
Číslo zmluvy : 00321125/2014/2015 
^ MsÚ 
Žiar nad 
Hronom 

centrálne -
číslo: f M 

^ MsÚ 
Žiar nad 
Hronom 

evidenčné „ r 

číslo: jQQ \m 

Rámcová zmluva na dodávku, distribúciu elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných 

ustanovení Zákona o energetike (ďalej len „Zmluva") 

SSE, a.s. ODBERATEĽ 

Názov: Názov: 
Stredoslovenská energetika, a.s. MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
Sídlo: Sídlo: 
Ulica republiky 5 Š. Moysesa 46 
010 47 Žilina 965 19 Žiar nad Hronom 
V zastúpení: V zastúpení: 
Ing. František Starec - Regionálny manažér pre 
biznis zákazníkov Mgr. Peter Antal - Primátor mesta 

ICO: 36 403 008 ICO: 00321125 
DIC: 2020106682 DIC: 2020480000 
IC DPH: SK2020106682 IC DPH: 
Obchodný register Okresného súdu v Žiline 
oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L 
Číslo účtu: 702432/0200 Číslo účtu: 14621422/0200 

ďalej len „SSE" alebo „Dodávateľ" ďalej len „Odberateľ 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom zabezpečenia plynulých a spoľahlivých dodávok a 
distribúcie elektriny pre Odberateľa, pričom obidve zmluvné strany chápu záväzky vyplývajúce z tejto 
Zmluvy tak, že tieto majú zabezpečiť implementáciu postupov a vzájomných vzťahov pre odvetvie 
elektroenergetiky v rozsahu vyplývajúcom z liberalizácie trhu s elektrinou. 

Táto Zmluva zahrňuje distribučnú zmluvu a zmluvu o dodávke elektriny v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku, pričom zodpovednosť za odchýlku preberá Dodávateľ. Táto Zmluva 
nezahrňuje zmluvu o pripojení k distribučnej sústave. 

Vzhľadom na to, že distribúcia elektriny je služba podliehajúca regulácii, ustanovenia v tejto Zmluve 
týkajúce sa distribúcie elektriny sa riadia pravidlami schválenými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
SR (ďalej len URSO) pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS"), ku ktorej sú odberné 
miesta Odberateľa pripojené. 

V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy z dôvodu zmeny Dodávateľa elektriny Odberateľom, 
Odberateľ je povinný zabezpečiť uzatvorenie distribučnej zmluvy s príslušným PDS. 

Pojmy a definície používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona o energetike, príslušných Vyhlášok 
Ministerstva hospodárstva SR, Výnosov a Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, 
Prevádzkového poriadku PDS vrátane príloh a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pre 
odvetvie elektroenergetiky, ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu s elektrinou. 

* 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Táto zmluva je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 
251/2012 o energetike, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii 



v sieťových odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 
oblasť elektroenergetiky. 

1.2 Táto zmluva sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka elektrickej energie formou združenej 
dodávky pre odberné miesta Odberateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie 
distribúcie na dobu určitú od 01.01.2014. do 31.12.2015. 

1.3 Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov elektriny 
zmluvnými stranami v období od 01.01.2014 do 31.12.2015 vrátane zabezpečenia distribúcie 
elektriny a ostatných služieb Dodávateľom a prevzatia za Odberateľa zodpovednosti za odchýlku 
za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok. 

1.4 Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia na 
podnikanie v energetike na dodávku elektriny č. 2005E 0059 - 5. zmena 
Vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) 

II. 
Predmet Zmluvy 

2.1. Distribúcia elektriny 

Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok SSE zabezpečiť Odberateľovi distribúciu elektriny 
v štandardnom zabezpečení, systémové služby a prevádzkovanie systému pre všetky odberné 
miesta za nasledujúcich podmienok: 

2.1.1. Odberateľ plní povinnosti, ktoré mu ukladá Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. (ďalej len 
"Zákon") a príslušné vykonávacie predpisy Zákona. 

