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ZMLUUA O ZDRUŽENE! DODÁVKE ELEKTRINY
{d'alej len ,,Zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
Zákona ř.Z51/2aIZ Z. z. o energetike a o zmene a doplneníniektorých zákonov,

oDBERATEť 
Ý

l

l obchodné meno:
l

Obec Zborov nad Bystricou

tčo: 00314366 2020553348 l lČ QPH

Zapísaný v {oR, ŽR): I Zastúpený: PaedDr. Juraj Hlavattý

Koniaktná osobal JUDr. Záteková Valková .I Funkcia: starosta obce

041 230 4081 IMobil: 0917 942367 I Fax:

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOST!

lPSč: 0 i 2 i 3 i 0 i 3

starosta@zborovnadbystricou.sk I SK NACEI

ADRCSA PRE zAsl€IANlE KoREŠPoNDENclE 8 totožná s adresou sídla spoločnosti

a

Uiica: Zborov nad Bystricou l č. ilomu: 233

Obec: Zborov nad Bystricou . }PSq: o l z'l s i o i s

SPOSOB UHRADY
preddaVkavých platieb

il Sr:trtas k inkasuz) 8 Prevodnli príkaz3) n Peňažný poukaz U

íaktúr

I Súnlas k inkasuži S Prevodný príkazll f Peňažný poukaz U

BANKovÉ sPo| ENIE oDB€RAT€ťA

sPOsoB zAslELANlA FAKTÚR (vyberte iLra jednu možnost,)

I súhtasím so zasielaním
eleltrcnickej f aktúrytt

Tvozabezoečenia: D štandard_ D extra
(bezzabezpečenio) (zobezpečenieheslom)

Typ zasielania súboru; fJ pdŤ súbor I xml súbor Ů pdf a xml súbor

[-mailová adresa pre zasieIanie faktúr:

8 Sútr|asím so zasielaním faktúíy poštou

VIAZANOSŤ ZMLUVV

Viazanost,odl 0 1/0 1 t20 19 clo: 31112l2019
Pole,,Via.zanosťod".savypinílenpreprípadpredÍženiaviazanosti Zmluvypodl'abodu 4.2.Zmluvy,atovprípade,aksi zmluvnéstranydohodli
iný cennik ako fennik dodávky elektriny pre pcdnikatel'ov a organizácie -lednoročný na príslušnýkalendárny rok

7) Podfa zákano o DPH elektronickú Joktúru možno vydat'len so súhlasom Odbemteťo, V pilpode súhlasu so zasielaním elektronickej íoktúry Vóm
odporúčame iný spósab úhrady faktúr ako je ,,peňažný poukaz U",

2) Pri uvedenom spÓsobe Úhrady je potrebné uviest'bankové spojenie adberateťa a doložit'vypísané tlačivo Mondót pre inkaso SEpA,
3) Pri uvedenom spósobe úhrady je potrebné uviest'bankové spojenie Odberorcra,

g1;13 Zborov nad Bystricou l Č, domu: 233
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STR€DOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA

C€NA ZA DODAVKU ELEKTR|NY
Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

oDB€RAT€I:

obchodné meno:

-.'*.'------.---^
lC0:

Zapísaný v (oR, ŽR):

i;;i.k,.á.r.M;
Telefón:

E-mail:

Obec Zborov naď Bystricou

00314366 |DlČ

PaedDr. Juraj Hlavatý

041 23o 40 81

DODÁVATEť: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/48, Ol0 47 Žilina
Tel,: 0850 ]-Z3 555 | Fax:041/519 25 19 | lČo: 36 403 00B I DlČ: 2020106682 l lČ DPH: SKZOZ010668Z
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 0ddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 Z43Z I Shr|FT-BIC: SUBASKBX

starosta@zborovnadbystricou.sk

2020553348

I Mobil. 0917 942 367

l lČ DPHI

I 
ZaslúnenÝ, PaedD.r, Jura,l H|av3ti

l Furr*cia, starosta obce

I Fax:

I SK NACE;

|č,domu: 223.------_-_'--'----.
IPSC: ol 2 303

ADR€SA síDtA sPoLočNosTt
Li ,,_i, Zborov nad Bystricou

0l,_'r Zborov nad Bystricou

l. Všeobecné podmienky

Ceny uvedené v tejto prílohe sú cenami za dodávku elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 0dberatel sa zavázuje odoberat'
elektrinu výhradne od Dodávatel'a počas celej doby platnosti tejto prílohy. Vzt'ahy a podmienky pre zaistenie dodávky elektriny sú
stanovené v Zmluve o združenej dodávke elektriny a v platných Obchodných podmienkach dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou
ročnou spottebou e|ektriny do 500 MVťh,

ll. Špeciíikácia cennftových položiek

P-: a,<

Aktiv/lTNormál

Klasik/2TNormál

Aku/2TNormál

Komfort / DlR

panoramik

€lement

'q..,']11,0. .113.9 ..'J..9 
d_o_.3 

'í./..1,.,? 
/..3 8 .],,,9

Cena NT (€UR/Mtťh)

43,66

53,25

lll. platnosť

Táto Prí|cha je platná

DoDÁVAT€(:

ccj: !_1/9 r /? 9 'l 9 ,:311 212 o 19

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka:

Dátum platnosti:

starostivosť o ákaznil<oy

átlna
_1-

t 2, _0t_, 20i9 Podpis

fff;F,Fď
z
z

=:
Dátum podpisu Odberate 2018

ODBERATEť:



Člárlok 1. / Fredmet zmluvy
1.1, ZT|uvou sa zavázuje Dodávatel'dodávat'odberatelbvi elektrinu vymedzenú

množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpeČit'distíibúciu elektriny do
všetkých odberných miest Odberateťa uvedených v Prílohe č. 2 - Zoznam odber-
ných miest 0dberatel'a víáane súvisiacich služieb a prevziať za 0dberatel'a zod-
povednosť za odchýlku (ďalej len ,,Dodávka elektriny"). Podmienkou pre dodí-
žanie termínu začatia Dodávky elektriny je splnenie technických a obchodných
podmienok pripojenia a obchodných podmienok DodáVatel'a. Dodávku elektriny
nemožno začať sk6r, ako d6jde k montáži urřeného meradla zo strany prevádzko-
Vaieťa distíibučnej sústavy (ďalej len ,,PDS"). odberatel'elektriny sa zavázuje za-
platiť DodáVaterovi cenu za Dodávku elektriny,

1,2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podl'a Zákona č. ZstlZOlZ Z. z. o ener-
Betike a o žmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,Zákon o energetike")
a platných.obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou
ročnou spolíebou elektriny do 500 MWh" (d'alej len ,,0P"). Tieto oP odberateíob-
držal pri podpise Zm|uvy, oboznámil sa s íchqbsahom, ktorému porozumel a za,
vázuje sa ich dodržiavať.

1.3, Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prís-
lušného PDS, ku ktorej je odberné miesto Odberateťa pripojené, do odberného
miesta odberatel'a, tj. prechodom elektriny cez odovzdávacie miesto, V ktorom
sa zároveň Uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elekt{ine a nebez-
pďenstvo škodý.

1,4. Pokiať v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodá-
Vatel'pre odberate|'a v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom a účinnom
preválzkovom poriadku PDS (d'alej len,Prevádzkový poriadok'), ktorý bol schyá-
lený Uřadom pre reguláciu siet'ových odvetví slovenskej republiky (!'alej len ,,UR-
SO"), Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený
na webovom sídle PDs,

1.5. Spósob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dóvodoch
výmeny určeného meradla ustanovu,ie § 40 odsek 8 Zákona o enefBetike, t.,|.
pri p|ánovanej výmene určeného meradla bude 1ermín oznámený písomne aspoň
15 dní vopred, to neplali ak odberater súhlasí s neskorším termínom oznáme-
nia vrjmeny určeného meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bu-
de termín oznámený bezodkladne. Dóvody výmeny určeného meradla, náhradný
spdsob určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného merad-
la alebo mimo určeného termínu odpočtu sú upravené v Prevádzkovom poriad-
kU pííslušného PDs.

1.6, oodáVateť poslednej inštancie je povinný dodáVat'elektrinU odberatelbm elek-
triny, ktorí sú pripojení k sústav€ a ktorých dodávate[ §tíatil spdsobilost' dodá-
vať elektrinu podl'a § 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak d6ide k zastave-
niu procesu zmeny dodávatel'a elektriny a zároveň ku dňu prerušenia dodávok
elektriny nemajú zabezpďenú dodávku iným spdsobom. Dodávateť posledne| in-
štancie je povinný dodávať elektrinu najviac počas troch mesiacov. Dodávka po-
slednej inštancie začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom póvodný dodáVateť
stíatil spasobilosť dodávať elektrinU. skutořnost', že dodáVater ebktriny stra-
til spósobilosť dodávať elektrinu podra § 18 odsek 6 Zákona o ene€etike alebo
ak d6ide k zastaveniu procesu zmeny dodávateía elektriny a zároveň odberatel
elektriny ku dňu prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným
spósobom, oznámi odběratefovi bezodkladne prevádzkovateť sýstavy, do ktorej
je odberateť elektriny pipojený a to v rozsahu podía Vyhlášky UR50 ř. 24lZ01]
Z, z. ktorou sa ustanowjú pravidlá pre íungovanie vrrútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom a úřinnom znení
(ďalej len -PÍavidlá trhu'). lníomácia koncwým odberaterom ehkíiny o začiatku
dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dóvodoch vznikg dodávky po-
slednej inštancie, dobe jej tn ania a rnožnostiach jej ukmčenia. Máuáteťom po-
slednej inštancie je džiteí povolenia na dod;ívku elektriny, ktoqý dodiáva elektri-
nu koncornjm odberateíom elektriny, korého rozhodnutím určí Urad pre reguláciu
siďových odvďví. Režim dodiávky poslednej inštancieje upravený v § 18 Zákona
o energetike a v § 36 Pravidiel trhu.

Čtánor Z, / Doba plětnosti zmluw
2.1. Zmluva nadobúda platnoď dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a

uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť
zmluvy a platí pre všetky odberné miesta odberalera uvedené v Prílohe č. 2
tejto zmluw. Zmluva nadobúda účinnoď odo dňa začatia DodáVky elektri-
ny. Zmluvné stíany sa v súlade s § 47a odsek 2 Obřianskeho zákonníka do-
hodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení,
a to dňom začatia Dodávky elektriny. Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12
rn€siacov, a to aj opakovane, pokiaí niektorá zmluvná strana najneskór 2 me-
siace ged uplynutíln doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne
neomámi, že s predlžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Ustanovenia toh-
to bodu Zmluvy sa nevťahujú pre prípad uvedený v bode 2.2. te,ito Zmluvy,

z.2. V píípade, že odberateť obdržal zo stíany Dodávateťa podpísanú Zmluvu
(móže byť zo strany D,odávateťa podpísaná aj mechanickými prostíiedkami),
zmluvné strany sa dohodli. že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného spl-
nenia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpíše aj Odberatel', čím Zmluvu
prijíma a vyjadruje s ňou súhlas a odberater obo,istranne podpí§anú Zmluvu
doručí Dodávateíovi na adresu Dodávatera uvedenú v záhlaví tejto ZmlUVy.
V prípade, že sa Zmlurra stane platnou v zmysle predchádzajúcej vety, uza-
tvára sa na dobu Určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Viazanosť zmlu-

vy a platí pre všetky odberné miesta Odberate|'a uvedené v Prílohe č, 2 tej-
to Zmluvv. Zmluva nadobúda účinnost'odo dňa začatia Dodávky elektriny,
Zmluva sa predlžuje o dobu d'alších 12 mesiacov a to a,j opakovane, pokiať
niektorá zmluvná strana najnesk6r 2 mesiace pred uplynutíry doby trvania
Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predlžením doby tr-
vania Zmluvy nesúhlasí, Zmluvné stíany 5a v súlade s § 47a odsek 2 Občian-
skeho zákonníka dohodli. že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda účin-
nosť po jej zvereineni a to dňom začatia Dodávky elektriny.

2,3. Príloha č. 1 k tejto Zmluve nepodlieha automatickému predlženiu platnosti.

