Zmluva
č. 32/2021
(ďalej len „Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie“)
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“)

Zmluvné strany

Odberateľ:
Obec Lučatín
Sídlo:
Lučatín 40, 976 61 Lučatín
Zastúpená:
a) v zmluvných veciach: Ing. