
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 

č. 31 072 2022-R/2022 
(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka a zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.) Dodávateľ:    

Názov  : Pow-en a. s. 

Sídlo  : Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 

IČO  : 43 860 125  

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4330/B 

Zastúpený : Ing. Anton Hlavatý, podpredseda predstavenstva 

IČ DPH  :  SK 2022502394 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, č. účtu v tvare IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668 

Kontakt  : e-mail: obchod@pow-en.sk; tel. číslo: 0850 555 775 

Zmluvu uzatvoril: Ing. Michal Gajdošík 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

a 
 

2.) Odberateľ:    

Názov:     Obec Lučatín 

Sídlo:    Lučatín 40, 976 61  Lučatín 

Zastúpený:   Ing. Pavel Kováč  

IČO:    00313572  

DIČ:    2021121300   

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu (IBAN):  SK36 5600 0000 0012 2093 0001  

emailová adresa:  obeclucatin@lucatin.eu  

(ďalej len „odberateľ“)  

  

(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“, jednotlivo ďalej taktiež 

ako „zmluvná strana“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.) Táto zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), a to v súlade s rámcovou dohodou č. 3000/2022 zo dňa 

6.7.2022. uzatvorenou medzi zmluvnými stranami Obec Radobica ako odberateľom 

a Pow-en a.s. ako dodávateľom.  

 

2.) Táto zmluva  sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka elektrickej energie formou 

združenej dodávky pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy 
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s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s distribúciou 

a ostatných služieb na dobu určitú od dňa priradenia jednotlivých OM do bilančnej 

skupiny dodávateľa do 31.12.2025 podľa odberných miest uvedených v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy.  

3.) Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov elektrickej 

energie (ďalej len „elektrina“) zmluvnými stranami v období od dňa priradenia 

jednotlivých OM do bilančnej skupiny dodávateľa do 31.12.2025 podľa odberných 

miest uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy vrátane zabezpečenia distribúcie a ostatných 

služieb dodávateľom a prevzatia za odberateľa zodpovednosti za  odchýlku za odberné 

miesta voči zúčtovateľovi odchýlok.  

4.) Odchodná hodina začiatku dodávky elektriny: 00:00:00 hod. SEČ, odchodná hodina 

ukončenia dodávky elektriny: 24:00:00 hod. SEČ. 

5.) Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia na 

podnikanie v elektroenergetike na dodávku elektriny č.2008E 0303 zo dňa 27.júna 2013 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1.) Dodávateľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy vykonávať v prospech odberateľa na základe, 

v rozsahu a za podmienok príslušného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní podľa nižšie uvedenej úpravy. Predmetom tejto zmluvy je po dobu 

jej účinnosti: 

a) poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej len „združené 

služby“), t.j. dodávať elektrinu do odberných miest (ďalej „OM“) odberateľa 

špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy v dohodnutom množstve,  

b) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou 

elektriny (ďalej len „distribučné služby“) a v kvalite garantovanej technickými 

podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“), ktorým je 

regionálny prevádzkovateľ,  

c) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za každé odberné miesto  

odberateľa uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy voči zúčtovateľovi odchýlok;  

za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, obchodných podmienkach v zmysle 

súťažných podkladov (výzvy na priame rokovacie konanie), Zmluvy o združenej 

dodávke elektriny, ktorej návrh je prílohou č.1 tejto zmluvy a Všeobecných 

obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom (voliteľné), ktorých znenie platné 

a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o združenej dodávke 

elektriny (ďalej len „VOP“).   

 

2.) Nasledujúce ustanovenia sú podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorej návrh je 

prílohou tejto zmluvy. 
 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.) Táto Zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiaľ v tejto Zmluve alebo 

v individuálnej zmluve o združenej dodávke elektriny nie je stanovené inak, dodávka 

elektriny sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o energetike 

a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO 

a súvisiacimi právnymi predpismi. Odberatelia, a organizácie zriadené alebo založené 

odberateľom (viď. príloha č. 2 tejto zmluvy), ktorí majú svoju právnu subjektivitu uzatvoria 



s dodávateľom individuálnu (čiastkovú) zmluvu, ktorá nesmie byť v rozpore s touto 

zmluvou.   

2.) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike, obchodnými podmienkami dodania predmetu 

zákazky – Príloha č. 1 Zmluva o združenej dodávke elektriny a všeobecnými obchodnými 

podmienkami dodávateľa (voliteľné). Prednosť pred všeobecnými obchodnými 

podmienkami dodávateľa má táto zmluva a jej ostatné prílohy a súťažné podklady (výzva 

na priame rokovacie konanie). Ustanovenia v zmluve majú prednosť pred osobitnými 

podmiekami či požiadavkami (súťažných podkladov – výzvy na priame rokovacie konanie), 

pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Ustanovenia v zmluve majú prednosť pred Zmluvou 

o združenej dodávke elektriny.  

 

3.) Táto zmluva môže byť menená, doplnená alebo zrušená dohodou zmluvných strán, a to 

písomne formou poradím označených číslovaných dodatkov, schválených oboma  

zmluvnými stranami a podpísaných oprávnenými osobami konať vo veciach tejto zmluvy, 

ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

4.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovej stránke odberateľa, a to dňom začatia 

dodávky elektriny podľa čl. II. tejto zmluvy. V prípade, ak táto zmluva nie je povinne 

zverejňovaná (spoločnosť Domov n.o.): táto zmluva nadobúda účinnosť dňom začatia 

dodávky elektriny podľa čl. II. tejto zmluvy. 

 

5.) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch. 

 

6.) Prípadné spory sa budú riešiť vecne príslušným súdom odberateľa.  

 

7.) Strany súhlasia zo zverejnením zmluvy v zmysle osobitných právnych predpisov. 

 

8.) Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej 

a slobodnej vôle, nie v tiesni, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, že 

ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú vlastnoručné podpisy. 

 

9.) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Zmluva o združenej dodávke elektriny 

Príloha č. 2 Opis predmetu obstarávania  

 

V Bratislave      V Lučatíne  

dňa   03.08.2022                                                     dňa 26.07.2022 

 

ZA DODÁVATEĽA: ZA ODBERATEĽA: 

 

 

 

................................................... 

Ing. Anton Hlavatý 

Podpredseda predstavenstva 

..................................................... 

Ing. Pavel Kováč 

Starosta obce Lučatín 