Čtánot 3. / Špecifikácia odovzdávacieho a meratieho
miesta pre distribúCiu elektriny

3.1. Všetky iníormácie potrebné pre distribúciU elektriny ako aj technický popis mera,
cej súpravy pre,jednotlivé odberné miesta sú uvedené v Prílohe č. 4 - Technitká
špecifikácia odbernýň miest, ktorá je neoddelitelhou súčast'ou te.|to Zmluvy.

Čtánok 4. / Cena a sp6sob platby
4.1. 0dberatel'sa zavázuie elektrinu odoberať a zapIatiť Dodávatelbvi za je} Dodáv-

ku cenu podl'a tejto Zmluvy. Cena za Dodávku elektriny,je dohodnutá zmluvný-
mi stranami ako cena dohodou podl'a Zákona č. 18/1996 Z. z, o cenách a platí
pre obdobie uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zm|uvy, Cena píe túto Zmluvu uvede-
ná v Prílohe č. 1 je cenou silovej elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku, ktořé stanovuje DodéVater V súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky (ďalej len §RJ. Cen! regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos,
svstémové slUŽby, prevádzkovanie systému a ostatné poplatky sa zavázuje 0d-
beratel' uhradiť vo v\íške stanovenei platnými a účinnými ro2hodnutiami URso,
Regulované poplatky budú fakturované v jednej íaktúre, spolu s cenou silovej
elektriny, V prípade zmeny re8ulovaných poplatkov alebo zavedenia nových po-
platkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú pl-
nenia podra tejto Zmluvy, má DodáVatel' píáVo požadovať od odberatel'a ich za-
platenie a 0dberateť sa Žavázuje tieto poplatky alebo dane zaplatit'. Dodávateť

. má právo požadoyaťod odberatel'a aj zaplatenie zvýšených nákladov ktoré bu-
dú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov SR
a ktoré Dodávateí nóude mócť ovplyvnit'. Cenu regulovaných poplatkov a ce-
nu za dodanú e|ektrinu sa zavázuje 0dberatel'uhradiť spósobom podl'a Zmluvy,

4.2. V prípade predÍženia platnosti Zmluvy podía čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2, Zmluvy
sa odberateť zavázuje elektrinu odoberať a zaplatiť DodáVatel'ovi za jej Do-
dávku cenu Urřenú platným a účinným Cenníkom dodávky e|ektriny pre pod-
nikatel'ov a organizácie na príslušný kalendárny rok, pokial'sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Cenu za dodávku elektriny určenú platným a úřinným Cenní-
kom dodávky elektíiny pre podnikatelbv a organizácie na príslušný kalendárny
rok oznámi Dodávateť odbetatelbvi V Dohode o platbách za odobratú, ale za-
tial'nevyfaktuíovanú elektřinU - íaktúra pre pííslušný kalendárny rok, pokiaísa
zmluvné strany nedohodli inak.

4.f. Dodávatel'je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky elektriny vráta-
ne ich vyhodnocovania podťa osobitného právneho predpisu - Vyhlášky URSO
č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny,
distíibúcie elektriny a dodávky elektriny.

Článok 5. / Zárrereřné ustanovenia
5.1. Neoddeliternou súřasťou teito Zmluvy sú:

a) Príloha č. 1 - Cena za dodávku elektriny,
b) Príloha č, 2 - Zoznam odberných miest Odberateťa,
c) Príloha č.3 - Obchodné podmienky dodávky elektriny píe zákazníkov s celko-

vou ročnou spotrebou elektriny do 500 M\^rh v ich platnom a účinnom znení
d) Pííloha č.4 - Tethnická špecifikácia odberných miest,
e) Príloha č. 5 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zaiiaí nevyfakturovanú

elektrinu - íaktún. .
Prílohy č, 3, 4 a 5 budti oěbeíatelbvi zaslané bezodkladne po dni nadobudnu-
tia účínnosti Zmluvy.-Číslo Zmluvy adátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy
bude uvedený v Prflohe č. 5 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiar nevy-
íakturovanú elektrinu - íaktúra.

5.2. Táto Zmluva ,|e vyhotovená V dvoch Vyhotoveniach s platnoslbu originálu,
z ktorých každá zmluvná stfana dostala po jednom vyhotovení. Všetky zmeny
a doplnky Zmluvy je možné vykonať len písomne,

5.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatváíajú po jej dókladnom
prečítaní, slobodne, na základe vlastnej v6le, vážne a nie v tiesni, ani za zjav-
ne nevrýhodných podmienok.

5.4. Nadobudnutím účinnosti tejto zmlUVy stráca platno§ť píedchádzajúca zmluva
na dodávku elekriny pre odbetné miesto uvedené vtejto Zmluve, st!im, že
tie neoddeliteíné súčasti predchádzajúcej zmluvy, ktoré neboli ku dňu podpi-
su Zmluvy zmenené, zostávaiú v p|atnosti ako neoddeliterná súčasť Zmluvy.

5.5. ostatné vzťahy tanto zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o eneígelike,
0P a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zmluva sa riadi
právnym poriadkom SR,

Článot 6, / Zuláštne dojednania
6.1, Zmluvné strany dotndli zvláštne dojednania tejto Zmluvy v rozsahu, ako je

uvedené v prílohe tejto zmluvy.

zapísanej v oil oftresnéro sÚ*r Žltina. oaoiel Ít, irtoita č. 103zB/L (d'alej len: ,prevádzkoJatef) na účely poradenstvá, iníormovania o produktoch, službách a akciách
prevádzkovatďa, a to pošter tehímkky alebo elektronitky. Súhlas, ktorý udeíujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzt'a
hu s prevádzkovateroí[ sa vďahup na iderrtifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvnáo vďahu s pfevádukovaterom. Tento súhlas je slobodne
danÝm. konkrétnvm. inforrnovanrím a iednoznačnúm oreiavom moiei vóle. potvrdzuiem. že ored udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o podmjenkach spracúvaniadaným, konkrétnym, inforrnovanýrn a jednoznačným píejavom mojej vóle. Potvrdzujem, že pred udelením sg :ach spracúvania

ti, že mám právoI mojich osobnfth údajw a pírnch dot}nurci moby a tieto podmienky sú dostupné na www,sse,sk v časti

I kedykořvek odvotať svoj st$ths. z

z:

yo§ť o ákazníkov

ODBERAT€ť:

o
TRlcr/lJ

Podpis a

Meno a priezvisko: PaedDr. Juraj

Viac iníorrnátií náidete v zákazníckych centrách Dodávatera alebo na www.sse,sk.

Podpis:

mÁvRrer:

Dátu m podp i s u odb:;!i!r-l 0_ í_2_ t 2_0_1_9

ln9. Michal Jaloviar
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,y 0BCHODNE PODMIENKY
DODÁVKY ELEKTRINY PRE ZÁKAZNÍrOV S CELKOVOU
ROCNOU SPOTREBOU ELEKTR|NY DO 500 Mt^'H

čtánot< l.
Predmet úpravy
,t. 

Stredoslovenská energetika obchod, a1., lČo: st 86s 16z, so sídlom Pri Raj-

čianke 8591/4B, 0t0 4l Žillna, zapisaná v obchodnom registri 0kresného súdu

Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len ,.Dodávatel") je džitelom povole,

nia na dodávku elektriny.

2. Tieto obchodné podrnienky dodávky elekkiny pre'odberaterov s celkovou roč-

nou spokebou elektriny do 500 MWh a pre ostatných odberatelov SSE zarade-

ných do tejto skupiny odberatelov (ďalej len "0P") vydáva Dodávatel za úče{om

podrobnejšej úpravy zmluvnóho vzt'ahu pri dodávke elektriny rfomysle Zákona
č, 25112012Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektoných zákonov v zn+,

ní neskorších predpisov (dalej len "Zákon o energetike').

3. Tieto 0P upravujú vzťahy a podmienky pre zabezpečenie dodávky elektriny

z napáťovej úrovne VN a NN pre odberate[ov s celkovou ročnou spotrebou

elekkiny do 500 MWh a pre ostatných odberateíov SSE zaradených do tejto

skupiny odberate|ov, s výnlmkou odberateíov elekkiny v domácnosti (dalej len

'Odberatef'), ktorých odberné miesto je pripojené do distribuónej sústavy pri-

slušného prevádzkovatera distribuónej sústavy (ďa|e,j len ,,PDS"), a ktorí majú

s Dodávateťom uzavretú platnú zmluvu o dodávke alebo zmluvu o združenej

dodávke elektriny - Zmluva o dodávke a distribúcii elekbiny (ďalej len "Zmlu-

va') podfa § 273 a nasl. zákona č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom

zneni (ďalej len,,Obchodný zákonník') a dopiňajú vzt'ahy upravené Obchodným

zákonníkom, Zákonom o energetike a ostatnými platnými všeobecnýmizáváz-
nými práVnymi predpismi alebo normativnymi aktmi.

Tieto OP platia pre Odbeíaterov elektriny, ktori sú malými podnikmi podla § 3

pism. a) bodu 10 Zákona o energetike len v pripade, že (i) Úrad pre reguláciu

sietbvých odvetvi neschváli obchodné podmienky platiace pre malé podniky,

alebo (ii) odberatel, ktorý je malým podnikom nesúhlasi so zaradením medzi

ma|é podniky,

4, Tieto 0P platia aj pre odberatefov elektriny uvedených v čl. l. bod 2 týchto OP,

ktori odoberajú elektrinu na základe zmlúv o dodávke alebo Žmlúv o združe-

nej dodávke elektriny uzavretých s Dodávateíom pred platnosťou a účinnos-

t'ou týchto OP

Článot tl.
Pojmy
Na účely týchto OP sa rozumie

1. odberatelom koncor4i odberateť elektriny ako je deíinovaný v čl. l, bodu 3 !ých-
to 0P

2. dodávatetom osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,

3. zmluvou sa rozumie zmluva o dodávke elekťiny alebo zmluva o združenej do-

dávke elektriny uzatvorená medzi dodávatelom a odberatelom,

4. prevádzkovatetom diskibučnej sústavy o§oba, ktorá má povolenie na distribú-

ciu elektriny na časti vymedzeného územia,

5. distribúciou elektriny preprava elektriny distíibučnou sústavou na časti vyme-

dzeného územia na účeljej prepravy Odberatelom, podmienky poskytovania

distribúcie elektriny a pristupu do diskibučnej sústavy, ku ktorej je odberné

rniesto odberatel'a pripojené, upravule platný a účinný prevádzkouý poriadok

prislušného prevádzkovateta drstribučnej sústavy schválený Úradom pre regu-

láciu sietbuich odvetvi (ďalej len ,,úrad') a o§tatné platné všeobecne závázné
právne predpisy alebo normativne akty. Prevádzkový ponadok prevádzkova-

teía distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto Odberateía pripoiené, je

spravidla zverejnený na webovom sídle prevádzkovateta distríbučnej sústavy,

6. dodávkou elektriny predaj elektriny,

7. odchýlkou účastnika trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom caso-

vom úsekr, ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky al*
bo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reál
nom čase,

8. odbernýrn miestom miesto odberu elektriny pozostávajúce z jednóho alebo via-

cerých meracich bodov,

úťtruruÉ;
od 1. ]-. 2019

odberné elekkickó zariadenie je zariadenie, kloré slúži na odber elektriny, a kto-

réje možné pripojit'na disťibučnú §ústavu alebo na elektrickú pripojku,

technickými podnrienkami dokument vydaný prevádzkovatelom distribučnej

sústavy, ktorý zabezpečuje nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup,

pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje technické podmienky

prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania disřibučnej sústavy a závázné
kritériá technickej bezpeónosti distribučnej sústavy,

11. prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovatel'om distribučnej

sústavy a schválený úradom, upravujúci podmienky prevádzky distribučnej sú-

stavy, práva a povinnosti jednotltvých účastníkov trhu s elekkinou a ktorý je zá-

vázný pre všetkých účastníkov trhu,

12. určeným meradlom je prostrigdok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veli-

činy, prióom zahíňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, pridavné zariade_

nia a meracie zariadenie1),

13. prerušenim dodávky a disřibůcie elekhiny odpojenie odbemého elektrického

zariadenia bez ukončenia zmluvného vzťahu. Pri prerušeni dodávky elektriny

móže byt'odobraté urcené meradlo,

14. ukončenim dodávky a distribúcie elektriny ukončenie zmluvného vzt'ahu

s odobratim Uróeného meradla, ak nie je ukončenie Zmluvy dohodnuté inak,

15. zabezpečením distribúcie elektriny asňou súvisiacich služieb uzatvorenie

rámcovej distribučnej zmluvy zo strany dodávatel'a elektriny s prislušným pre,

vádzkovatelom dishibučnej sústavy,

16. elektronickou faktúrou faktúra vystavená v elektíonickej forme,

17. cennikom služieb dodávateta je platný cennik dodávatela obsahujúci ceny slu-

žieb a rlikonov súvisiacich s dodávkou elektriny zverejnený na www.sse.sk

(ďale.i len ,,cennik služieb Dodávateta') vydaný v súlade s vyhláškou úradu

č,24!2013 Z, z,, ktorou sa u§tanovujú pravidlá pre fungovanie vnútornóho trhu

s elekkinou a pravidlá pre fungovanie vnútomého trhu s plynom,

'18. cennikom služieb prevádzkovateťa distribučnej sústavy (ďalej len ,cenník slu-

žieb PDS") je cenník obsahujúci ceny s|užieb PDS spojených s diskibúciou

elekkiny uverejnený na webovom sidle PDS vydaný v súlade s vyhláškou úra-

du é,2412013 Z. z., ktolou sa ustanovujú pravidlá pre íungovanie vnútorného

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

článok lll.
Uzatvorenie Zmluvy a jej zmena

1. Pred uzatvorenim Zmlud sú zmluvné strany ria vyžiadanie povinné za účelom

identifikácie a overenia identifrkácie preukázať svoju totožnosť.

2. Zmluva sa uzatvára

2.1 v priestoroch zákaznickeho centra, alebo inóho obďtodného miesta Dodá-

Vateía za píítomnosti zástupcu odberatďa a DodáVatera, a to na podnet

Odberateía alebo Dodávatela,

2.2 v mieste sidla Odberateía alebo v iných miestach za prítomnosti zástup-

cu Odberatela a Dodávateía, ak si Odberatel návštevu Dodávatera vy-

žiadal,

2.3 závázným a včasným prijatim písomného návrhu2) osobne alebo doručo-

vaním poštou alebo kuriérskou službou, ak nebude zástupca Odberatela

a Dodávateí súóasne pritomni,

2.4 predajom mimo prevádzkových priestorov Dodávatela,

elektronicky za podmienok ustanovených Dodávatelom (napr. prostred-

nictvom formulára na webovom sidle Dodávatela www.sse.sk),

telefonickysosúhlasom Dodávatela, prostredn icfu omzaznamenáVaneJteleís

nickej |inky DodáVatela s nasledovným zaslanim písomného poMdenia

(akceptácie) Dodávate|'a preukazujúceho uzatvorenie Zmluvy. Pisomným

potvrdením sa rozumie aj potvrdenie doručenó na e-mail urcený Odbera-

telom. ak o doručenie písomného potvrdenia e-mailom Odberatel požiada.

Neoddeliielnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateíom a Odbe-

rateíom sú tieto 0P Odberatel'obdrží tieto OP najneskór pri uzatvoreni

Zmluvy a ak sa Zmluva uzatvára telefonicky, v danom pripade móže Do-

dávatel oboznámiť 0dberatela s obchodnými podmienkami doruče-

nim obchodných podmienok elektronicky,

Obchodné podmienky a každú ich zmenu Dodávatel zverejňu.je

na svo,jom webovom sidle www.sse.sk píed účinnosťou tej-

to zmeny.

zákon č,14212000 z, z, o m€trológii a o zm€ne a doplnení niekto-

ných zákonov v platnom zneni.

§ 43a až 45 občianskeho zákonnika,

2.5

2,6

,|0. 1

2
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5. Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami podťa bodov 2.1,2,2,2.3,
2.4 tohto článku, resp. dňom, kedy došlo k prelavu súhlasu Odberatela a Dodávatela
s uzatvorením Zmluvy podla bodu 2.5 alebo 2.6 tohto ólánku a účinná dňom Začatia

dodávky elektriny.

§. Osoba odlišná od Odberatel'a je oprávnená podpisať Zmluvu len na základe predlo-

ženého plnomocenstva v origináli alebo v úradne overenej íotokópii.

/. Uzatvorenim Zmluvy odberatel'pofurdzuje, žeje vlastnikom nehnutel'nosti, alebo že
má uživacie právo k nehnutelnosti, alebo že má silhlas vlastnika nehnute|'nosti na do-

dávku a distribúciu elektriny do odberného mie§ta, ktoré sa v nehnutelnosti nachádza
(ďalej len ,oprávnený vzťah k nehnutelnosti"). Dodávatel má právo požiadať a Odbe-

rateí1e povinný na základe požiadavky Dodávatel'a predložiť bez zbytočného odkla-

du doklad preukazujúci oprávnený vzťah k nehnutelnosti. Ak Odberatet na základe
lnizvy Dodávatela nepredloží doklad preukazujúci oprávnený vzťah k nehnutelnosti,

Dodávatel je oprávnený neuzatvoriť Zmluvu s 0dberatel'om až do času predloženia

dokladu preukazujúceho oprávnený vzťah k nehnutelnosti a pre pripad, že Zmluva

s odberaterom už bola uzatvorená, je Dodávatef oprávnený prerušiť dořJávku a dis-

tribúciu elekŤiny bez nároku na náhradu škody až do času predloženia dokladu preu-

kazujúceho oprávnený vzt'ah k nehnuteínosti.

8. Dodávateř má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, odmietnutie uzatvorenia Zmlu-

vy Dodávatel'odóvodní. Dodávateí má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy najmá

v pripade, ak na dotknutom odbernom mieste eviduje Dodávatel neuhradené pe-

ňažné závázky ako aj v pripade, ak o uzatvorenie Zmluvy žiada osoba, klorá Je voči

póvodnému 0dberatelovi, voči ktorému Dodávatel eviduje neuhradené peňažné zá-
vázky, prepojeným podnikom podla § 3 pism. a) bod 2 Zákona o enefgetike, alebo ak

Odberatel za posledných 12 mesiacov podstatným spósobom porušil Zmluvu alebo

neoprávnene odoberal elektrinu, alebo ak má Odberatel'voči Dodávaterovi neuh[a-

dené peňažné závázky, Dodávatel má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy elektro-

nickou alebo telefonickou íormou aj v pripade, ak má dóvodné pochybnosti o totož-

nosti odberateía.

9. Zmluva móže bť zmenená na základe požiadavky Odberateía o zmenu:

a) sadzby, prióom sadzba sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok,

b) charakteru odberu (rozširenie, zlúčenie, zmena miesta pripojenia, zmena prúdo-

vej hodnoty hlavnóho ističa pred elektromerom a pod"),

c) spósobu merania,

d) korešpondenčnejadresy,

e) bankového spojenia,

í) výšky, peíiodicity alebo spósobu úhrady preddavkove.j platby,

g) spósobu úhrady vyúčtovacej faktůry

h) údajov Odberateťa resp. identiíikačných úda;ov Odberatel'a zapisaných v Ob-

chodnom rEistri Slovenskej republiky alebo v inom registri, v ktorom je zapisaný,

i) údajov odberného miesta.

Požiadavka odberatera vo vyššie uvedených pripadoch sa považuje za akceptovanú

v pripade, že Dodávateí oznámi Odberatelovi akceptovanie požiadavky alebo si Od-

beratel a Dodávatel začnú plniť povinnosti v zmysle požiadavky Odberatel'a.

1 0. Zmluva bude zmenená íormou oznámenia Dodávatela Odberaterovi pri zmene:

a) fakturačného cyklu,

b) výšky preddavkových platieb,

c) bankovóho spojenia Dodávatela,

d) identifikačných údajov Dodávatel'a zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej

republiky,

e) korešpondenčnej adresy Dodávatela,

í) periodicity a spósobu úhrady preddavkových platieb a úhrady za vyúčtovaciu

faktúru,

g) sadzby.

1 1. Zmena Zmluvy íormou oznámenia Dodávatefa Odberatelovi sa považuje za uskutoč-

nenú v prípade doručenia takéhoto oznámenia Odberatelovi alebo ak si Odberatel
a Dodávaleí začnú plniť povinnosti v zmysle takéhoto oznámenia Dodávateta 0dbe-
ratelovi. Zmena Zrnluvy íormou oznámenia Dodávatel'a Odberateíovi pri určeni formy

a spósobu úhrady preddavkových platieb a úWady za vyúčtovaciu faktúru sa pova-

žuje za uskutočnenú aj ak si Odberatef a Dodávatel začnú plniť povinnosli v zmysle
takéhoto oznámenia Dodávatefa 0dberatelovi,

12. Dodávatel si vyhradzuje právojednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú íormu úhra-

dy preddavkových platieb v pripade, ak je z predchádzajúcich úhrad platieb Odbe-

ratela zrejmé, že opakovane využiva inú formu úhrady platby, ako má dohodnutú

v Zmluvg. O zmene formy úhrady platieb bude 0dberatel informovaný vhodnou for-

mou, napriklad pisomným oznámenim, vo vyúčtovacej faktúre alebo vystavenim

nového rozpisu preddavkových platieb. Ak Odbetateí nesúhlasí so zmenou formy

úhrady platieb, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vhodnou íormou Do-

dávatel'ovi,

13. Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy vyvolané Odberatel'om mimo úkonov, kto-

ré sú zahrnuté v tarifách, účtuje Dodávatel' poplatky podía platného cennika služieb
DodáVatela.

článok lV.
Cena a platobné podmienky

1. Cenaza dodávku elekkinyje §tanovená dohodou zmluvných strán.

2, Cenaza dodávku elektriny móže bl určená pre každé odberné miesto osobitne.

3. Dodávatel si vyhradzuje právo spoplatnit'vybrané služby čiastkou podra platného

cennika služieb stanoveného Doťávatelom. 0dberateI podpisom Zmluvy potvrdzuje.

že sa s platným cennikom Dodávateía oboznámil,

4, Každázmena ceny za dodávku elekřiny dodávanej po dobu trvania Zmluvy bude 0d-
beratelovi oznámená pisomne,

5, Dodávatel fakturu,|e odber,elektriny podla údajov zistených prevádzkovatelom dis-

tribučnej sústavy odpočtoÍ] určeného meradla alebo podla typového diagramu od-
. beru podla Prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a distribučnej §ústavy. Doda-

né a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené

V energetických jednotkách. Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti stanovené
platnými daňovými a úďovnými píedpismi3) Vrátane označenia banky a čísla účtu, na

ktorý má byť platba pripisaná, vrátane iníormácie podla ustanovenia § 34 ods. 3 Zá-
kona o energetike. Dodávatel k cenám za dodávku elektriny pripočíta cenu za distri.

bučné služby podía platného cennika za distribúciu elektriny a prislušnóho cenového
rozhodnutia úradu, odvod do Národného jadrového fondu v súlade s osobitným pred-

pisom a tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie §ystému, podla prisluš-

ného cenového rozhodnutia úradu,

6. Fakturačným obdobim je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyůčtovanie odberu elektri-

ny. Dodávateť vykonáVa Vyúčtovanie odberu elektriny formou vyúčtovacej faktúry za
príslušné odberné miesto 0dberatela, pre ktoré je Zmluva uzatvorená.

7. Fakturačné obdobie pri Zmluvách s odberom elektriny z napáťovej úrovne VN je me-

sačné. Dodávka elektriny sa OdberateIovi fakturuje íaktúrami za odberné miesto vo

fakturačnom obdobi, ktoré.ie vymedzené pravidelnými mesačnými odpoótani, Faktú-

ra je vystavená v zmysle zákona o DPH.

8. Dodávka elektriny, resp. dodávka a distribúcia elekkiny sa Odberaterovi s odberom

elekŤiny z napátbvej úrovne NN fakturuje íaktúrami za odbernó miesto vo fakturač-

nom obdobi (mesačné, ročné), ktoré je vymedze3é odpočtami podla prevádzkové-

ho poriadku prevádzkov;tell distribučnej sústavy, pokiar DodávateÍ neurčí 5 prihliad-

nutim na chaíakter a povahu odberu inak. Faktúra Je vystavená v zmysle zákona
o DPH.

9, Na preddavkové platby za opakované zdanitelné plnenie vyhotovi Dodávatel'za kaž-

dé odberné miesto samostatnú íaktúru nazvanú ,,Dohodá o platbách za odobratú ale

zatial nevyfakturovanú elektickú energiu - íaktúra" maximálne na dvanásť kalendár
nych mesiacov. Dodávateť na žiadost' Odberatera s váčšim počtom odberných miest

móže vystavit' ,Rekapituláciu faktuť' a,,Rekapituláciu dohód o platbách za odobratú

ale zatial' nevyíakturovanú elektrickú energiu" z dóvodu platobného styku ako infor-

mativny doklad a slúži len pre platobný styk zmluvných §trán.

10. Celková výška preddavkov sa stanovi na základe skutočnej spotreby prepočitanej

algoritmom, ktorý zohladňuje §kutočné teplotné priemery a krivku odberu pre danú

sadzbu podla typového diagramu odberu alebo vo výške predpokladanej spotreby

elektriny, vynásobene.j aktuálne platnou cenou alebo sa použije cena za celkové do-

danie z,,Faktúry za dodávku a diskibúciu elektriny", Pri uzatvárani novej Zmluvy sa
výška preddavkovej platby určí na základe hodnoty inštalovaných spotrebičov a/ale-

bo predpokladaného odberu a dohodnutej sadzby.

a) Celková uýška preddavkouých platieb pre Zmluvy s odberom elektriny z napát'o-

vej úrovne VNje stanovená v rozsahu až 100 9o spotreby. Preddavkové platby sú
pri Zmluvách s odberorn elekkiny z napátbvej úrovne VN rozložené nasledovne.

- dolednej mesačnej §plátky splatnej do'l5, kalendárneho dňa v mesiaci (ak sa
zmluvné strany nedohodli inak), alebo

- do troch dekádnych splátok splatných do 5,, 15,, a 25. dňa V mesiaci (ak sa
zmluvné skany nedohodli inak). Výška jednotlivých splátok je 337ol337o/34%

z celkovej dohodnutej výšky preddavkovej platby,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napáťovej úrovne NN:

- v pripade mesačnej fakturácie sú určené do 15. kalendárneho dňa v mesia-

ci (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), uvedenému v doklade ,,Dohoda

o platbách za odobratú ale zatiar nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktú-

ra", Výška preddavkov je stanovená na 100 % spotreby,

3 Napriklad zákon č, 431/2002 z. z, o účtovnictve v zneni neskoíšich predpisov, zákon ó, 2222004 z, Z

o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich pledpisov
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- V pripade ročnej fakturácie §ú spravidla íozložené Vjedenástich splátkach
po dohode s Dodávatelom, uvedené sú v doklade ,,Dohoda o platbách za

odobratú ale zatial nevyfakturovanú elektrickú energiu - íaktúra", ak §a Ds
dávatel' s Odberate|'orn nedohodnú inak, Výška preddavkov je stanovená na

100 % spotreby,

c) Dodávatel móže zmenit'výšku preddavkovej platby pri zmene ceny za dodávku

elektriny zaslaním dokladu ,,Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiař nevyíak-

turovanú elekkickú energiu - íaktúra", !
d) Dodávatel móže zmenit'rnišku preddavkovej platby pri zmene výšky spotreby

oproti predchádzajúcemu porovnatelnému obdobiu zaslanim dokladu,,Dohoda

o platbách za odobratú ale zatiat nevyfakturovanú elektrickú energiu - faktúra",

e) Dodávatel'móže zmeniť výšku preddavkovej platby pri zmene regulovaných cien
za služby, ktoré sú predmetom íakturácie zaslaním nového dokladu 'Dohoda
o platbách za odobratú ale zatiar nevyíakturovanú elektrickú energiu - faktúra",

pričombudeotakomtopostupeinformovaťodberatela,

0 spósob výpočtu pri zmene preddavkovej platby podta bodov c), d) a e) je sta-
novený algoritmom, v ktorom je zohladnená zmena ceny a história spotreby pre

prislušné odbené miesto, vztiahrrutá na normálne klimatické podmienky, podl'a

normalizovaného typového diagramu odberu (TD0).

Doručením ,,Dohody o platbách za odobratú, ale zaťal nevyfakturovanú elektrinu -
faktúra", ktorá prekrýva obdobie alebo časť obdobia skór vystavenej ,,Dohody o plat-

bách za odobratú, ale zatial'nevyíaktuíovanú elektrinu'- faktúra'sa konči platnosť

póvodnej ,,Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaí nevyíakturovanú elektrinu - fak-

túra" v období prekrytia.

Dodávatel si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutú formu úhra-

dy preddavkových platieb v pripade, ak je z predchádza.lúcich úhrad platieb Odbe-
rateta zrejmé, že opakovane využiva inú formu úhrady platby, ako má dohodnutů

v Zmluve, 0 zmene íormy úhrady platieb bude Odberatel' informovaný vhodnou íor-

mou, napríklad pí§omným oznámenim, vo vyúčtovacej faktúre alebo vystavenim no.

vóho dokladu 
"Dohoda 

o platbách za odobratú, ale zatiar nevlaktuíovanú elektrickú

energiu - faktúra". Ak 0dberatel nesúhlasí so zmenou formy úhrady platieb, je povin-

ný tůto skutočnost' bezodkladne oznámit' pisontnou formou Dodávatelovi.

Po zisteni skutoóného odberu elekiriny za prislušné fakturačné obdobie vypočita De
dávatel rozdiel medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu elektriny

a súčtom prijatých preddavkových platieb za celé obdobie od začiatkqfakturačného
obdobia do dňa odpočtu skutočného odberu elektriny, Tento rozdiel bude fakturovaný

0dberatelovi vo vyúčtovacej faktúre vystavenej za pri§lušné odberné miesto 0dbera-
tel'a v cenách platných na obdobje dodávky elektriny,

Terminy splatnosti platieb za elektrinu,

a) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom e|ektriny z napát'ovej úrovne NN sú

v zmysle ,,Dohody o platbách za odobratú ale zatial nevyfakturovanú elektrickú

energiu - íaktúía" §platnó od 1. do '15, kalendárneho dňa v mesiaci, za ktorý sa
preddavok uhrádza,

b) preddavkové platby pri Zmluvách s odberom elektriny z napáťovej úrovne VN sú
V zmysle ,,Dohody o platbách za odobratú ale zatial nevyfakturovanú elektrickú

energiu - faktúra" splatné od 1.do 15, alebo od 1. do 5., 15., 25, kalendárneho

dňa v mesiaci (podta počtu splátok), za ktonj, sa preddavok uhrádza,

c) pre Zmluvy s odberom elektriny z napátbvej úrovne VN pri splácani do 5., 15.,

25. kalendárneho dňa v mesiaci, v prípade neuhradenia dvoch po sebe nasledu-
júcich preddavkových platieb v termine splatnosti, móže Dodávatel zmeniť ter-

mín splatnosti mesačných preddavkouých plaťeb na 5. kalendárny deň mesiaca,

za ktorý sa poskytuje preddavok, a to vo výške 100% predpokladanej ceny za
spotrebu elektriny v danom mesiaci,

V prípade, že Odberatel' na základe upomienky uhradi preddavkovú platbu a táto
bude pripisaná na účet Dodávatela v nasledujúcom mesiaci, zaúčtuje sa ako pred-

davková platba nasledujúceho mesiaca. Týmto Odberatelovi vznikne povinnosť uhra-

díť faktúru za prislušné obdobie bez zohladnenia tejto preddavkovej platby. V prí-

pade, že preddavková platba bude na účet Dodávatera pripisaná pred skončenim

fakturačného obdobia, bude vo faktúre riadne zohladnená.

Ak 0dberatet využivajúci iný než inkasný spósob platby poukáže platbu v nesprávnej

výške, alebo s nesprávnym variabilným symbolom, aleboju poukáže na iný bankový

účet, ako ]e uvedené na faktúre, Dodávatel ju bude považovať za nezrealizovanú.

Preplatok z vyúčtovacej faktúry uhradi Dodávatel Odberatelovi v lehote splatnosti

vyúčtovacej faktúry, Lehota splatnosti Vyúčtovacej íaktúryje 14 dni. V pripade faktúr,

ktoré sú predmetom ,,Rekapitulácie íaktúť', je lehota §platnosti stanovená individuál-

ne na základe dohody medzi odberate[om a Dodávateíom.

Dodávatel' vráti preplatok z vyúčtovacej íaktúry Odberatelovi

18.1 bankovým prevodom na bankoui účet Odberateía,

'18.2 poštovým peňažným poukazom,

18,3 započitaním voči najbližšie splatným preddavkovým platbám alebo voči ostat_

ným pohl'adávkam podl'a Zmluvy, o čom Odberatel'a pisomne informuje (napr
vo vyúčlovacej faktúre),

Vyplatenie preplatku poštovým peňažným poukazom sa nerealizuje do zahranióia,

Preplatky do výšky 3 eur uhrádza Dodávatel Odberatetovi bankouim prevodom na

bankový účet 0dberatela, V prípade, ak Dodávater neeviduje bankový účet 0dbera-
tel'a, preplatky do výšky 3 eur móžu byť zohladnené v nasledujúcej vyúčtovacej íak-

túre, pokiať 0dberateI nepožtada o vyplatenie takéhoto preplatku,

Dodávateí je oprávnený jednostranne započitať vzájomné peňažné pohl'adávky voči

Odberate[ovi pisomným oznámenim o započitaní pohladávok. Za pisomné ozná-
menie započitania sa považule a1 oznámenie o započitani vzájomných peňažných

pohtadávok vo vyúčtovacej íaklúre. Jednostranne započítané móžu byť zo strany

Dodávateta akékolvek pohladávky Dodávatela súvisiace s plnením Zmluvy (najmá

pohl'adávky z titulu preddavkových platieb alebo vyúĎtovania za dodávku elektriny,

poplatky za služby), voči akýmkolvek pohíadávkam 0dberatel'a voči Dodávatelovi,

V pripade, že je Odberatel v omeškani s úhradou peňažných závázkou podla Zmlu-

vy, Dodávatel má právo Odberatel'om uhradené platby započítať najprv na najskór

splatnó úroky z omeškarúa, sankčné poplatky, zmluvnó pokuty, poplatky a potom na

najskór splatnú istinu alebo jej časť, a to bez ohladu na to. že Odberatel' urči, kto_

rý z peňažných závázkov si plni, Za pisomné oznámenie započitania sa považuje aj

oznámente o započitaní vzájomných peňažných pohtadávok vo vyúčtovacej íaktúre.

V prípade neuhradenia preplatku zo splatnej vyúótovacej íaktúry Dodávatel'om ban-

kovým prevodom alebo poštovou poukážkou má 0dberatel' právo zapoóitať si vznik-

nutý preplatok s najbližšie splatnou preddavkovou platbou, ak to oznámi Dodávatelo-

vi, najmenej však 5 dní pred splatnost'ou preddavkovej platby,

Všetky platby podťa Zm|uvy sa vykonávajú spósobom dohodnutýtn v Zmluve. Ná-

klady spojené s úhradou závázkov podía Zmluvy (napr. bankové poplatky, poštové

poplatky) znáša každý účastnik Zmluvy sám, pokial' nie je v Zmluve alebo v cenni-

ku služieb Dodávate[a uvedené inak. Pre vylúčenie akýchkotvek pochybnosti, pod

nákladmi spojenými s úhradou závězkov Zntluvy sa nerozume.iú náklady spolené

s uplatnenim pohladávky wniknutej zo Zmluvy, V Zmluve ]e možné dohodnúť nasle-

dujúce spósoby úhrady platieb:

20.1 bankovó inkaso z bankovóho účtu Odberatela,

20.2 bankový prevod,

20.3 pošto\^i peňažný poukaz.

V pripade zahraničnej korešpondenčnej adresy sa nerealizuje spósob platby pros-

tredníctvom poštového peňažného poukazu,

V platobnom styku sa použivajú variabilné synlboly uvedené na prislušných faktú-

rach resp. iných doklaďoch (vrátane súhrnných a vyúčtovacich) vystavených Dodáva-

telom 0dberatelovi na účely úhrady ceny spotrebovanej elektriny (napr. 
"Vyúčtovacia

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny", ,,Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektri-

ny", ,,Dohoda o platbách Za odobíatú ale zatial' nevlakturovanú elektrickú energiu -

faktúra", ,,Upomienka"), alebo na účely realizácie iných úhrad v zmysle Zmluvy.