2.1.2. Odberateľ má s príslušným PDS uzatvorenú „Zmluvu o pripojení", okrem prípadov, kedy 
Odberateľ už bol pripojený na distribučnú sústavu príslušného PDS. 

2.1.3. Odberateľ spĺňa podmienky stanovené „Prevádzkovým poriadkom PDS". 
2.1.4. Distribúcia elektriny sa riadi aktuálne platnými „Obchodno-technickými podmienkami 

prevádzkovania distribučnej sústavy ", ktoré sú platné pre distribučnú sústavu, do ktorej sú 
odberné miesta, odberateľa pripojené. 

Táto časť Zmluvy je uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných 
ustanovení Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. (ďalej len "Zákon"). 

2.2. Dodávka elektriny 

Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok SSE opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté 
množstvo elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo 
všetkých odberných miestach za nasledujúcich podmienok: 

2.2.1. Technický a právny stav predmetných odberných miest umožňuje distribúciu elektriny. 
2.2.2. Odberateľ má dohodnuté množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje dodávka elektriny. 
2.2.3. Odberateľ a SSE majú dohodnutú cenu za dodávku elektriny. 
2.2.4. Odberateľ dodržiava platobné podmienky uvedené v tejto Zmluve. 
2.2.5. Odberateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a SSE preberá touto Zmluvou za 

Odberateľa zodpovednosť za odchýlku spôsobenú Odberateľom v zmysle všeobecne platného 
právneho predpisu upravujúceho pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Prenesená 
zodpovednosť za odchýlku platí za podmienky, že Odberateľ bude mať počas trvania tejto Zmluvy 
dodávku elektriny do všetkých jeho odberných miest len od SSE. 

Táto časť Zmluvy, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, sa riadi ustanoveniami § 409 
a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona. 

2.3. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa odobrať dohodnuté množstvo elektriny a platiť SSE 
za plnenia uvedené v čl. I bod 1.1. a bod. 1.2. cenu podľa tejto Zmluvy. 

2.4. Pokiaľ v Zmluve (vrátane jej Príloh) nie je dohodnuté inak, považuje sa za dohodnuté množstvo 
elektriny, ktoré je obojstranne písomne potvrdené obidvoma zmluvnými stranami pre obdobie 
platnosti Zmluvy. 

2.5. Podpisom tejto Zmluvy Odberateľ poveruje Dodávateľa na jednania v oblasti distribúcie elektriny v 
distribučnej sústave PDS. 



2.6. V prípade porušenia bodov 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. sa má za to, že Odberateľ odoberá elektrinu 
v rozpore s touto zmluvou. 

2.7. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči Odberateľovi sankcie v prípade neodobratia ako aj 
prekročenia zmluvného množstva objednanej elektriny. 

* 

III. 
Platnosť a účinnosť Zmluvy, doba plnenia Zmluvy 

3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
01.01.2014 od 00.00 hod., nie však skôr, ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle Odberateľa a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2015 do 24.00 hod. 

3.2. Táto Zmluva platí pre všetky odberné miesta Odberateľa. 
* 

IV. 
Cena za predmet plnenia 

4.1. Cena za poskytnutie distribúcie elektriny, prenosu elektriny, za systémové služby a prevádzkovanie 
systému a ostatné poplatky schválené URSO (predmet plnenia podľa čl. I bod 1.2. tejto Zmluvy) sú 
určené podľa platných cenových rozhodnutí URSO. V prípade zavedenia nových poplatkov alebo 
nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto Zmluvy, má SSE 
právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť. SSE 
má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na 
cenu a ktoré budú zavedené URSO-m alebo rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré SSE 
nebude môcť ovplyvniť. 

4.2. Cena dodávky elektriny (predmet plnenia podľa čl. I bod 1.2. tejto Zmluvy) je dohodnutá zmluvnými 
stranami ako cena dohodou podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá je uvedená ako 
priemerná indikovaná cena 42,50 EUR/MWh. 

4.3. Dohodnutá priemerná indikovaná cena za dodávku silovej elektriny je pevná a nemenná počas 
doby trvania tejto Zmluvy. 

4.4. V prípade produktu Odberateľa s viacerými tarifami na odbernom mieste, bude indikovaná cena 
rozložená do jednotlivých taríf pomerovými koeficientmi. 

4.5. Všetky uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. K uvedeným cenám bude pripočítavaná 
DPH podľa platných právnych predpisov. 

4.6. Cena za distribuovanú a dodanú elektrinu je stanovená v EUR pokiaľ sa Dodávateľ a Odberateľ 
nedohodli inak. Platba v inej mene než EUR musí byť obojstranne dohodnutá písomne. 

* 

V. 
Fakturácia a platenie. 

5.1. Faktúry za odobratú elektrickú energiu budú vystavované na každé odberné miesto samostatne. 
5.2. Odberateľ a SSE sa dohodli, že na faktúre za odberné miesto bude vyúčtovanie za predmet 

plnenia podľa čl. I bod 1.2., pričom smerodajný pre výšku faktúry je celkový súčet jej všetkých 
položiek. 

5.3. Vyúčtovanie dodanej a distribuovanej elektriny a zaplatených preddavkových platieb za dodanú 
a distribuovanú elektrinu bude uskutočňované formou faktúry, ktorú SSE vystaví do 5 pracovných 
dní po dni zdaniteľného plnenia na ^iklade príslušného odpočtu stavov fakturačného merania. 

5.4. Vystavovanie faktúr bude realizované: 
a) V prípade mesačného odpočtu stavov meradla mesačne. 
b) V prípade ročného odpočtu stavov meradla ročne. 

5.5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. 
5.6. Odberateľ a SSE sa dohodli, že Odberateľ bude platiť preddavky. 
5.7. Celková výška preddavkov sa stanovuje vo výške 85% predpokladanej spotreby elektriny. 

a) V prípade mesačnej fakturácie budú preddavkové platby rozložené do jednej splátky, a to k 15. 
kalendárnemu dňu v mesiaci, ak v doklade „Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ 
nevyfakturovanú elektrinu - faktúra (ďalej len „Dohoda"), nie je uvedené inak. Vystavená Dohoda 
má právne náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona o DPH. 

b) V prípade ročnej fakturácie budú preddavkové platby rozložené do jedenástich splátok (jeden 
krát mesačne), a to do 15. kalendárneho dňa v mesiaci, ak v Dohode nieje uvedené inak. 

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa, kedy je doručené SSE oznámenie o zmene Dodávateľa na 
dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto Zmluvy, bude Odberateľ platiť zálohové platby vo 
výške 100% predpokladanej spotreby za zostávajúce obdobie platnosti Zmluvy. 



5.9. Preddavkové platby budú platené Odberateľom na základe vystavenej Dohody, ktorú je oprávnený 
Dodávateľ vystaviť na každé odberné miesto samostatne. Vystavenie Dohody ako dokladu 
k úhrade preddavkových platieb nepodlieha schváleniu Odberateľom. Dohoda sa stáva 
nedeliteľnou súčasťou Zmluvy okamihom jej vystavenia a doručenia Odberateľovi. Dohoda sa 
považuje za doručenú (okrem spôsobu doručenia podľa čl. 12.1. Zmluvy) tiež okamihom, ak 
Odberateľ začne uhrádzať preddavkové platby podľa vystavenej Dohody. 

5.10. V prípade, že Odberateľ nezaplatí faktúru v plnej výške, čiastková úhrada sa rozráta na jednotlivé 
položky vo faktúre v percentuálnom pomere ich fakturovanej výšky. 

