranu písomne.

3.

Pokiaľ budú práva a povinnosti prevedené v rozpore sčl. XII. bod i . a 2., bude to považované za podstatné
porušenie Zmluvy s právom zmluvnej strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinností súhlas, k odstúpeniu od
Zmluvy.

Článok XIII. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A
1.

Táto Zmluva môže byť zrušená pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí
obsahovať spôsob vzájomného vyrovnania.

2.

V prípade, ak sa akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, platnosť ostatných
častí Zmluvy týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým
alternatívnym ustanovením, ktoré bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia.

3.

Ak sa v čase trvania Zmluvy zmenia predpoklady, ktoré boli rozhodujúce pre jej uzatvorenie takým spôsobom, že by sa
pre jednu alebo obe zmluvné strany, aj ak by jednali v dobrej viere, ukázali ako neúnosné, prispôsobia zmluvné strany
po vzájomnej dohode v písomnej forme ich obsah zmeneným okolnostiam.

4.

Obe zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov
očíslovaných vzostupnou číselnou radou.

5.

Obe zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb,
telefónnych, faxových číslach a mailových adresách, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu zmluvné strany meniť
na základe písomného oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným
doručením zástupcom niektorej zo zmluvných strán. Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní
doporučeného listu alebo dňom doručenia zástupcom niektorej zo zmluvných strán.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana dostane jeden originál.

7.

Podmienky a okolnosti výslovne neuvedené vtejto Zmluve sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej
len „VOP") dodávky elektriny spoločnosti Komunal Energy, s.r.o. ktoré tvoria prílohu č.2 tejto zmluvy a sú zverejnené
na stránke www.komunal-energy.sk.

8.

V prípade, že podmienky Zmluvy budú v rozpore s V O P dodávky elektriny platí, že ustanovenia zmluvy majú prednosť
pred ustanoveniami VOP.

9.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1:

Špecifikácia podmienok zmluvy

Príloha č. 2:

Obchodné podmienky dodávky elektriny

Za Odberateľa :
V

, dňa

Oprávnený za odberateľa
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY
Pre f i r e m n ý c h o d b e r a t e ľ o v s r o č n o u spotrebou n a d 3 0 M W h
od spoločnosti K o m u n a l Energy s.r.o.

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny [ďalej len „VOP"]
upravujú a dopiňajú vzájomné zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Komunal
Energy, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. S2565/L, IČO:
44742479, držiteľ licencie na dodávku elektriny Č.2010E 0383 vydanej Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví, zastúpenou Petrom Kalmanom, prokuristom
[ďalej len „Dodávateľ'] a koncovými odberateľmi elektriny, t.j. fyzickými
a právnickými osobami ako odberateľmi elektriny s ročnou spotrebou väčšou
ako 30.000 kWh [ďalej len „Odberateľ"], vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením služieb distribúcie elektriny a ostatných
regulovaných služieb. Dodávateľa Odberateľ budú pre účely týchto VOP spolu
ďalej označovaní aj ako „Zmluvné strany" a samostatne „Zmluvná strana".
1.2

Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou zmlúv o združenej dodávke elektriny (ďalej
len Zmluva ) na základe, ktorej sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť dodávku
elektriny do odberného miesta Odberateľa s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku, vrátane zabezpečenia služieb distribúcie a ostatných regulovaných
služieb. Odberateľ výslovne vyjadruje svoj súhlas s tým, aby Dodávateľ, ak je to
nevyhnutné, uzavrel vjeho mene s príslušným Prevádzkovateľom distribučnej
sústavy [ďalej len „PDS"] zmluvu o distribúcii zahŕňajúcu prepravu elektriny do
odberného miesta Odberateľa. PDS je účastník trhu s elektrinou, do ktorého
sústavy je pripojené každé odberné miesto Odberätefe. Distribúcia elektriny
a súvisiacich sieťových služieb do odberných miest Odberateľa sa riadi
revádzkovým poriadkom príslušnej PDS. Prevádzkový poriadok PDS je
dokument schválený ÚRSO, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s
elektrinou [ďalej len „prevádzkový poriadok"].