Za deň platby sa považuje deň, ked bola platba pripísaná na účet Dodávatel'a alebo

Odberateía. Ak pripadne deň splalnosti platby na deň pracovného volna alebo na deň

pracovného pokoja, je dňom splatno§ti najbližši nasledulúci pracovný deň,

Nedoplatok z vyúčtovacej íaktúry Uhradi odberatel v lehote splatnosť tyúčtovacej fak-

túry Preddavkovú platbu Uhradi odberatel'V lehote splatno§tl preddavkovej platby.

V prípade nezaplatenia ani v dodatočnej lehote splatnosti stanovenei v upomienke,
je Dodávatel oprávnený na náklady Odberatela po jeho predchádzajúcom poučení

o prerušeni dodávky elekkiny prostredníctvom prevádzkovatela distribučnej sústavy

obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta až do zaplatenia ca,

lej dlžnej sumy vrátane nákladov spojených § prerušenim a obnovenim distribúcie do

odberného miesta alebo odstúpiť od Zmluvy podta článku Xlll, bodu 2"1, týchto 0P
V prípade omeškania Odberatel'a s úhradou platieb zo Zmluvy v stanovených termí-

noch je Dodávatel' oprávnený požadovať od Odberatel'a úrok z omeškania vo výške

určenej v zmysle prislušných ustanoveni Obchodného zákonnika.

Uplatnenie reklamácie v zmysle čl. X týchto 0P nemá odkladný účinok na splatnosť

íaktúr

Za náklady súvisíace so zmenou Zmluvy (úpravou odberného miesta) vyvolané 0d-
beratelbm, mimo úkonov, ktoré sú zahrnuté v sadzbách v zmysle cenových rozhod-

nuti úradu, účtuje Dodávateí poplatky podta platného cenníka služieb Dodávatel'a.

Dodávatel iníormuje odberatera o Vyúčtovacej íaktúre a doručUje 0dberatelovi vyúó-

tovaciu faktúru v paprerovej forme alebo elektronicky v závi§losti od toho, akú íormu

si 0dberatel vybral. V prípade, písomnej vyúčtovacej íaktúry Dodávatel doruóuje vy-

účtovaciu íaktúru alebo o nej informuje na korešpondenčnú adresu uvedenú Odbe-

ratelom a ak láto výsIovne uvedená nie je, na adresu Odberatela uvedenú v záhlavi

Zmluvy. V pripade, že si Odberatel vybral elektronický spósob doručenia vyúčtova-

cej íaktúry alebo iníormovania o nej, Dodávatef doručuje vyúčtovaciu íaktúru alebo

l l.
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1B.



iníormuje o vyúčtovacej faktúre na e-mail uvedený Odberatelom, píípadne móžu
zmluvné strany so vzájomným §úhlasom využiť iný elektronický spósob (napr, we-

bový servis).Podmienky poskytovania služby elektronická íaktúra sú zverejnené na

webovom sidle Dodávateía www.sse,sk.

článor v.
Povinnosti Dodávatel'a a povinnosti Odberatel'a
1, Dodávatelje povinný

zabezpečiť bezpečnú a spoíahlivú dodávku elektriny 0dberatel'ovi íormou opa-

kovaných dodávok elektriny, za podmienok dohodnutých v Zmluve a 0P,

poskytovať 0dberatefovi informácie týkajúce sa cien za dodávku elektriny, do-

dávky elektriny a štruktúry ceny za dodávku elektriny,

uhradiť Odberatelovi kompenzačnú plaibu spósobom, vo výške a za podmie-

nok uvedených v štandardoch kvalit/), ak bude Dodávatef uhíádrat' kompen-

začnú platbu Odberatel'ovi podla osobitných predpisov kompenzačná platba sa
považuje za uhradenú dňom odpisania peňažných prostriedkov z účtu Dodáva-

tera pri bezhotovostnom prevode z úďu alebo dňom odoslania súboru platieb

Slovenskej pošte pri platbe v hotovosti píostrednictvom poštového peňažnáho
poukazu. Uhradenie kompenzačnej platby nie je podmienené predchádzajúcim

podanim žiadosti o jej vyplatenie.

Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatel zverejňuje na svojom webovom sídle
www.sse.sk.

Odberatef je povinný

2.1 mať zriadené a pripojené odberné elektrické zariadenie v súlade s technický-
mi podmienkami pripojenia určenými prevádzkovateíom distribučnej sústavy

a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a bezpečnosti technických zariadeni,

2.2, mať uzatvorenú Zmluvu s jediným Dodávateíom na dodávku elektriny do od-
berného miesta uvedeného v Zmluve, a to z dóvodu prenesenia zodpovednosti

za odchýlku na Dodávatela po dobu trvania Zmluvy,

2.3 umožniť prevádzkovatelovi diskibučnej sústavy montáž a demontáž určeného

meradla a umožniť prevádzkovateíovi distribučnej §ůstavy píistup k určenému

meradlu,

2.4 poskylnúť potrebné údaje, ktoré je Dodávatel povinný poskytovat'o Odberate-
loch elektriny prevádzkovateíovi disťibučnei sústavy,

2.5 informovať Dodávatela o zmene údajov uvedených v Zmluve, a to do 5 pracov-

ných dni od ich zmeny; inak zodpovedá za dó§ledky nesplnenia tejto oznamo-
vacej povinnosti a za škodu, ktorá Dodávatel'ovi vznikla,

2.6 preukázat'Dodávatelbvi pri uzatvoreni Zmluvy na vyžiadanie doklad preukazu-
júci oprávnený vzťah k nehnutel'nosii, do ktorej sa bude uskutočňovať dodávka

elektriny (ďalej len ,dotknutá nehnuternost'') a preukázat' kedykotvek počas tr-
vania Zmluvy na vyžiadanie Dodávatela platnú a účinnú zmluvu o píipojeni píe

odberné miesto 0dberateía,

2.7 preukázať, počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávatel'a do 20 dni od doručenia
uj,zvy, trvanie uživacieho práva na dotknuté nehnuternosti alebo trvajúci súhlas
vlastnika podla bodu 2.6 nalmá, ak vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu
pred Dodávateťom spochybni,

2.8 udžiavať odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,

2.9 prijať zodpovedajúce technické opatrenia oznámené prevádzkovatelom distri-

bučnej sústavy na zabránenie možnosti ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny,

2.10 spiňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy sta-

novené platným prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovatela distri-

buěnej sústavy a ostatnými platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

alebo normativnymi aktmi,

2.11 predložiť na požiadanie Dodávatela pred uzavretim Zmluvy písomné potvíde-

nie od póvodného Dodávatera, že 0dberatel'nemá voči póvodnému Dodávat*
|'ovi peňažné závázky po lehote splatnosti,

2,12 nezasahovať do odberného elektrického zariadenia, ktor,ým prechádza neme-

raná elektrina bez predchádzajúceho pisomného súhlasu prevádzkovatela dis-

tribučnej sústavy,

2,13 uhradiť Dodávate|'ovi aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisiace s píedmetom

Zmluvy, ak svojim konaním resp. nekonanim vyvolal vznik skutočnosti a potre-

bu uskutočnenia ďalšich úkonov (služieb zo strany Dodávatela) a tieto sú spo-
platnené podra cenníka služieb Dodávatel'a alebo podťa cennika služieb PDS,

4 Vyhláška Uradu píe reguláciu sietbvych 0dvevi ó. 236/201 6 Z, z,, ktolou sa ustanovujú štandardy kva|ily
píenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodáVky elektriny.

2,14 najmenej 5 dní pred plánovaným zrušenim Odberatel'a s právnym nástupconl
(zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti), oznámiť túto skutočnosť Dodáva-

telovi, Odberatel zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti Dodá-
Vaterovi vznikla, Dodávatel nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla 0dberatelovi,
neoznámenim skutočnosti podl'a prvej vety Odberatel'om,

2,15 uhradiť Dodávatelovi cenu za dodávku elektriny v zmysle Zmluvy, vrátane všet-
kých poplatkov

článok Vl.
Dodávka a meranie elektriny

1. Meranie množ§tva odobrate.j elektriny uskutočňuje prevádzkovatel'distribučnej sú-

stavy určeným meradlom v mie§t€ dodávky, Prevádzkovatel distribučne] sústavy je
povinný vykonať fyzický odpočet určeného meradla na odbeínom mieste, ktoré nie
je vybavené určeným meradlom s dialtovým odpočtom každoročne k 31. decembru,

najneskór do 30 dni po skončení roka. Fyzickým odpočtom určeného meradla na od-
bernom mieste sa rozumie aj odpočet určeného meradla Vykonaný na základe vzá-
jomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovatelom disřibučnej
sůstavy a Odberatelom. .

2. Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje prevádzkovatet distribučnej

súsiavy po splneni stanovených technických podmienok na meranie elekkiny. Druh,
počet, Vetkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacich zariadení určuje pre-

vádzkovatel' distribučnej sústavy.

3. Odberateí je povinný umožniť prevádzkovatelovi distribučnej sústavy alebo poveré-

nej osobe montáž určeného meradla a nevyhnutný pristup k určenému meradlu s cie-
íom prevádzkovej konboly, údržby, odpočtu alebo demontáže a zároveň je povinný

umožniť prevádzkovateťovi distribučnej sústavy konkolu odberného elektrického za_

riadenia odberného miesta 0dberatel'a.

4. Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobra-

tei alebo dodanej elektriny, alebo z iného dóvodu nemožno určiť množstvo odobratej
elekkiny (zničenie určeného meradla), toto množstvo sa urči podla výšky spotreby
v predchádzalúcom porovnatelnom obdobi (napriklad v rovnakých mesiacoch pred-

chádzajúceho kalendárneho roka z dóvodu porovnatelných poveternostných a teplot-

ných podmienok), v ktoíom bola spotreba meraná správne.

5. Prevádzkovater distribučne,i sústavyje povinný pisomne informovat'Odberatela o ter-

mine plánovanej výmeny určenóho meradla najmenq 'l5 dni vopred; to neplati, ak
Odberatel sůhlasi s neskoršim oznámenim terminu plánovanej uimeny určeného

meradla. Pri neplánovanej výmene určeného meradla bezodkladne oznámi Odbera-

telovi termin výmeny určeného meradla. Prevádzlovatel distribučnej sústavy pri vý-

mene určeného meradlajepbvinný iníormovať Odberatela o stave odobratého množ-
stva elektriny, a zároveň je povinný oznámit' stav určeného meradla pred výmenou

a stav nového určeného meradla po uimene. Ak sa Odberateí nezúčastni výmeny

určenóho meradla, je prevádzkovater distribučnej sústavy povinný pisomne iníormo-

vat' Odberatela o výmene, stave určeného meradla pred rlj,menou a stave nového

určenóho meradla po výmene a uskladniť demontované určené merad|o minimálne

najmenej 60 dni z dóvodu umožnenia kontroly stavu uróeného meradla Odberatetom,

6, Dóvody uimeny určeného meradla móžu byť najmá

6.1 výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,

6.2 výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,

6.3 výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle,

7. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie uprave-
né prevádzkovým poriadkom prevádzkovateta distribučnej sústavy, resp. technickými
podmienkami prevádzkovatela disťibučnej sústavy.

8, Dodávateí nie je povinný plniť si svole povinnosti podl'a Zmluvy a OP v pripade, že
Odberateť nemá uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o pripojeni zariadenia 0dberatel'a

do distribučnej sústavy alebo sa odberné miesto Odberatela nepovažuje za pripoje-

né podla platného prevádzkového poriadku prislušného prevádzkovatela rlistribučnej

sústavy.

