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ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRIKY, PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
A SÚVISIACICH SLUŽIEB č. 2121200325 (SÚ 7200000304)

uzavretá v zmysle§269 ods. 2 § 409 a naši. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

uzatvorená medzi:

Odberateľ:
Q Obchodné meno: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r. o.

J O Sídlo: Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
j Zastúpený: Ing. Jaroslav Spišák - konateľ
2 l IČO: 36204447

j DIČ : 2020032003
1Č DPH: SK2020032003
Bankové spojenie: VÚB a. s., 14501 15758 / 0200
Telefón: +421566796231
Fax: +421566796283
E-mail: slamoz@slovanet.sk
www.slamoz.sk

Dodávateľ:
Obchodné meno: V-Elektra Slovakia, s. r .o.
Adresa: Moyzesova 17, 036 01 Martin
Zastúpený: Ing. Igor Zumrik, konateľ; Ing. Marek Ondráček, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v OR KS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15319/L
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: 2628027021/1100
IČO: 36421693
DIČ:2021864900
IČDPH: SK2021864900
Tel:+421 434 260 112
e-mail: sales@v-elektra.com

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Odberateľ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -podlimitná zákazky - verejná súťaž.

Článok l
1.1. Účelom Zmluvy je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny a s tým súvisiacich

služieb za úhradu, a to pre Odberateľa do odberných miest (Ďalej len „OM") uvedených v Prílohe
č. l

1.2. Táto Zmluva upravuje vzťahy zmluvných strán v oblasti dodávky elektriny a prevzatia
zodpovednosti za odchýlku, ako aj zabezpečenia služieb súvisiacich s distribúciou do OM
uvedených v Prílohe č. 1.

1.3. Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon"), zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (ďalej len „Pravidlá pre fungovanie trhu"), platnými
vyhláškami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR"), výnosmi a
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) a zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.4. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona, Pravidiel pre
fungovanie trhu, vyhlášok MH SR, výnosov a rozhodnutí ÚRSO, a k nim nadväzujúcich právnych



predpisov.
Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: Elektrická energia.

2.2 Predmetom zmluvy:

2.2.1 je záväzok Dodávateľa na dodávku elektriny do odberných miest Odberateľa v množstve a čase
podľa potrieb odberateľa a špecifikácie uvedenej v prílohe č. l a v kvalite stanovenej príslušnými
právnymi predpismi,

2.2.2 je zabezpečenie prístupu do príslušnej distribučnej sústavy, distribúciu elektrickej energie podľa
podmienok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej ako PDS), systémové služby a ostatné

•.„.služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie (ďalej len
„distribučné služby") od príslušného PDS, ku ktorej sú jednotlivé odberné miesta pripojené v
rozsahu a podľa podmienok tejto Zmluvy a prevádzkového poriadku PDS,

2.2.3 je záväzok Dodávateľa prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa v odbernom mieste voči
zúčtovateľovi odchýlok Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,

2.2.4 je dodávka elektriny v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa platných a
účinných na zmluvné obdobie, ktoré tvoria prílohou č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „VOP"), pričom
zmluvné dojednania majú prednosť pred podmienkami určenými vo VOP.

2.3 Odberateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy odoberať elektrinu pre OM uvedené v Prílohe
č. l tejto zmluvy výhradne od dodávateľa.

2.4 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za plnenie predmetu zmluvu dohodnutú cenu podľa
či. 4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. 5 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za distribučné služby cenu podľa cenníka PDS platného
v čase dodávky podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve,

2.6 Predpokladané množstvo nákupu elektrickej energie počas lehoty plnenia zmluvy je 39 MWh.
2.7 Dodávka elektrickej energie je splnená prechodom elektrickej energie z distribučnej sústavy do

odberného miesta určeným meradlom, za elektrinu dodanú podľa Zmluvy je považovaná elektrina, ktorá
prešla určeným meradlom v odbernom mieste, v množstve podľa údajov, ktoré poskytol PDS.

2.8 V prípade, že sa skutočný odber elektriny sa bude odlišovať od predpokladaného množstva, Dodávateľ sa
zaväzuje zaistiť dodávku elektriny aj v týchto prípadoch za rovnakých, v tejto Zmluve uvedených
podmienok a to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči odberateľovi za neodobraté alebo prekročené
množstvo elektriny.

Článok 3
Lehota plnenia

3.1 Dodávka elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára na obdobie od 1.1.2013 od
00.00 hod. do 31.12.2014 do 24.00 hod..

Článok 4
Cena za predmet plnenia

4.1 Cena za dodávku elektrickej energie v režime prevzatej zodpovednosti za odchýlku je stanovená
dohodou, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Ceny za dodávku elektriny, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, je dohodnutá pre všetky OM
podľa Prílohy č. l pre lehotu plnenia podľa či. 3 tejto zmluvy:

Vysoká tarifa jednotarif: 61,10 €/MWh.