1.3 • Terminológia a odborné pojmy použité v Zmluve a VOP sú v súlade so zákonom
o energetike č. 251/2012, zákonom o regulácii y sieťových odvetviach č.
250/2012, príslušnými výnosmi a rozhodnutiami URSO či inými súvisiacimi
právnymi predpismi.
1.4 Ak dôjde k rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustaítíveniamí týchto VOŠ
majú prednosť ustanovenia obsiahnuté v Zmluve.
2. PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY
2.1 Dodávka elektriny je garantovaná a môže byť prerušená alebo obmedzená zo
strany Dodávateľa len z dôvodov stanovených v čl. 4.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy dodávať elektrinu do odberného
miesta Odberateľa v dohodnutom množstve a čase, v kvalite a za podmienok
stanovenej príslušnými právnymi predpismi a zabezpečiť pre Odberateľa
distribúciu elektriny a ostatné distribučné služby od PDS podľa príslušnej
distribučnej sadzby v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO, taktiež
prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na odbernom mieste
Odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.
2.3 Odberateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy odoberať od Dodávateľa elektrinu v
dohodnutom množstve, čase a podlá podmienok dohodnutých v Zmluve
a týchto VOP a následne riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku
elektriny a za služby distribúcie ceny podľa podmienok uvedených v Zmluve,
VOP a podľa platných predpisov na prístup k distribučnej sústave.
2.4 Dodávka elektriny sa realizuje len na základe platne uzatvorenej Zmluvy, inak sa
odber elektriny považuje za neoprávnený odber v zmysle ust.§ 46 Zákona o
energetike.
2.5 Dodanie elektriny do odberného miesta Odberateľa sa považuje za splnené
prechodom elektriny zo sústavy príslušnej PDS cez stanovené meradlo do
odberného miesta Odberateľa.
2.6 Odberateľ sa zaväzuje, že nebude po dobu účinnosti zmluvy v inom zmluvnom
vzťahu s iným dodávateľom elektriny na danom odbernom mieste. Porušenie
tohto záväzku je vážnym porušením zmluvy a oprávňuje dodávatela
k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok Dodávateľa na
úhradu zmluvnej pokuty podľa Zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje pri odbere
elektriny mať riadne uzavretú zmluvu o pripojení odberného miesta do siete
príslušnej PDS ( Zmluva o pripojení ), pokiaľ o uzavretie takejto zmluvy
nepožiadal Dodávateľa. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi skutočnosti,
ktoré by mohli viesť k zániku Zmluvy o pripojení.
2.7 Ak Odberateľ poruší svoju povinnosť podľa ods. 2.6, je Dodávateľ oprávnený
vyúčtovať a Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
päťdesiat percent z ceny za dodávku elektriny vypočítanej ako súčin počtu dní
odo dňa vykonania zmeny dodávateľa elektriny do konca doby, na ktorú bola
Zmluva uzatvorená, priemernej dennej spotreby na odbernom mieste podlá
Zmluvy určenej ako priemerná denná spotreba podľa posledného fakturovaného

obdobia a ceny za dodávku elektriny uplatňovanej na danom odbernom mieste
v zmysle ustanovení Zmluvy ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny v
prípade, ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú a Odberateľ oznámi
Dodávateľovi spôsobom a v lehote podlá Zmluvy a platných VOP, že trvá na
zániku Zmluvy uplynutím dohodnutej doby, alebo päťdesiat percent z ceny za
dodávku elektriny vypočítanej ako súčin počtu dní odo dňa vykonania zmeny
dodávatela elektriny do konca doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená,
priemernej dennej spotreby na odbernom mieste podlá Zmluvy určenej ako
priemerná denná spotreba podľa posledného fakturovaného obdobia a ceny za
dodávku elektriny uplatňovanej na danom odbernom mieste v zmysle
ustanovení Zmluvy ku dňu vykonania zmény dodávateľa elektriny v prípade, ak
je Zmluva uzatvorená na dobu určitú bez zmluvne dohodnutej prolongácie
trvania Zmluvy podľa bodu 9.9 VOP.
2.8 Odberateľ sa zaväzuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávatelovi všetku
nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej úpravy a prevádzkového
poriadku PDS na to, aby sa odo dňa účinnosti Zmluvy, prípadne odo dňa prvého
možného termínu v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov stal Dodávateľ u príslušného PDS dodávateľom elektriny do
odberného miesta podľa Zmluvy a/alebo zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by
tomu mohli zabráni^ t.j. napríklad stornovanie vykonania zmeny dodávateľa
elektriny u PDS z pôvodného dodávateľa elektriny na Dodávateľa pre odberné
miesto podľa tejto Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy konaním
alebo nekonaním zo strany Odberateľa. Nedodržanie tohto záväzku
Odberateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberateľ poruší
túto svoju povinnosti je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať a Odberateľ povinný
uhradiť zmluvnú pokutu v zmysle bodu 2.7 VOP.
2.9 Odberáteľ môže požiadať o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac
však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity, a najmenej do výšky 20%
hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity a to zaslaním písomnej žiadosti na
adresu Dodávateľa v lehote najneskpr do 10. dňa posledného mesiaca obdobia,
i na ktSŕé je rezervovaná kapacita dohodnutá, na príslušné nasledujúce 1-, 3alebo 12-mesačné obdobie. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva
účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom. :
2.10 Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi zmenu údajov dohodnutých
vzmluve najneskôr do 5 dní od kedy došlo k zmene písomnou formou.
Porušenie tohto ustanovenia je závažným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje
Dodávateľa k odstúpeniu od Zmluvy.
2.11 Odberateľ je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenia v stanovenom
technickom stave.
2.12 Za všetky dodávky elektriny platí Odberateľ Dodávateľovi ako platcovi dane
z elektriny spotrebnú daň v zmysle platných právnych predpisov.
2.13 Ak Odberateľ požaduje dodávku elektriny oslobodenú od spotrebnej dane z
elektriny a je držiteľom povolenia na oslobodenú elektrinu a/alebo osvedčenia o
registrácii platcu dane z elektriny, na základe ktorého je oprávnený k
nadobudnutiu elektriny oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny tak, ako
stanovuje príslušný právny predpis, musí túto skutočnosť doložiť vierohodným
spôsobom Dodávateľovi, t.j. je povinný predložiť Dodávateľovi originál alebo
osvedčenú kópiu povolenia na oslobodenú elektrinu a/alebo o registrácii platcu
dane z elektriny a je zároveň povinný bezodkladne písomne oznamovať
Dodávateľovi akékolvek zmeny týkajúce sa povolenia na oslobodenú elektrinu
a/alebo osvedčenia o registrácii platcu dane z elektriny. Porušenie povinnosti
podľa tohto bodu je závažným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávateľa
k odstúpeniu od Zmluvy.
2.14 Ak Odberateľ stratí, alebo je mu odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu
alebo osvedčenie o registrácii platcu dane z elektriny, prípadne dôjde
k akejkoľvek jeho zmene, musí túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť
Dodávateľovi; porušenie povinnosti podľa tohto bodu je závažným porušením
Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávateľa k odstúpeniu od Zmluvy.
2.15 Ak Odberateľnadobudnutú elektrinu oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny
alebo jej časť spotreboval na iné účely ako stanovuje príslušný právny predpis
pre jej oslobodenie, je tento Odberateľ považovaný za daňového dlžníka v
zmysle príslušného právneho predpisu a je povinný túto odobranú elektrinu
príslušnému správcovi dane priznať a zaplatiť daň stanovenú príslušným
právnym predpisom (resp. postupovať spôsobom stanoveným týmto právnym
predpisom); porušenie povinnosti podľa tohto bodu VOP je závažným
porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávateľa k odstúpeniu od Zmluvy.
2.16 Odberateľ zodpovedá Dodávateľovi za akékolvek porušenie povinností
stanovených príslušnými právnymi predpismi v súvislosti s nadobudnutím a
použitím elektriny oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny, a zaväzuje sa