5.11. V prípade, že Odberateľ opakovane nedodržiava termíny splatnosti peňažných záväzkov podľa 
tejto Zmluvy alebo opakovane neuhrádza preddavky v zmysle Dohody, SSE je oprávnená 
požadovať od Odberateľa poskytnutie peňažnej zábezpeky (kaucie) vo výške až do trojnásobku 
očakávaných priemerných mesačných platieb za elektrinu, pokiaľ nie je dohodnutý iný spôsob 
poskytnutia zábezpeky. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu takejto požiadavke SSE 
vyhovieť, pričom porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

VI. 
Meranie 

6.1. Typ meracej súpravy určenej pre meranie elektrickej energie je určený v samostatných Zmluvách 
s jednotlivými odberateľmi, ktorí sú uvedení v Prílohe č.2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy. Overovanie meradiel sa riadi Vyhláškou č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Zásady merania elektrickej energie stanovuje „Prevádzkový poriadok PDS". 

VII. 
Úrok z omeškania 

7.1. Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy je SSE 
oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Úrok z omeškania bude vyúčtovaný po uplynutí dátumu splatnosti príslušného peňažného záväzku 
Odberateľa. Odberateľ uhradí úrok z omeškania do dátumu splatnosti uvedeného na vyúčtovaní. 

VIII. 
Vylúčenie zodpovednosti 

8.1. Pre účely Zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také mimoriadne 
a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu 
ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia 
riadne a úplné plnenie zmluvných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy. Týmito udalosťami môžu 
byť najmä živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia 
a pod.. Rovnaké právne následky ako sú uvedené prípady vyššej moci, môže mať zmena zákonov 
SR, alebo iných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní kontraktačný systém 
SSE s dôsledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej 
alternatívy. 

IX. 
J Riešenie sporov 

9.1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné 
opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa zaväzujú 
zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou dohodu a v prípade, že k dohode alebo zmieru 
nedôjde, bude takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého bude stanovená 
v zmysle Občianskeho súdneho poriadku. 

X. 
Ukončenie Zmluvy 

10.1. V prípade zmeny Odberateľa (právneho subjektu) na ktoromkoľvek odbernom mieste podľa tejto 
Zmluvy má Odberateľ právo požiadať SSE o ukončenie dodávky a distribúcie elektriny na niektorom 
z odberných miest, pričom takáto zmena bude predmetom dohody o zmene Zmluvy a príslušných 
príloh Zmluvy. SSE bezdôvodne neodoprie požiadavku Odberateľa na ukončenie dodávky 
a distribúcie elektriny do niektorého odberného miesta, pričom SSE je oprávnená požadovať pred 



ukončením dodávky a distribúcie elektriny vysporiadanie všetkých záväzkov Odberateľa na odbernom 
mieste, v ktorom bude dodávka a distribúcia elektriny dohodou zmluvných strán ukončená. 

10.2. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípadoch určených obchodným 
zákonníkom. Podstatné porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje 
najmä: 
a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podľa tejto 

Zmluvy, 
b) omeškania so zaplatením akýchkoľvek platieb podľa tejto Zmluvy (napr. zálohových platieb, 

úrokov z omeškania a náhrad) v stanovených termínoch, a to po výzve SSE, 
c) nedodržanie plnenia akýchkoľvek peňažných záväzkov vyplývajúcich z iných dohôd z ktorých 

vyplýva záväzok Odberateľa uhradiť SSE peňažnú sumu ( napr. Dohoda o pristúpení k dlhu, 
Dohoda o uznaní záväzku a splátkach dlhu a pod.) 

d) neumožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby 
alebo výmeny, a to ani po výzve SSE, 

e) poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberateľa alebo neoznámenie skutočnosti, že 
meracie zariadenie bolo poškodené treťou osobou (pokiaľ o tom preukázateľne vedel), alebo 
odcudzené. Odberateľ je povinný poškodenie meracieho zariadenia alebo odcudzenie 
meracieho zariadenie oznámiť SSE bez zbytočného odkladu. 

f) v prípade ak nedôjde k začatiu dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy z dôvodu nečinnosti 
trvajúcej viac ako 14 dní od účinnosti tejto Zmluvy alebo zmarenia zo strany Odberateľa, 

g) začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok Odberateľa v zmysle 
Zákona č. 7/2005 Z. z. 