Článok Vll.
Obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky
a distribúcie elektriny
1, Distribúcia elektriny do odberného miesta Odberateta móže byť prerušená alebo ob-

medzená za podmienok ustanovených v Zákone o energetike a v súvisiacich práv-

nych predpisoch, všeobecne závázných právnych predpisoch a/alebo v prevádzko-

Vom poriadku, Ak 0dberatel neumožni PDS prerušenie distribúcie elektriny, bude
jeho ďalši odber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou. Dodávateť nie je po-

vinný dodávať elektrinu a zabezpečovaťjej disttibúciu, ak dójde k prerušeniu alebo

1,2

1.3



obmedzeniu distribúcie elektriny z dóvodov ustanovených v § 31 ods. 1 pism, e) Zá-

kona o energetike alebo z dóvodov, keď prevádzkovateí distribučnej sústavy alebo

tretia strana zavinili prerušenie alebo obmedzenie diskibúcie elektriny,

2. Dodávatel'má právo požiadať prevádzkovatela distribučnej §ústavy o prerušenie ale-

bo obmedzenie distribúcie elektriny Odberatelovi, ak Odberatet podstatne porušuje

Zmluvu aj po doručeni predchádzajúceho pisomného upozornenia. Týmto ustanove-

nim nie je dotknutý článok lV bod 23, týchto oP
3. Odberatel'je povinný pri ukončeni dodávky urňžniť prevádzkovatel'ovi distribučnej

sústavy vykonanie konečného odpočtu odberného miesta, odobratie meracich zaria-

deni, pripadne realizáciu ďalšich opakeni súvisiacich s ukončenim odberu a súóasné

odpojenie odberného elektrického zariadenia od zariadení prevádzkovatel'a distribuč-

nej sústavy. Ak Odberatel neumožní vykonanie konečného odpočtu a odobratie me-

racich zariadeni na odbernom mieste, Odberatel uhradi Dodávatelovi cenu za odob-

ranú elektrinu až do ukončenia dodávky na odbernom mieste, alebo do prihlásenia

nového Odberatela, ,.

4, Dodávatel nemá povinnosť dodávať elekkinu v pripade ukončenia distribúcie elektri-

ny do dotknutého odberného miesta zo strany PDS vykonaného v súlade s prevádz-

kovým poriadkom PDS, ako aJ počas obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elek-

kiny zo strany PDS v rozsahu, na ktoni, sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie

vzťahuje. Dodávatet tiež nemá povinnost'dodávať elektrinu po dobu trvania prerušs
nia alebo obmedzenia distribúcie elektriny do odberného miesta, alebo v pripade jej

ukončenia z dóvodov ktoré nezavinil ani nespósobil a nezodpovedá ani za pripad-

nú škodu spósobenú takýmto prerušenim, obmedzenim alebo ukončenim distribúcie

elektriny do odberného miesta. Po odstráneni príčin obmedzenia alebo prerušenia

distribúcie elektriny Dodávatet bezodkladne umožni 0dberatelovi odoberať elektrinu

v orislušnom odbernom mieste, V pripade ukončenia distribúcie elektriny do odber-

ného miesta 0dbeíatera zo strany PDS, DodávateI ukonči zmluvu s 0dberatel'om len

na základe žiadosti podanej Odberatelom.

5. Pre účely Zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také

udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoró sú mimo kontrolu kt+
rejkolvek zmluvnej skany a ktoré zmluvnej strane zabíánia, alebo bezprostredne

ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, Tý-

mlto udalosťami móžu byť najmá živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie,

blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké právne následky, ako sú uvedené

pripady vyšše1 moci, móže mať zmena zákonov Slovenskej republiky alebo iných

právnych predpisov, pokial zásadným §pósobom ovplyvnia kontraktač6ý systóm D}
dávatel'a s dósledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súcasnej nemožnosti hospo-

dársky únosnej alternativy.

6. Ak sa Zmluva uzatvára pre odbemé miesto, na ktorom je prerušená distribúcia elek-

kiny alebo je demontované Určené meradlo a prevádzkovatef distribučnej sústavy

obnovenie distribúcie spoplatňuje podla cenníka služieb PDS. 0dberatet je povinný

uhradiť náklady spojené s obnovenim diskibúcie elektriny spoplatnó podra cenníka

služieb pDs a cennika služieb Dodávatera,

článok vlll.
Neoprávnený odber a náhrada škody
1, Na účely obchodných podmienok je neoprávneným odberom elektriny odber

1,1 bez uzatvorenej Zmluvy

1.1 .1 o pripojeni do distribuónej sústavy alebo v rozpore s touto Zmluvou,

'1.1.2 o dodávke elektriny alebo združenej dodávke elektriny,

1 ,1.3 o pristupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

1,2 bez určeného meradla alebo § určeným meradlom, ktoré v dósledku neopráv-

neného zásahu Odberatela nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva

odber elektriny,
,1.3 

meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neo
právnenej manipulácii a ktofé nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva

odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádz-

kovatel'om distribučnej sústavy,

1.4 ak OdberateI'zabránil prerušeniu disřibúcie elektriny alebo ak po predchádza-

júcej výzve prevádzkovatela distribučnej sústavy neumožnil preíušenie distri-

búcie elektriny vykonané na základe žiadosti Dodávatera, s ktoným má uzatvo
renú Zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa za neoprávnený

odber považuje odo dňa, keď Odberatel zabránil prerušeniu diskibúcie elektriny

aiebo neumožnil prerušenie dodávky elektrtny,

1.5 ak Odberatel'nedodržal obmedzenia určené Dodávateíom, prevádzkovatelom

prencsovej sústavy alebo prevádzkovatelom distribučnej sústavy.

2. OdberateI'je povinný nahradiť škodu spósobenú neoprávneným odberom elektriny

a náklady s tým súvisiace osobe, ktore1 škoda vznikla. Pri neoprávnenom odbere

sa výška škody spósobená neoprávneným odberom elektriny urči podfa osobitného

predpisU5).

3. V prípade, ak v dósledku neoprávneného odberu vznikla škoda Dodávate[ovi, má

právo vymáhať od Odberatefa jej náhradu do výšky spósobených nákladov (napr ná-

klady na odchýlku) a ušlého zisku.

článok lX.
Dodávatel' poslednej inštancie
1. Dodávka poslednej inštancie sa začina dňom nasledujúcim po dni, ked dodávatel

stratil spósobilosť dodávať elekkinu a bola dodávateíovi poslednej inštancie oznáme-

ná táto skutočnost

2. Dodávka poslednej inštancie tŇá najviac hi mesiace. Odberatel uhradí dodávateíovi

posledne.| inštancie cenu za dodávku elektriny podla cenového rozhodnutia vydané-

ho úradom pre dodávatela posledne,j inštancie, Dodávka poslednej inštancie sa móže

ukončiť skór v pripade, že odberateť uzafuori zmluvu s novým dodávateíom, ktonim

móže byť aj dodávatet poslednej inštancie, a to postupom podía platnej a účinnej le-

gislativy. :

3. Ak dodáVatet skaťl spósobilosť dodávať elektrinu odberatelom, zmluva zaniká dňom,

ked dodávatel stratil spósobilost' dodávať elektrinu,

4. Prevádzkovatel'distribučnej sústavy najneskór 15 dní pred uplynuiim výpovednej

lehoty zmluvy o pristupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo bez-

prostredne po tom ako sa dozvie, že dodávateť stratil spósobilosť dodávať elektrinu

oznámi odberatelovi

4.1 deň, od ktorého sa začina dodávka elektriny dodávatelom poslednej inštancie,

4.2 dóvod začatia dodávky elektriny dodávateíom poslednej inštancie,

4.3 zánik zmluvy, ak póvodný dodávatet stratil spósobilosť dodávky elektriny,

4.4 dobu trvania dodávky elekkiny dodávatelom poslednej inštancie,

4.5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku elektriny dodávatelovi posled-

nej inštancie.

článot X.
Reklamácia a alternatívne riešenie sporov
1, Reklamácia je pisomné podanie Odberateía adresované Dodávatelovi, klorým sa

odberateí domáha najmá zodpovednosti Dodávatela za nekvalitne poskytnuté služ-

by, pričom taký,to stav trvá v čase uplatnenia rpklamácie a zároveň odberatet po-

žaduje od Dodávatela.nlrÉŤavu alebo náhradu za nekvalitné zabezpďenie dodávky

a distribúcie elektriny do odberného miesta Odberateía (dalej len ako ,služby"). Úče-

lom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

2. Odberatel má právo reklamovať najmá

2.1 kvalitu poskytnutej služby,

2,2 odpočet určeného meradla,

2.3 íakturáciu poskytnutejslužby,

2.4 prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s po-

skytovanim služby Dodávateta (ďalej len 
"predmet 

reklamácie").

3. Odberate| móže íeklamáciu uplatniť

3.1 písomne u Dodávateía na korešpondenčnej adrese uvedenej na webovom

sídle Dodávatela wwwsse.sk,

3.2 eleKronicky na e-mailovej adrese uvedenej na webovom sídle Dodávateta

wwwsse.sk,

3.3 osobne na kontaktných miestach Dodávatela, pričom o podaní reklamácie musí

byt vyhotovený záznam,

3.4 telefonicky n a zákaznickd1 linke Dodávateía.

4. Podanie, ktorym Odberatel uplatni svo,je právo na rďlamáciu, musi čitatefne obsahovať

4.1 identifikáciu Odberatela

4.1.1 meno a prrezvisko alebo obchodné meno,

4.1.2 trvalé bydlisko, vrátane PSČ alebo sidlo a lČ0,

4,1.3 zákaznicke číslo resp. čislo Zmluvy,

4,1.4 ElC kód odberného miesta alebo čislo odberného miesta,

4,2 presný popis s odóvodnenim reklamácie, spolu s pripadnou dokumentáciou

a ďalšimi podstatnými skutočnosťami dóležitými pre posúdenie reklamácie,

4,3 identií]kaóné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

5 WhláškaMini§terstvahospodár§tvač.292/2012z,z.,ktoíOusaUsta0ovujespó§obvýpočtuškody
spósObon€j n€opráVn€ným odberom elektíiny.
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4.4 identiíikačné ůdaje reklamovane,i íaktúry, spolu s variabilným symbolon. ktorej

sa reklamácia týka,

4.5 podpis Odberatel'a alebo osoby oprávnenej konať za Odberatel'a, ak nejde o re-

klamáciu prostrednictvom elektronickej komunikácie.

5. Ak reklamácia neobsahule vyššie uvedené náležitosti a Dodávateí nevie identiíikovať

odberatera, je povinný ho Vyzvať na doplnenie íeklamácie o potrebné údaje s urče-

nim lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 'l0 dní od doruóenia výzvy, Ak Odberateí re-

klamáctu nedoplní, bude sa považovať za neopo{§tatnenú. Ak Odberatel reklamáciu

doplni, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Odberatel poskytne

potrebné informácie. Ak na základe údajov uvedených v reklamácii nie je možné 0d-
beratela identjfikovať tak, aby mu mohla byť doručená uizva podra prve,l vety, Dodá-

Vatel na takúio reklamáciu neprihliada

6. Ak Odberatel počas riešenia reklamácie Dodávateíom oznámi Dodávatelovi nové

skutočnosť, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

7. Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca Dodávatel'a sa považujaza reklamá-

ciu podanú Dodávatelovi,

8. Reklamácia musi byt'uplatnená bez Zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

9. Za deň uplatňenia reklamácie sa považuje:

a) pri osobnom podani - dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie,

b) pri poštových zásielkach - dátum doručenia reklamácie Dodávate|ovi podla pe-

čiatky došlej pošty,

c) pri doruóeni elektronickou pošiou - deň uvedený na e-mailovej správe ako deň

prijatia elektronickej pošty.

10. Dodávatel'pri uplatneni reklamácie vydá Odberatelovi potvídenie, Ak je reklamácia

uplatnená píostredníctvom *mailu, faxom alebo telefonicky, Dodávatel doruči pofur-

denie o uplatneni reklamácie Odberatelovi ihneď; ak nieje možné potvrdenie doručiť

ihneď, musi sa doručiť bez zbločného odkladu, najneskór však spolu s dokladom

o vybaveni reklamácie; potvrdenie o uplatneni reklamácie sa nemusi doručovať, ak

Odberatel má možnosť preukázat' uplatnenie íeklamácie iným sP0sobom.

11. Dodávatel vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavente reklamácie
je najviac 30 dni od uplatnenia reklamácie, pokial osobitný predpis6) neustanovuje

inak. Za uplatnenie reklamácie §a považuje deň prijatia pisomnej reklamácie Dodá-

Vaterom.

12. Dodávatef vydá/zašle preukázatetným spósobom Odberateíovi písomný_doklad o vy-

baveni reklamácie najneskór do 30 dni od dátumu uplatnenia reklamácib. V pripade

potíeby sůčinnosti tretich osób, móže byt dobariešenia reklantácie predižená o 5 dní

v zmysle osobitného predpisu7i. Výsledok šetrenia možno zaslať elekkonickou poštou

vždy, pokiat Odberatel v uplatnenej reklamácii lnýslovne neuvedie, že žiada výsledok
prešetrenia reklamácie zaslať využitím poštových služieb.