uhradiť Dodávateľovi akúkoľvek škodu vzniknutú Dodávateľovi porušením
predmetných príslušných právnych predpisov Odberateľom.
3-

MERANIE SPOTREBY ELEKTRINY A ODPOČTY STAVOV ELMEROV
3.1 Meranie spotreby elektriny, vykonávanie stanovených odpočtov určených
meradiel vrátane ich vyhodnocovania, zasielania výsledkov merania
Dodávateľovi a ostatných informácií potrebných na vyúčtovanie dodávky
elektriny a služieb distribúcie realizuje príslušný PDS a riadi sa pri tom zákonom
o energetike, prevádzkovým poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3.2 Spotreba elektriny je meraná určeným meradlom. V prípade poruchy určeného
meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou môže upraviť Dodávateľ
fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré Dodávateľ obdrží od PDS a zmluvné
strany si vzájomne vyrovnajú rozdiely.
3.3 Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti
neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne
na hlásiť Dodávateľovi.
3.4 Meranie spotreby elektriny sa realizuje min. íx za 12 mesiacov ( odberatelia
s ročným odpočtom) alebo íx mesačne (odberatelia s mesačným odpočtom ).

4. OBMEDZENIE DODÁVKY ELEKTRINY
4.1 Odberateľ týmto berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo
prerušiť distribúciu elektriny v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v
prípadoch stanovených v Zákone o energetike a v príslušných ustanoveniach
prevádzkového poriadku PDS ( prípad stavu núdze a vyššej moci ). Počas
takéhoto prerušenia alebo obmedzenia Dodávateľ nie je povinný dodávať
elektrinu a zabezpečovať služby distribúcie podľa Zmluvy. V uvedených
prípadoch Zákazník nemá nárok na náhradu škody ani ušlého zisku svýnimkou
prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS.
4.2 PDS priamo alebo prostredníctvom Dodávateľa informuje Odberateľa
o plánovaných obmedzeniach a prerušeniach distribúcie elektriny podľa
prevádzkového poriadku PDS.
4.3 Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny do
odberného miesta Odberateľa a požiadať príslušnú PDS o obmedzenie
a prerušenie distribúcie, ak Odberateľ odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou.
, Za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ
v omeškaní s úhradou faktjfiy alebo zálohy alebo jej časti podfä ZnMuvy alebo
VOP alebo si neplní iné plaťäbné podmienky dohodnuté v Zmluve alebo VOP a
ak si Odberateľ nesplnil túto povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú mu,
stanovil Dodávateľvpísomne; výtve, v ktorej Odberatefe upozornil, že dodávka
elektriny a služby distribúcie budú prerušené, ak sa Dodávateľ nedohodne
s Odberateľom inak. Písomná výzva Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety
bude zasielaná Odberateľovi poštou a bude sa považovať za doručenú 15. dňom
odo dňa jej zaslania Odberateľovi, pokiaľ sa nepreukáže skorší deň doručenia.
Upozornenia môžu byť zasielané v elektronickej podobe mailom alebo SMS
podľa údajov uvedených v Zmluve. Dodávateľ v takom prípade nie je povinný
dodávať elektrinu a zabezpečovať služby distribúcie do odberného miesta
Odberateľa podľa Zmluvy a týchto VOP a nezodpovedá za vzniknuté škody ani
ušlý zisk Odberateľa. Dodávateľ je oprávnený účtovať poplatok za znovu
pripojenie odberného miesta v súlade s cenníkom doplnkových služieb
Dodávateľa, zverejneným na internetovej stránke www.komunal-energy.sk.
Dodávka elektriny a distribučné služby budú opätovne obnovené bez
zbytočného odkladu po preukázaní zaplatenia dlžnej sumy, s ktorou je
Odberateľ v omeškaní a po zaplatení poplatku za znovu pripojenie odberného
miesta; v ostatných prípadoch neoprávneného odberu po odstránení príčin
neoprávneného odberu a zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber,
pričom za moment zaplatenia sa považuje okamih pripísania dlžnej čiastky na
účet Dodávateľa.
5. CENA ZA DODÁVKU, DISTRIBÚCIU A SÚVISIACE SLUŽBY
5.1 Cena za dodanú silovú elektrinu je stanovená Zmluvou alebo platným cenníkom
Dodávateľa, ktorý tvorí súčasť Zmluvy. Ceny za služby distribúcie sú stanovené
vsúlade scenovým výnosom ÚRSO platným pre príslušnú PDS. V prípade ak v
Zmluve o združenej dodávke elektriny nie je dohodnuté inak, bude cena za
dodávku elektriny fakturovaná spolu so všetkými regulovanými cenami a
poplatkami za distribúciu elektriny.
5.2 V prípade, že dôjde k predĺženiu platnosti Zmluvy podlá bodu 9.9 VOP je
Dodávateľ oprávnený prehodnotiť cenu za dodávku silovej elektriny na obdobie,
na ktoré bola Zmluva automaticky predĺžená. Aktuálny cenník je Dodávateľ
povinný predložiť Odberateľovi v písomnej forme.
5.3 K cenám podľa bodu 5.1. sa pripočítava daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z
elektriny, prípadne ďalšie dane a poplatky stanovené príslušnými právnymi
predpismi, a to vo výške a spôsobom, ako stanovuje príslušný právny predpis
upravujúci takúto daň alebo poplatok. Skladba ceny je teda nasledovná:
Konečná cena = dodávka elektriny + regulované poplatky za distribučné služby +
spotrebná daň + DPH 20%
5.4 Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za plnenia podľa
Zmluvy aj ďalšie platby a poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím

konaním alebo nekonaním vyvolal vznik skutočností a potrebu uskutočnenia
ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa. Tieto úkony sú spoplatňované
podľa Cenníka doplnkových služieb alebo podlá cenníka služieb príslušnej PDS.
5.5 Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi náklady spojené zo zasielaním
výziev, upomienok, splátkových kalendárov, prerušenia a obnovenia dodávky
elektriny, ak k nim došlo z dôvodu uvedeného v čl .4, bode 4.3.
5.6 Dodávateľ je oprávnený, v prípade ak dôjde k zmene cenového rozhodnutia
ÚRSO počas trvania Zmluvy, účtovať Odberateľovi ceny vsúlade s podmienkami
príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.
5.7 Dodávka elektriny a služieb distribúcie je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení považovaná za opakované dodanie tovaru a
služby.
5.8 Vyúčtovanie skutočnej dodávky elektriny a služieb distribúcie bude vykonávané
Dodávateľom Odberateľovi v cenách platných v dobe dodávky elektriny,
najmenej ix za 12 mesiacov pre odberateľov s ročným odpočtom spotreby a íx
mesačne pre zákazníkov s mesačným odpočtom spotreby, a to vystavením
daňového dokladu s náležitosťami podľa príslušných právnych predpisov, podľa
odpočtu určeného meradla vykonaného v súlade s prevádzkovým poriadkom
PDS alebo odhadom v prípade neprístupnosti určeného meradla a na základe
údajov zaslaných príslušným PDS Dodávatelbvi. Vyúčtovaciu faktúru za
spotrebu elektriny vystavuje Dodávateľ aj v prípade mimoriadneho odpočtu
najmä pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod.
5.9 Vyúčtovaciu faktúru alebo Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ
nevyfakturovanú elektrinu Dodávateľ predloží (odošle) Odberateľovi bez
zbytočného odkladu po vystavení na adresu na doručovanie uvedenú v Zmluve,
Vyúčtovacia faktúra je splatná pätnásty deň od jej vystavenia alebo v deň
splatnosti v nej uvedený, ak je tento deň dňom neskorším, ak nie je dohodnuté v
Zmluve inak.
5 . 1 0 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zasielaní vyúčtovacích faktúr, zálohových
faktúr, či Dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
výhradne elektronickou formou.
5 . 1 1 V priebehu zúčtovacieho obdobia platí Odberateľ Dodávateľovi za opakované
dodávky elektriny a distribučných služieb pravidelné preddavkové platby za
opakovanú dodávku. Výška, počet a splatnosť platieb sú stanovené v Dohode
o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu alebo v zálohovej
faktúre, ktorú Dodávateľ predloží (odošle) Odberateľovi pri uzavretí Zmluvy a
ďalej pre ďalšie zúčtovacie obdobie spoločne s vyúčtovacou faktúrou. Splatnosť
záloh podľa Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú
elektrinu alebo podlá zálohových faktúr je 15 deň kalendárneho mesiaca. Výška
pofgt mesačných zálohových platieb je obvykle stanovená Dodávateľom pre
Odberateľov v jednotlivých napäťových hladinách nasledovne:
NN - 1 0 0 % predpokladaného mesačného odberu 112X predplatba
VN = 90% predpokladaného mesačného odberu y ix predplatba
Pre stanovenie predpokladaného ročného alebo mesačného odberu sa prihliada
na skutočný odber elektriny Odberateľa za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
alebo na plánovaný odber elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
Obdobie opakovanej dodávky elektriny je dohodnuté v Zmluve, Odberateľom
zaplatené preddavky v príslušnom zúčtovacom období budú započítané vo
vyúčtovacej faktúre. Prípadný preplatok vyúčtovacej faktúry môže Dodávateľ
započítať na úhradu záloh v nasledujúcom zúčtovacom období. Pri vyúčtovaní
dodávky elektriny je Zmluvná strana oprávnená prevádzať do ďalšieho
zúčtovacieho obdobia preplatky alebo nedoplatky. Dodávateľ si vyhradzuje
právo požadovať od Odberateľa, ktorý v priebehu účinnosti Zmluvy opakovane
mešká s úhradou záväzkov voči Dodávateľovi 100% zálohovú platbu, splatnú
najneskôr posledný pracovný deň mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza
mesiac, v ktorom bude uskutočnená dodávka elektriny.
5 . 1 2 V prípade, že jedna zo Zmluvných strán doručí druhej strane výpoveď zo Zmluvy,
alebo oznámenie o nepredlžení Zmluvy, prvým dňom mesiaca, nasledujúcom po
doručení výpovede sa výška preddavkových platieb stanovuje na ioo°/6
predpokladanej spotreby a prislúchajúcich poplatkov. Preddavková platba je
splatná do íj.dňa v mesiaci.
5 . 1 3 Všetky platby podľa Zmluvy sa vykonávajú bezhotovostne na účet Dodávateľa
spôsobom dohodnutým v Zmluve a týchto VOP. Číslo účtu a variabilný symbol
sú uvedené v príslušnej vyúčtovacej faktúre, zálohovej faktúre alebo v Dohode
o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu, všetky platby sa
vykonávajú v mene EUR, ak nie je dohodnuté v Zmluve inak. Zmluvné strany
znášajú svoje náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové
poplatky, poštové poplatky).
5.14 Platba Odberateľa sa považuje za riadne splnenú, ak je pripísaná v predpísanej
výške na bankový účet Dodávateľa s uvedením správneho variabilného a
špecifického symbolu uvedeného na faktúre, zálohovej faktúre, v Dohode
o platbách za odobratú, ale zatiaľnevyfakturovanú elektrinu alebo dohodnutého
v Zmluve alebo týchto VOP. Ak Odberateľ poukáže úhradu s nesprávnym
variabilným symbolom alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet
Dodávateľa, ako je uvedené na faktúre alebo dohodnuté v Zmluve, Dodávateľje
oprávnený vrátiť mu úhradu ako neidentifikovateľnú a účtovať mu úrok z
omeškania podľa článku 6. za oneskorené plnenie od dátumu splatnosti až do
prijatia správne poukázanej platby.