10.3. Podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany SSE sa považuje : 
a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny, 
b) opakované bezdôvodné neposkytovanie distribúcie elektriny, 
c) opakované nedodržanie kvality dodávanej elektriny v rozsahu medzných hodnôt podľa 

technických noriem, 
d) začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok SSE v zmysle Zákona č. 

7/2005 Z. z. alebo vstup SSE do likvidácie. 
10.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť odôvodnené a vykonané písomne a doručené druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia. S odstúpením od Zmluvy 
nezaniká nárok Dodávateľa na vymáhanie všetkých záväzkov Odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy 
a jej Príloh, vrátane platieb za neodobratú elektrinu a cenových prirážok za elektrinu odobratú nad 
rámec záväzne objednaného množstva elektriny. 

10.5. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Odberateľ povinný v zmysle platných právnych predpisov 
uzatvoriť samostatnú zmluvu o distribúcií. V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany 
Odberateľa je SSE oprávnená aj bez vyzvania prerušiť alebo obmedziť distribúciu elektriny bez 
nároku Odberateľa na náhradu škody. 

XI. 
Reklamácie 

11.1 Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej konštanty, 
použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na 
vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme reklamácie s jednoznačným označením 
„Reklamácia". 

11.3 Reklamácia neoprávňuje poškodenú stranu k nezaplateniu faktúry. 
11.4 Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 

dní odo dňa, kedy reklamáciu obdržala. 
11.5 V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je dobropis, resp. ťarchopis, povinná zmluvná strana 

zrealizuje úhradu v lehote splatnosti aká je dohodnutá pre vyúčtovacie faktúry. 
11.6 Všetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia platnými zákonnými ustanoveniami. 

XII. 
Súhlas k zabezpečeniu distribúcie elektriny 

12.1 Odberateľ týmto poveruje Dodávateľa, aby v jeho mene zabezpečil distribúciu elektriny do 
odberných miest podľa tejto Zmluvy od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti 
vymedzeného územia, a to za podmienok uvedených v príslušných rozhodnutiach ÚRSO, 
Prevádzkového poriadku PDS a podmienok poskytovania distribúcie PDS. Odberateľ sa zaväzuje 

poskytnúť Dodávateľovi požadovanú súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie distribúcie elektriny od 
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PDS. V prípade, že Odberateľ Dodávateľovi požadovanú súčinnosť na zabezpečenie distribúcie 
elektriny neposkytne, Dodávateľ nie je povinný distribúciu elektriny podľa tejto Zmluvy Odberateľovi 
zabezpečiť. 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Všetky úkony vyplývajúce zo Zmluvy musia byť vykonané písomne, pokiaľ zmluvné strany 
nedohodnú prípustnosť inej formy. Písomnosti sa považujú za doručené, ako náhle boli adresátom 
prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním, alebo 
opomenutím zmaril doručenie písomnosti. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie 
písomnosti odmietol. 

13.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží Odberateľ a jeden rovnopis 
Dodávateľ. 

13.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou očíslovaných dodatkov, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Dojednania zmluvných strán v Prílohe č. 3 Zmluvy, ktoré 
boli dohodnuté po podpise Zmluvy, majú prednosť pred znením Zmluvy. 

13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií (príloha č.2 súťažných podkladov). 
Príloha č. 1/2 - Návrh na plnenie kritérií (príloha č.2 súťažných podkladov po ukončení 
elektronickej aukcie). 
Príloha č. 2 - Zoznam odberateľov pre uzatvorenie individuálnych Zmlúv. 