'l3. Podanie reklamácie alebo st'ažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť preddavko-

vých platieb a|ebo vyúčtovacej faktúry

'14, Reklamáciou nie je pisomná žiadosť Odberatel'a o opravu íormálnych náležitosti fak-

túry (napr. nesprávnej poštovej adresy, ktorú Odberatel §pósobil nedostatočnou sú-

óinnost'ou) a žiadosť o preskúšanie meradla,

15. Ak vzniknú chyby píi fakturácii elektriny nesprávnym odpoctom, odhadom, použitim

nesprávnej konštanty, použitim nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod,, majú

Odberatel'a Dodávatel'nárok na vyrovnanie nesprávne íakturovaných čiastok.

16. Dodávater je povinný dodržjavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať azv*
rejňovať údaje o štandardoch kvatity a to v súlade s vyhláškou Uradu č. 236/2016

Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvaljty preno§u elektriny, distribúcie elektriny

a dodávky elektriny (dalej len ,,štandardy kvalitl). Ak Dodávatel'nedodži štandar
dy kvality a toto nedodržanie pteukázatelne nastalo, je povinný uhradiť Odberateíovi

kompenzačnú platbu. Pri spósobe a výške kompenzácie za nedodržanie dohodnutej

kvality dodanej elektíiny a s dodávkou súvlsiacich služieb bude Dodávatel' posfupo-

vať v súlade so štandardmi kvality. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávatel'

zverejňuje na svojom webovom sidle www.sse.sk.

Článok Xl.
Alternatívne riešen ie sporov
'l. Spory, ktoré vzniknú medzi dodávatelom elekkiny a odberaterom elektriny na zákla-

de zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán. odberatet elektriny
je podl'a § 37 zákona o íegulácii oprávnený predložiť úradu na alternativne riešenie

spor s dodávate[ont elektriny, ak §a ohl'adom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné

konanie a odberateí elektriny nesúhlasi s uisledkom reklarnácie alebo so spósobom
jej vybavenia; možnosť obrátit'sa na súd tým nie je dotknutá"

Vyhláška Úradu prg reguláciu sieťových odvetvi č. 236/20,|6 Z. z,, ktoíou §a ustanovujú štandardy kvallty
prenosu élektriny, dislribúcie elekiriny a dodávky elektíiny,

ZákOn č. 391/2015 Z. z, o alternativnom dešeni spotrobite|ských sporov a o zmene a doplnení niektoďch
zákonov

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doruči na adresu úraduj Bajkalská 27,

P 0. BOX 12,820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@urso.govsk.

Návrh na začatie alternativneho riešenia sporu obsahuje

3.1 meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adre§u odberatel'a elektriny, ak

ide o íyzickú osobu alebo názov, sídlo a elektronickú adresu, ak ide o právnickú

osobu,

3.2 názov a sid|o dodávateía elektriny,

3.3 predmetsporu,

3.4 odóvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácre alebo spósobom vrybavenia

reklamácie,

3.5 označenie čoho sa odberatel elektriny domáha.

Návrh na začatie alternativneho rie§enia sporu predloži odberatet elektriny bez zby-

točného odkladu, naJneskóí do 45 dni od doručenia vybavenia reklamácie.

Dodávater elektriny aodberater elektriny ako účastnici riešenia sporu sú povlnni

a opfávneni navrhovať dókazy a ich doplnenie, predkladat' podklady potíebné na

vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s ciel'om jeho urovna-

nia. Lehota na ukončenie qlternativneho riešenia sporu je 60 dni od podania úplného

návrhu, v zložitých pripadoch 90 dni od podania úplného návrhu.

Alternativne riešenie sporu sa skonči uzafuorenim pisomnej dohody, ktoíá je zá-
váznápre obe skany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podta predchádzajúce-

ho bodu, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie alternativneho riešenia sporu

z dóvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom §porového konania. Na

alternatívne riešenie sporov podla tohto článku obchodných podmienok sa nepoužije

osobitný predpis7).

Článok xlt.
Zánik Zmluvy všeobecne

Článok xllI.
Odstúpenie od Zmluvy

1.

4.

Zmluva zanikne pisomnou dohodou zmluvných strán, a to najmá, ak Odberatel preu_

káže, že ukončuje odber elektriny z odberného miesta z dóvodu prevodu vlastnicke_

ho práva k nehnutelno§ti, a to k určitému dátumu. Vzájomným súhlasom zmluvných

strán možno z dóvodov uvedených v iomto bode ukončiť Zmluvu aj prostrednictvom

zaznamenávaného telefonického hovoru alebo elektronicky, v pripade, že bola ta-

kýmto spósobom Zmluva aj uzatvorená.

Ak pocas plainosti Zmluvy DoQávatel a Odberatel' uzavrú novú Zmluvu týkajúcu sa
toho istého odberného miesta, dňom nadobudnutia účinnosti novej Zmluvy póvodná

zmluva zanikne.

Skutočnosť, že Dodávatet.reoznámi Odberateloúi alebo splnomocnenému zástup-

covi Odberateta, či výpóveď Zniluvy alebo odstúpenie od Zmluvy akceptoval, nemá

vplyv na právo Dodávatela podat'námietku proti zmene Dodávatela podla § 17 ods,

11 Zákona o energetike.

Zmluva zanikne aj z nasledovných dóvodov:

a) zánikomDodávatel'a,

b) zánikom povolenia Dodávateta podta Zákona o energetike,

c) smrtou Odberatefa alebo právoplatným vyhlásenim Odberateía za mitveho, kto-

rý je fyzickou osobou podnikatelom,

d) zánikom 0dberatela, ktoni ;e právnickou osobou bez právneho nástupcu,

V pripade, že je Zmluva uzatvorená pre viac odberných miest, móže dóJsť k ukonče-

niu zmluvného plnenia pre každé odberné miesto samostatne, ak sú splnené pod-

mienky v Zmluve alebo tieto OP

6

7

Odberateí má právo bezodplatne odstúpit'od Zmluvy, ak

1.1 Dodávatel v priebehu roka opakovane zavinil neoprávnené obmedzenle alebo
prerušenie distribúcie elektriny Odberatelovi,

1.2 Dodávatetje v omeškani so zaplatenim peňažnej pohťadávky vyp|ývajúcej zo
Zmluvy na.jmenej l4 dni od doručenia pisomnej výzvy 0dberatela,

1.3 dójde k odňatiu súhlasu Vlastnika nehnuteínosti s dodávkou elektriny.

odberateí,je povinný spolu s odstúpenim od Zmluvy doručiť aj odňatie súhlasu vlast-

níka nehnuternosti s dodávkou elekkiny.

Dodávatef má právo odstúpiť od ZmluÝy, ak

2.1 je Odberatel voči Dodávatelovi v omeškani s úhradou ceny za dodávku elektri-

ny alebo iné služby alebo preddavkovej platby na túto cenu a neuhradi ich ani

do 14 dni od doručenia pisomnej ujzvy,



2.2 Odberatel má v čase trvania Zmluvy uzafuorenú aj Zrnluvu, ktorej predmetom
je dodávka elektriny do toho istého odberného miesta s iným Dodávatetom, pri-

čom dodávka trvá alebo má trvať v rovnakom čase podra týchto zmlúv Uvede-

né neplati ak sú splnené podmienky podla osobitného predpisu,

2.3 došlo k prerušeniu distribúcie do odbernóho miesta Odberateía zo strany PDS
z dóvodu, že:

a) Odberatet odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ohrozujú život, zdravie ale-

bo majetok osób, l
b) Odberatel'odoberá elektrinu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spo

tahlivosť dodávky elekkiny, a ak Odberatel nezabezpďil obmedzenie tých-

to vplyvov dostupnými technickými prostriedkam,i,

a toto prerušenie distňbúcie trvá dlhšie ako jeden mesiac,

2.4 ak Odberatet podstatne poruši Zmluvu alebo 0P Za podstatná porušenie Zmlu-

vy alebo týchto OP zo strany Odberatela sa považuje najmá: ,.

a) úmyselné poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberatela,

b) poškodenie alebo odcudzenie meracieho zariadenia treťou osobou a ns
oznámenie tejto skutočnosti Odberatel'om Dodávatefovi bez zbytočného

odkladu ihneď ako sa o tom Odberateí dozvedél,

c) neoprávnený odber elektriny zistený na odbernom mieste Odberatela,

d) porušenie povinnosti Odberatela ustanovenej v čl. V v bode 2,1 až2.15
týchto Ofl

e) iné opakované porušenie Zmluvy alebo týchto OP alebo pounnosli vyplýva-
júcej z platných a účinných právnych predpisov,

f) omeškanie so zaplatením zmluvných pokút, úrokov z omeškania a iných
platieb podla Zmluvy alebo OP,

g) začatie konkurzného konania na majetok Odberatera,

h) podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie majetku Odberateía,

i) vstup Odbeíateta do likvidácie,

j) ak Odberateť nezaplatí zmluvne dohodnutú platbu alebo platbu podla tých-

to oP (zmluvné pokuty, úroky z omeškania, atď.) ani vdodatočnej lehote

stanovenej V upomienke.

3. Dodávatel'má právo odstúpit'od Zmluvy aj ak dójde k zrušeniu Odberatel'a a preche
du práv a povinno§ti Odberateía na právneho ná§tupcu Odbeíatela. Dodávatel má
právo z tohto dóvodu odstúpiť od Zmluvy do 30 dni od zrušenia Odberatela.

4. Dodávatef nezodpovedá za škody spósobené odstúpením od Zmluvy podía týchto

0P
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhe1 zmluvnej skane, pokiar

v odstúpeni od Zmluvy nie je stanovené inak.

Článok x!V.
Výpoved'Zmluvy
'1, zmluvu uzatvorenú na neurčittj, čas móžu odberater alebo Dodávatel vypovedat' bez

uvedenia dóvodu.

Dodávatel móže Zmluvu vypovedať v pripade, ak Odberatel nepredloži doklad preu-

kazujúci oprávnený lrzt'ah k nehnutelnosti do 20 dni od doručenia uýzvy Dodávatel'a

na predloženie takéhoto dokladu. ZmluVu možno podra predchádzajúcej Vety Vypove-

dať bez ohladu na to, či sa jedná o Zmluvu na dobu určitú alebo Zmluvu na neurčitý

€s.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujú-

ceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená jej adresátovi a skonči sa uplynu-

tim posledného dňa príslušného mesiaca,

2. Odberatel'je povtnný zabezpečit', aby ku dňu účinnosti výpovede Zmluvy bol ukonče-

ný proces zmeny dodávateta podla Zákona o energetike. Ak 0dberatel'nesplní povin-

nost' podťa predchádzajúcej vety, Zmluva zaniká dňom predchádza.júcim dňu zmeny

dodávatela, o ktorú odberatel v súvislosti s touto lnj,poveďou požiadal.

3. Lehota pre vypovedanie Zmluvy zo sŤany Odberatela, alebo vy;adrenie nesúhlasu

s je; prediženim, §a považuje za zachovanú v pripade doručenia výpovede (nesúhla-

su) Dodávaterovi najne§kór posledný deň takejto lehoty,

4, V pripade výpovedania Zmluvy v súlade so Zmluvou alebo 0P bude Zmluva ukonče-

ná bez poplatku.

5, Užraz podanú výpoveď Zmluvy móže Odberatel odvolať, prípadne stornovať, len so

súhlasom Dodávatefa.

6, Aby výpoveď Zmluvy bola platná, na účely jej určitosti, jasnosti a zrozutnitel'nosti mu§i

obsahovať Elc kód odberného miesta, adíesu odbeíného miesta, obchodné meno,

sidlo a lČ0 odberatel'a a podpis odberateta v pripade, že ide o fyzickú osobu alebo

Elc kód odberného miesta, adresu odberného miesta, obchodné meno, sídlo a lčo
Odberatela a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateía v pripade, že ide o práv-

nickú osobu. V pripade splnomocnenia na výpoved Zmluvy splnomocnenie musi ob-

sahovať podpis Odberateta ak ide o íyzicků osobu alebo podpis osoby oprávnenej

konať za 0dberateía ak ide o právnickú osobu. Výpoveď Zmluvy a splnomocnenie na

výpoveď Zmluvy musia byť pred|ožené v origináli alebo v úradne overenej fotokópii,

pričom splnomocnenie na výpoveď Zmluvy musí byť predložené súčasne s výpove-

ďou Zmluvy,

Článok XV.
Doručovanie

7.