5 . 1 5 Daňové doklady vystavené Dodávateľom podľa Zmluvy alebo VOP vystavené
spôsobom hromadného spracovania dát nemusia v súlade s ust. § 32 ods. 3
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve obsahovať vlastnoručný podpis zmluvných
strán, ale postačuje účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v
technickej forme. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade dohody medzi
Dodávatelom a Odberateľom o elektronickom vyhotovení faktúry nie je
Dodávateľ povinný zasielať Odberateľovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme.
6.

ÚROK Z OMEŠKANIA. ZMLUVNE POKUTY
6.1 Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky
Dodávateľa podľa Zmluvy alebo týchto VOP, je Odberateľ povinný zaplatiť
Dodávatelovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň
omeškania vo výške 0,05% za každý, aj začatýdeň omeškania.
7- REKLAMÁCIE
7.1 V prípade, že Odberateľ reklamuje správnosť merania údajov určeným
meradlom alebo zistí chybu na určenom meradle, môže prostredníctvom
Dodávateľa písomne požiadať PDS o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ
je povinný túto žiadosť Odberateľa bezodkladne odoslať PDS, ktorý v zákonnej
lehote zabezpečí preskúšanie meradla. Podanie žiadosti o preskúšanie meradla
nemá vplyv na povinnosť Odberateľa zaplatiť dohodnuté platby v lehote ich
splatnosti. Ak sa pri preskúšaní zistí, že určené meradlo vykazuje väčšiu chybu
(odchýlku) ako je prípustná, vykoná PDS korekciu chybne zmeranej dodávky a
znáša náklady spojené s preskúšaním a výmenou určeného meradla. Ak na
určenom meradle nebola zistená chyba, je Odberateľ povinný uhradiť náklady
spojené sjeho preskúšaním a výmenou podľa požiadaviek príslušnej PDS.
7.2 Ak zistí ktorákoľvek zmluvná strana chyby alebo omyly pri fakturácii platieb
podlá Zmluvy alebo týchto VOP, vzniknuté použitím nesprávnej konštanty
určeného meradla, použitím nesprávnej ceny za dodávku elektriny alebo za
služby distribúcie, chybou v písaní alebo počítaní vo fakturácii, nevrátením
nezapočítaných zaplatených preplatkov a pod. je povinná okamžite o chybe
informovať druhú stranu. Zmluvné strany majú nárok na vzájomné vyrovnanie
rozdielu.
7.3 Zmluvné strany si reklamáciu uplatňujú písomnou formou zaslaním na
kontaktné údaje uvedené v zmluve. Druhá strana vždy potvrdí prijatie
reklamácie. Reklamácia musí okrem kontaktných údajov a dátumu podania
obsahovať aj presný popis reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvaťdlhšie
ako 30 dní od prijäťia reRIfmácie a po uplynutí lehoty zmluvná strana písomne
oznámi druhej strane riešenie reklamácie. Reklamácia nemá odkladný účinok na
splatnosť pohľadávok podľa;Zmluvya týchto VOP. i
3
7.4 Odberateľ je oprávnený-písomne reklamovať Dohodu o pjltbách za odobratú^
ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na príslušné obdobie z dôvodu jeho
neprimeranosti najneskôr do splatnosti prvej takto predpísanej zálohy, pokiaľ sa
nedohodne s Dodávateľom iným spôsobom.
7.5 Ak je v rámci vyriešenia reklamácie Dodávateľ povinný vrátiť Odberateľovi
preplatok, je Dodávateľ oprávnený započítať tento preplatok s ktoroukolVek
svojou pohľadávkou voči Odberateľovi, a to podľa uváženia Dodávateľa, ako aj
započítať tento preplatok na úhradu najbližšej zálohy platenej Odberateľom
podľa Zmluvy a týchto VOP.
8. NÁHRADA ŠKODY
8.1 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce im zo Zmluvy a
týchto VOP alebo platných právnych predpisov, má poškodená zmluvná strana
okrem zmluvnej pokuty právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody
okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením
dodávky a distribúcie elektriny v súlade so zákonom o energetike alebo
Zmluvou alebo týmito VOP, alebo zavinením príslušným PDS.
8.2 Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka
elektriny zabezpečená cez cudzie zariadenie a nedodanie elektriny je spôsobené
poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení. Dodávateľtiež nezodpovedá
za škody spôsobené nedodaním elektriny, ktoré vznikli pri zabezpečovaní
povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo pri stavoch núdze
v zmysle Zákona o energetike.
8.3 Odberateľzodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so
Zákonom o energetike a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Odberateľ je povinný uhradiť náklady spojené so zistením a odstránením
neoprávneného odberu.
9. UKONČENIE A ZÁNIK ZMLUVY
9.1 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán, musí však
obsahovať úpravu vzájomného finančného vysporiadania zmluvných strán.
V prípade ak má Odberateľ voči Dodávateľovi neuhradené peňažné záväzky zo
Zmluvy, má Dodávateľ právo odmietnuť ukončenie Zmluvy dohodou.
9.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia
povinností Odberateľom vyplývajúcich zo Zmluvy a VOP alebo platných
právnych predpisov. Za závažné porušenie povinností Odberateľa podľa
predchádzajúcej vety sa považuje najmä:
a) ak je Odberateľ v omeškaní so splnením akéhokoľvek záväzku voči
Dodávateľovi trvajúcom dlhšie než 30 dní, predovšetkým ak je v omeškaní so
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zaplatením akejkoľvek platby za dodávku elektriny a za služby distribúcie,
zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, škody alebo dálších nákladov;
b) ak je Odberateľ v omeškaní so zaplatením iného peňažného záväzku voči
Dodávatelovi, než záväzku zo Zmluvy, dlhšie než 30 dní;
c) ak bol Odberateľovi zistený neoprávnený odber elektriny v zmysle Zákona
o energetike;
d) Odberateľ nemá, resp. nemal pri uzatváraní Zmluvy užívacie právo k
nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza jeho odberné elektrické zariadenie;
e) Odberateľ opakovane ani po písomnej výzve neumožní prístup PDS alebo
Dodávateľovi k určenému meradlu, prístup k odbernému elektrickému
zariadeniu alebo opakovane neumožní montáž určeného meradla alebo
zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch;
f) ak je dlhšie ako 30 dní z dôvodov nečinnosti alebo neplnenia povinnosti
Odberateľa prerušená dodávka elektriny podľa čl. 4. VOP alebo aj ak je dlhšie
ako 30 dní prerušená dodávka elektriny zo strany PDS z dôvodu neoprávneného
odberu elektriny;
g) irié porušenie povinnosti Odberateľom, ktoré je zvlášť špecifikované v Zmluve
alebo týchto VOP ako závažné porušenie.
Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia
povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a VOP. Za závažné porušenie
povinností Dodávateľa zo Zmluvy a VOP sa považuje najmä:
a) bezdôvodné ukončenie dodávky elektriny, okrem prípadov vylučujúcich
zodpovednosť Dodávateľa podfó čl.4;
b) bezdôvodné neposkytovanie alebo nezaistenie služieb distribúcie z dôvodu na
strane Dodávateľa;
c) omeškanie so zaplatením splatného záväzku Dodávateľa voči Odberateľovi
dlhšie než 30 dní;
d) iné porušenie povinnosti Dodávateľom, ktoré je zvlášť špecifikované v Zmluve
alebo týchto VOP ako závažné porušenie.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiťak:
a) bude vydané rozhodnutie o zrušení zmluvnej strany likvidáciou bez právneho
nástupcu,
b) bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zmluvnej strany alebo
na zmluvnú stranu bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení [ďalej len „zákon o konkurze a
reštrukturalizácii"],
c) na majetok zmluvnej strany bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie alebo vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia podľa
zákopg o konkurze a reštrukturalizácii alebo začaté exekučné konanie podľa
zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v platnom znenĹ
Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane alebo neskorším
dňom uvedeným v tomto písomnom oznámení. Zmluvné strany sa týmto
dohodli, že Zmluva v tomto prípade zaniká dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v tomto
oznámení o odstúpení. Odstúpením od Zmluvy alebo jej ukončením iným
spôsobom v súlade so Zmluvou alebo VOP nie je dotknutý nárok na náhradu
škody, na zmluvnú pokutu, nároky vyplývajúce z porušenia Zmluvy alebo týchto
VOP, ustanovenia Zmluvy týkajúce sa riešenia sporov ani iné ustanovenia, ktoré
podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení
Zmluvy,
V prípade ukončenia Zmluvy je Odberateľ povinný umožniť Dodávateľovi
vykonať úkony súvisiace s ukončením dodávky elektriny a distribučných služieb
a odpojením odberného miesta.
Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy a písomná výpoveď Zmluvy
zmluvnou stranou podľa tohto čl. 9. VOP, budú zasielané doporučenou poštou
alebo kuriérom na adresu na doručovanie zmluvnej strany uvedenú v Zmluve
alebo týchto VOP alebo poslednú písomne oznámenú adresu na doručovanie
zmluvnej strane a bude sa považovať za doručené druhej zmluvnej strane dňom
prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky, alebo piatym
dňom odo dňa ich zaslania zmluvnej strane (adresátovi), pokiaľ sa nepreukáže
skorší deň doručenia.
Ak je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, môže byť ukončená písomnou
výpoveďou ktorejkolvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. V prípade
uplatnenia výpovede Zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je pre
obe zmluvné strany 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí obsahovať
okrem identifikácie zmluvného partnera a čísla združenej zmluvy o dodávke
elektriny aj presnú identifikáciu odberného miesta uvedeného v Zmluve a to
v rozsahu EIC kód, názov miesta spotreby a adresa miesta spotreby.
Ak je Zmluva uzavretá na dobu určitú, po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej
platnosť a účinnosť opätovne predĺži, a to vždy o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ
ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 2
kalendárne mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy, že na jej predĺžení
netrvá. Takéto oznámenie musí byť v písomnej forme a musí byť preukázateľne