13.5. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, Zákonom 
o energetike, príslušnými Vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, Výnosmi a Rozhodnutiami 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, Prevádzkovým poriadkom SSE a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

13.6. Údaje poskytnuté Odberateľom v súvislosti so zmluvou, SSE uloží za účelom spracovania dát, s 
čím Odberateľ podpisom Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. 

13.7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, zmluvné strany sa 
zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia v tejto zmluve ustanoveniami novými, určenými právnou 
úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel tejto Zmluvy. 

13.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť pred tretími osobami všetky informácie týkajúce sa 
tejto Zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán neposkytne akékoľvek informácie týkajúce sa tejto Zmluvy 
tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, okrem informácií 
verejne publikovaných, alebo sprístupnenie ktorých ukladá zákon alebo všeobecne záväzný právny 
predpis. 

13.9. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

13.10.Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na 
základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok. 

13.11.Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením § 262 Obchodného Zákonníka že, ich 
záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

ZA SSE, a.s. 
Meno a priezvisko: 
Ing. František Starec 

Podpísané 

Funkcia: Regionálny manažér pre biznis 
zákazníkov 
Dátum: i n iťíb 

ZA ODBERATEĽA 

F u n kcfar~"Fŕi m á toMQesta^ 

Dátum: 1JL.il- Mib 

Stredoslovenská energetika 
akciová spoločnosť 

Žilina 
226 



Príloha č. 1 

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 NIEKORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ 

NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Údaje: Obchodné meno uchádzača Stredoslovenská energetika, a.s 
Adresa alebo sídlo uchádzača ....Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

(v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena 
skupiny/združenia) 

DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
- Do odberných miest podľa zoznamu odberných miest - príloha č.4 súťažných podkladov 

Kritérium Celková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky 146 630,00 

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

Podpísané 

- / 
> / 

Ing. František Starec 

Stredoslovenská energetika 
akciová spoločnosť 

Žilina 
226 



Príloha č. 1/2 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

(PO UKONČENÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE) 

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

NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Údaje: Obchodné meno uchádzača Stredoslovenská energetika, a.s 
Adresa alebo sídlo uchádzača ....Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

(v prípade skupiny/združenia názov skupiny/združenia a údaje za každého člena 
skupiny/združenia) 

DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
- Do odberných miest podľa zoznamu odberných miest - príloha č.4 súťažných podkladov 

Kritérium Celková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky 144 925,00 

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

.1 ^ 

i Podpísané 

z ? : : : . 
Ing. František Starec / 
Stredoslovenská ooergeflka 

akciová spoločnosť 
Žilina 
2W 
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Príloha č. 2 

Zoznam odberateľov pre uzatvorenie individuálnych Zmlúv 

Odberateľ č. 1: 

Názov: Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo: Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00312125 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor 

Odberateľ č . 2: 

Názov: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609651 

Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti 

Odberateľ č. 3: 
Názov: Základná škola, ul. Jánskeho č.2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Sídlo: ul. Jánskeho č.2, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37831500 
Štatutárny orgán: Mgr. Marek Baláž, riaditeľ 

Odberateľ č. 4: 

Názov: Základná škola, ul. M.R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom 
Sídlo: ul. M.R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37831518 
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľ 

Odberateľ č. 5: 

Názov: Základná škola, ul. Jilemnického č.2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Sídlo: ul. Jilemnického č.2, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37831372 
Štatutárny orgán: PaedDr. Marián Majzlík, riaditeľ 

Odberateľ č. 6: 

Názov: Materská škola, ul. Jánskeho č.8, 965 01 Žiar nad Hronom 
Sídlo: ul. Jánskeho č.8, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 42001692 
Štatutárny orgán: Martina Šimková, riaditeľ 

í podpísané ; 

• >1P1,„..í 

ľ 7 t 

Ing. Františ < Starec 

Stredoslovenská energetik? 
akciovájspoiu&ipsí 

ŽBm 
??F 