Pri osobnom doručovani, za ktoré sa považuje prebranie pisomnosti odberatelom

alebo splnomocnenou osobou, sa pisomnosti považujú za doručené ich odovzdanim,

a to al v pripade, že ak ich adresát odmietne prevziať.

Pisomnosti, ktoré 0dberatel alebo Dodávatel'zasiela prostredníctvom Slovenskej po-

šty ako doporucenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely Zmluvy pova-

žujú za doručené druhej gtrane (alebo osobe ňou splnomocnenou na preberanie zá-

sielok), aj v pripade, že

2.1 druhá strana odoprela prilaťzásielku, pričom za deň doručenia bude považova-

ný deň odopretia prevzatia zásielky,

2,2 zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň doruče-

nia bude považovaný siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,

2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmluve alebo
posledne1 známej adrese, a preto doručenie nebolo možné. V takomto prípade

bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka vrátila odosielatelbvi.

Pisomnosti, okrem písomnosti týkajúcich sa výpovede zo zákonných dóvodov výpo-

vede zo Zmluvy, odstúpenia od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy, je možné doručovať aj

faxom alebo v elektronickej podobe na +mailovú adresu Odberatela alebo Dodáva-

tel'a, ktorú 0dberatef alebo Dodávatel'na tento účel oznámil druhej strane. Písomnos-

ti doručovanó prostrednictvom íaxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia

správy o ich úspešnom odoslani. Pisomnosti doručovanó v elektronicke1 podobe, ak

niele preukázaný skorši termin doručenia, sa považu]ú za doručené pruý pracovný

deň nasledujúci po ich odoslani, aj keď si ich druhá strana neprečítala. Udelenie sú-

hlasu a odvolanie súhlasu so zasielanim elektronickej faktúry podla čl. lV. bod 27.

týchto 0P je možné aj cez SMS správu na telefónne čislo alebo e-matl, uvedený Do-

dávateíom na webovom sidle Dodávateťa www.sse.sk, určený Dodávaterom na ůčely

aktiVácie alebo deaktiVácie elekkonickej íaktúry.

Písomnosti doručovanP kwiérskou službou sa fovažqú za doručené treti deň po ich

odovzdani doručujúcej osobe, pokial sa nepreukáže skorši termin doručenia.

Odberatel a Dodávatel'sú povinní navzájorn si oznámiť zmenu adresy na doručova-

nie, čisla faxu a elektronickej adresy /e-mail/ v lehote uvedenej v čl. V bode 2.5 týchto

0P Ak 0dberater alebo Dodávatel v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinfor-

muje považuje sa doručenie písomnosti na poslednú známu adresu za riadne vyko-

nané. Posledná známa adresa Odberatela je adresa Odberateía uvedená v Zmluve

alebo naposledy pisomne oznámená adresa 0dberatela oznámená Dodávateíovi po

uzafuoreni Zmluvy.

Odberatel je povinný pri všelkých pisomných právnych úkonoch spojených s ukon-

čením a zánrkom Zmluvy uviesť obchodné meno, ElC kód odberného mie§ta, ktoré-

ho sa tento právny úkon týka, adresu odberného miesta a vlastnoručný podpis osoby

alebo osób oprávnených konat'v mene Odberatela ak ide o právnickú osobu a odtla-

čok pečiatky Odberatera.

Za platný prejav vóle DodávateIa sa považule aj taký prejav, ktorý je uskutočnený na

listine vyhotovenej Dodávatel'om so skenovaným podpisom oprávnených osób, za-

stupujúcich Dodávatela. Pokial je za 0dberatela ako splnomocnitela pri uzatvárani,

zmene alebo ukončovani Zmluvy uskutočňovaný úkon na základe plnomocenstva,.|e

Dodávater oprávnený požadovať úradne overený podpis splnomocniteía.

článok xvl.
Ochrana osobných údajov
'l. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých

zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných úda-

joť) a nariadenia EURÓPSKEHo PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apri-

la 2016 o ochrane fyzických osób pri §pracúvani osobných údajov a o vol'nom po-

hybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie

o ochrane údajov, ďalej len ,,nariadenie") Dodávatel (ako prevádzkovatel') spracúva

osobné údaje Odberatel'a - íyzickej osoby uvedené v Zmluve na účel 1ednoznačnej
identiíikácie, správy a íakturácie ceny za dodávku elektriny a na úóely vymáhania ná-

rokov Dodávatel'a zo Zmluvy.

4.

5.



2. Kontakt na zodpovednú osobu Dodávateta výluóne v súvislosti s ochranou osobných

údajov je dpo@sse.sk.

3. Odberatet podla čl. 13 nariadenia je iníormovaný, že jeho osobné úda]e uvedené

v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú identifikáciu v informačných sys-

témoch DodáVatera, bude Dodávatel'spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmlu-

vy a všetkých vzt'ahov so Zmluvou súvisiacich podla Zákona o energetike. lníormácie

a poučenie o právach podla čl. 13 nariadenia sú dostupné na webovom sidle Dodá,

Vatera WWW.sse.§k V častj Dokumenty na stiahnutp.

4. Odberater bd poučený o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje. Podla čl. 6

ods. 1 pism. b) nariadenia, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté na plnenie

Zmluvy, v ktorej Odberatel'vystupuje akojedna zo zmluvných strán sa slrhlas Odbe-

ratela na spracovanie osobných údajov nevyžaduje.

5. Poskytnuté osobné údaje musia byt'pravdivé a aktuálne. V pripade zmeny poskyt-

nutých osobných údajov je Odberatet povinný Dodávatela informovať o ich zmene

písomným oznámenim Dodávatetovi alebo osobne v zákaznickych centách Dodá-

vatela,

6. Odberatet berie na vedomie, že jeho osobné údaje móžu byť poskytnuté prijemcom

ako sů súdy, ofgány činné v trestnom konani, prevádzkovatelia distribučnej sústavy,

exekútorské úrady, advokáti, banky, Slovenská pošta, a.s., správne or9ány podl'a zá-

kona č.7111967 Zb. o správnom konani, iný oprávnený subJekt na základe osobil

ných predpisov, subjekty zmluvne spolupraculúce s Dodávatelom najmá za účelom

zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov Dodávatela zo Zmluvy a pod,

porných administrativnych, telekomunikačných a technických služieb za úóelom pod-

pory, správy a lnývoja iníormačného systému a výkonu externého auditu a RTVS

(koncesionárske poplatky).

7. Dodávatel'po uplynuti platnosti Zmluvy zabezpeči bezodkladnú likvidáciu osobných

údajov po uplynuti lehót v zmysle zákona39512002Z. z. o archivoch a íegistratúrach.

V zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Dodávatel povinný ar-

chivovať dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti Zmluvy, Lehota začina plynúť

1. januára íoku nasledujúcom po roku, v ktoíom uplynula platnost'Zmluvy. Po tejto

lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované, pokiaf neexistuje žiadny další

právny dóvod pre ich spracůvanie.

8. Odberatel berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvani osobných údajov ako do
tknutej osoby upravuje čl. 

,l6 
až čl. 23 nariadenia.

9. Odberatel má ako dotknutá osoba práva požadovať od prevádzkovatela pristup

k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu'alebo vyma-

zanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako a1

práva na prenosnosť údajov

10. V pripade, ak sa Odberatel'domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov

boli porušené, móže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR,

Hraničná 't2, 820 07 Bratislava.

článok xvll.
záverečné ustanovenia

1. Právne vzt'ahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v OP, sa riadia pris,

lušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V pripade, ak sa niektoré

ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy dostanú do rozporu so Zákonom o energetíke,

s iným právnym predpisom alebo rozhodnutim príslušných štátnych orgánov Sloven-

skej republiky, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanoveni 0P a Zmluvy.

Za nedodržanie zmluvných podmienok, s v}nirnkou článku lV bodu 17. týchto OP

móže byt v Ztttluve dohodnutá zmluvná pokuta. Výška zmluvnej pokuty dohodnutá

v individuálnych zmluvných podmienkach Dodávateía primerane zohl'adňule poruše-

né ustanovenie zmluvných podmienok.

Všetky údaje a iníormácie obchodného charakteru, ktore vyplývajú z uzatvorenej

Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budú považovat'

zmluvné strany za dóverné. Dodávatel a OdberateI sa zavžzujú, že tieto dóverné in-

formácie budú chrániť a utalovať pred tretimi o§obami, s uj,nimkou poskytovania úda_

jov na základe platných právnych predpisov.

Odberateíje pri kontakte so zákaznickou linkou povinný identiíikovat'sa aspoň tromi

nezávislými údajmi (napr. lČO-m, číslom zmluvného účtu, ElC kódom, čislom odber,

ného miesta a pod,), ak bude na tento úkon vyzvaný operátorom, najmá prt úkonoch

odberateta týkajúcich sa zmeny llebo zániku Zmluvy z dóvodu ochrany zmluvných

údajov. Akákolvek komunikácra so zákaznickymi službami móže byť elektronicky za-

znamenávaná a zdokumentovaná, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. najmá

Zákonom o ochrane osobných údalov,

lníormácie o právach Odberate[a sú uvedené na webovom sidle Dodávatel'a

wwwsse.sk,

Odchýliť sa od týchto 0P je možné iba na základe Zmluvy a iba v tých ustanoveniach,

ktorých zmena nebude odpoíovat'obsahu a účelu týchto 0P Dodávatela a prevádz,

kového poriadku prislušného prevádzkovatela disŤibučnej sůstavy.

lnformácie o cene elektriny vrátanejej štruktúry a podmienkach dodávky a distribú-

cie elektíiny, ako aj informácie o cenniku služreb Dodávatela móže 0dberatel ziskať

na webovom sidle Dodávateía www,sse.sk alebo na kontaktných miestach Dodáva-

tel'a - zákaznickych centrách a zákaznickej linke DodáVatel'a (dalej len ,,Kontaktné

miesta'). Kontakty Dodávatela a kontaktný formulár sú dostupné na webovom sidle

www.sse.sUkontakty.

odberatel móže získať informácie o póvode elektriny a podiele jednotlivých druhov

primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajú,

com roku, a informácie o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné prostredie,

alebo verejnó zdroje takýchto informácií, na webovom sídle Dodávatela www.sse.sk

alebo na Kontaktných miestach"

Dodávateí je oprávnený tieto OP meniť alebo dopiňat', Dodávatel zverelni aktuá|-

ne znenie 0P alebo ich zmenu na svojom webovom sidle www.sse.sk. 0clbeíater je

oprávnený vyjadriť svo1 nesúhlas so zmenou 0P pisomným oznámenim, doručeným

Dodávateíovi do 30 dni odo dňa, kedy boli zmenené 0P zverelnené. Ak sa tak ne-

stane, OP v ich zmenenom zneni nadobúdajú účinnosť dňom uvedenom v OP v ich

zmenenom zneni, ak Odberater po ich zverejneni pokračuje v odbere elekkiny. Ak

Odberateí v lehote 30 dni o§o dňa zverejnenia viiadri svoj nesúhlas so zmenou OP

a nedójde k dohode, je€dberatet oprávnený Zmluvu v uvedenej lehote vypovedať

s výpovednou lehotou v dižke podfa prislušného právneho predpisu v závislosti od

toho, či sa jedná o Zmluvu na domu uíčitú alebo o Zmluvu na dobu neuróitú. Ak pris-

lušný právny predpis dÍžku výpovednej lehoty neustanovuje, plati že výpovedná leho,

tajé dva mesiace (rrýpovedná lehota začina plynút prvym dňom mesiaca nasledujú,

ceho po mesiaci, v ktorom bola uýpoveď doručená).

10. obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú dotelaz platné oP.

Obchodné podmienky sú nedelitetnou súóasťou Zmluvy a dopiňajú vzťahy upravenó

Zákonom o energetike, zákonom č, 25012012Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

a dalšimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, vydanými na ich základe,

4.

6.