doručené druhej zmluvnej strane najneskôr v posledný pracovný deň tejto
oznamovacej lehoty v zmysle čl. 1 1 týchto VOP.
9.10 Výpoveď zmluvy zo strany Odberateľa, ktorej dôvodom je zmena dodávateľa
elektriny stráca platnosť a platnosť a účinnosť Zmluvy sa automaticky predlžuje
na ďalších 12 mesiacov v zmysle čl. 9.9 v prípade ak zmena dodávateľa elektriny
nebola ku dňu uplynutia výpovednej lehoty zrealizovaná.
9 . u Nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy sa rušia všetky doterajšie zmluvné
vzťahy súvisiace s dodávkou elektriny uzavreté medzi rovnakými Zmluvnými
stranami alebo ich právnymi predchodcami.
9.12 Ak bol s Odberateľom dohodnutý záväzok minimálneho odberu, pri ukončení
Zmluvy je Dodávateľ oprávnený tento záväzok Odberateľovi vyfakturovať
v poslednej vyúčtovacej faktúre.
10. RIEŠENIE SPOROV
10.1 V prípade vzniku sporov zo Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky
dostupné opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté zo
Zmluvy sa zaväzujú zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou
dohodou a v prípade, že k dohode alebo zmieru nedôjde, bude takýto spor
predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.
10.2 Zmluva a VOP sa riadia slovenským právom.
11. DORUČOVANIE
11.1 Akékoľvek oznámenie alebo dokument, ktorý má byť doručený medzi
Zmluvnými stranami, ak nie je stanovené vo VOP alebo inak dohodnuté v
Zmluve, môže byť doručený aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov
doručovania, pričom spôsoby doručovania je možné aj kombinovať:
a) doručenie na adresu Zmluvnej strany, oznámenie alebo dokument budú
považované za doručené maximálne piaty deň po odoslaní, pokiaľ sa
nepreukáže skorší deň doručenia;
b) doručenie faxom na kontaktný údaj uvedený v Zmluve, oznámenie alebo
dokument budú považované za doručené obdržaním spätného faxového
potvrdenia o úspešnom doručení z príjemcovho faxového prístroja, pokiaľ je
spätná správa prijatá v pracovný deň do 15.00 hod, inak nasledujúci pracovný
deň po pracovnom dni, kedy bolo odoslané;
c) elektronicky (e-mailom), oznámenie alebo dokument budú považované za
;; doručené obdržaním spätného elektronického potvrdenia o úspešnom doručení
z príjemcovej e-riáilovej äjiresy, pokiaľ je spätná elektronická správa prijatá v
pracovný deň do 15.00 hod,! inak nasledujúci pracovný deň po pracovnom dni,
?!
kedy bol odoslaný. Tento spôsob doručenie je piatný vždy len v kombinácii
s postupom podľa bodu 11.1 a) alebo h);
ý
d) prostredníctvom správy SMS odoslanej na kontaktné číslo mobilného
telefónu, oznámenie alebo dokument budú považované za doručené
potvrdením na mobilnom telefóne odosielateľa o doručení správy SMS na
mobilný telefón adresáta, pokiaľ je potvrdenie prijaté v pracovný deň do 15.00
hod, inak nasledujúci pracovný deň po pracovnom dni, kedy bola správa SMS
odoslaná. Tento spôsob doručenie je platný vždy len v kombinácii s postupom
podľa bodu u.ia)alebo b).
11.2 Pokiaľ nebude v Zmluve uvedené inak, má sa za to, že Odberateľ udeľuje
Dodávateľovi výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení o
doručení správ, výziev, upozornení o generovaní upomienok a iných oznámení
vo veci Zmluvy alebo VOP a ich plnenia prostredníctvom SMS správ alebo
elektronických prostriedkov (najmä mailom), pokiaľ Dodávateľ má takýto
kontakt Odberateľa k dispozícii. Obdobne sa súhlas vztahuje i na zasielanie
obchodných oznámení v elektronickej i v písomnej forme vo veci dodávok
elektriny, distribučných služieb a súvisiacich služieb. Odberateľ má právo
odmietnuť obchodné oznámenia zasielané elektronickou formou podľa
platných právnych predpisov.
11.3 Oznámenie alebo dokumenty určené Dodávateľovi musia byť doručené na
adresu uvedenú v Zmluve, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
komunal-energy@komunal-energy.sk
1 1 4 Pre komunikáciu pri plnení Zmluvy alebo VOP môže Odberateľ okrem údajov
uvedených na Zmluve použiť najmä tieto kontakty: Zákaznícka linka tel. č.:
0850 122 333; e-mail: komunal-energy@komunal-energy.sk; internetová
stránka: www.komunal-energy.sk.
11.5 Pri komunikácii Dodávateľa s Odberateľom (napr. pri komunikácii
prostredníctvom Zákazníckej linky Dodávateľa), je Dodávateľ oprávnený
požadovať od Odberateľa poskytnutie identifikačných údajov a tieto si
zákonným spôsobom overiť za účelom overenia totožnosti Odberateľa. V
prípade neposkytnutia týchto údajov Odberatelom, v prípade poskytnutia
nesprávnych alebo neúplných údajov, ako aj v prípade pochybností o správnej
identifikácii je Dodávateľoprávnený požiadavku odmietnuť.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Každá Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom začatia poskytovania dodávky elektriny a služieb distribúcie.
Dátum a čas účinnosti je v každej Zmluve stanovený individuálne, inak je Zmluva
neplatná.