4.3 V cene uvedenej v bode 4.2 je obsiahnuté:
a) Dodávka elektriny vrátane administratívnych nákladov bez poskytnutia akýchkoľvek
súvisiacich služieb,
b) Prenesenie zodpovednosti za odchýlku.

4.4 K cene uvedenej v bode 4.2 tohto článku sa budú účtovať náklady spojené s prenosom a
distribúciou elektriny do OM a to vo výške stanovenej príslušnými rozhodnutiami ÚRSO,



platnými v čase dodávky podľa tejto Zmluvy. Cenník PDS za služby spojené s prenosom a
distribúciou elektriny do OM je v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

4.5 Spolu s cenou elektriny bude účtovaná aj spotrebná daň a v prípade, že bude dodávka elektriny
zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými podobnými peňažnými platbami, ktoré nie sú
uplatňované v čase uzatvárania tejto Zmluvy, cena sa upraví o príslušnú čiastku.

4.6 Všetky ceny uvedené v tejto Zmluve sú cenami bez DPH. K uvedeným cenám bude uplatnená
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4.7 Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku a to len v prípadoch vyplývajúcich
zo zmien daňových predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy nebolo možné predpokladať a v súlade
s Rozhodnutiami URSO.

Článok 5
Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Splatnosť vyúčtovacej faktúry je najskôr v 21. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je
vyúčtovaná spotreba, ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti
faktúr nasledujúci pracovný deň.

5.2 Fakturačné obdobie pre jednotlivé odberné miesta je obdobie uvedené v prílohe č. l tejto Zmluvy.
5.3 V prípade mesačného fakturačného obdobia nie sú prípustné preddavky; v prípade ročného fakturačného

obdobia môže Dodávateľ určiť rovnomerne rozvrhnuté preddavky odvodené od predpokladanej spotreby
príslušného odberného miesta uvedenej v podmienkach zadávania tejto zákazky.

5.4 Faktúry budú vyhotovené a doručené Dodávateľom bezplatne, musia mať predpísané náležitosti podľa §
71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a musia obsahovať doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť
fakturácie vrátane podrobného rozpisu množstva a ceny jednotlivých účtovaných zložiek podľa
jednotlivých odberných miest.

5.5 Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške maximálne 0,03% z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.6 Prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou zo strany Dodávateľa
je možné v prípade, kedy odberateľ neuhradí faktúru ani v termíne minimálne 21 dní po zaslaní
upomienky o nezaplatení faktúry v lehote splatnosti a je podstatným porušením zmluvy. Dodávateľ môže
požadovať od odberateľa poplatok za upomienku maximálne 2,00 € bez DPH. Dodávateľ môže na
základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.

Článok 6
Predchádzanie škodám, náhrada škody a riešenie sporov

6.1 Dodávateľ a Odberateľ venujú zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej
prevencii vzniku škôd. Zmluvná strana, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá
jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností z tejto zmluvy a jej dôsledky. Správa musí byť
podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri
náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

6.2 Dodávateľa je povinný, ak zistí skutočnosti, na základe ktorých nebude v budúcnosti schopný plniť si
povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť Odberateľovi najneskôr
30 dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti z tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia si
tejto oznamovacej povinnosti má odberateľ právo účtovať zmluvnú pokutu podľa bodu 6.4 tejto zmluvy,
ako aj si uplatniť náhradu škody, ktorá mu vznikla.

6.3 V prípadoch bezdôvodného nedodania elektriny v požadovanom čase Dodávateľom, je odberateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu podľa bodu 6.4 tejto zmluvy , ako aj uplatniť si náhradu škody, ktorá
mu vznikla.

6.4 Odberateľa má právo pri naplnení podmienky podľa 6.2 alebo 6.3 tejto zmluvy účtovať Dodávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú začatú hodinu prerušenia dodávky na príslušnom odbernom
mieste. Preukazné bremeno vo veci plynulosti dodávky je na strane Dodávateľa.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, VOP a
Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.



6.6 V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto Zmluve sa zaväzujú zmluvné strany
vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou a v prípade, že k dohode alebo k zmieru nedôjde, bude
takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého určuje Občiansky súdny poriadok.

Článok 7
Odstúpenie od zmluvy

7.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak
7.1.1 druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
7. l .2 bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá

zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
7.1.3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie

konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
7.l .4 druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

7.2 Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán do
dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté
do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané
zmluvnými stranami.

8.2 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu
s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni
a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

8.3 Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 rovnopisy.

8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda najskôr deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi
kupujúci predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

Kupujúci v
V Zemplínskej Teplici, dňa

Predávajúci
V Martine, dňa 3. 1 2.20 l

.v Spišák
konateľ

Ing. Igor Zumrik
konateľ

íMi. * í.s.
076 64 íampimsira Ta

Ing. Marek Ondráček
konateľ
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