12.2 V prípade, že je jednou zo Zmluvných strán verejný obstarávatei; zmluva je
účinná až po jej zverejnenív centrálnom registri zmlúv SR.
12.3 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie Zmluvy.
12.4 VOP sú dostupné na internetovej stránke Dodávateľa www.komunal-energy.sk
a tiež v jeho sídle alebo u jeho zmluvných partnerov. Dodávateľ je oprávnený
meniť a dopĺňať VOP, popr. ich nahradiť novým znením. O zmenách VOP Sa
Dodávateľ zaväzuje informovať Odberateľa najneskôr 30 dní pred dňom
účinnosti zmeny VOP (resp. účinnosti nových VOP) a to zverejnením zmeny VOP
na svojej internetovej stránke www.komunal-energy.sk a súčasne musí
Odberateľa na túto zmenu VOP vhodným spôsobom upozorniť.
12.5 Ak sa počas trvania Zmluvy stane akékolVek ustanovenie Zmluvy alebo týchto
VOP neplatné alebo právne nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť a
vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy alebo týchto VOP.
12.6 Pre účely Zmluvy a týchto VOP znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť
(vyššia moc) také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich
bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu zmluvných strán a ktoré im
zabránia, alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP. Týmito udalosťami môžu byť najmä
živelné pohroma, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk,
epidémia a pod.
12.7 Dodávateľ výslovne vyjadruje svoj súhlas, s tým, aby Dodávateľpre účely plnenia
Zmluvya pre účely svojich informačných kampaní za obchodnej spolupráce osôb
podieľajúcich sa na plnení Zmluvy zhromažďoval, spracovával a uchovával
osobné údaje zákazníka - fyzickej osoby, a to najmä meno, priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia a príp. číslo bankového účtu a kontaktné údaje.
12.8 Pri kontaktovaní Zákazníckej linky je Odberateľ povinný identifikovať sa troma
nezávislými údajmi: číslom obchodného partnera, číslom miesta spotreby a
adresou odberného miesta, ak bude na tento úkon vyzvaný operátorom.
12.9 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú podávať si včasné a určité informácie o
zmenách údajov uvedených v Zmluve, ktoré nemajú vplyv na jej zmeny, napr.:
zmeny identifikačných údajov zmluvných strán, osobných údajov, adresy na
doručovanie písomností. Neposkytnutie takýchto informácií je na ťarchu
povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si včas
všetky informácie, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na plnenie Zmluvy
vrátane oznámenia o postavení zdaniteľnej osoby podlá zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to najneskôr do 5 dní
ododňa zmenytýchto údajov.
32.10 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, čísla účtu, kontaktných osôb,
íadfesyípre doručovanie písomností sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu
uzavretie dodatkov k Zmluve.
12.11 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, je zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a
Odberateľom uzavretý na dobu neurčitú.
12.12 VOP sú platné a účinné od 1. 2.2013.
V Žiline, dňa 17.12. 2012
Komunal Energy, s.r.o. Žilina
Peter Kalman
Prokurista

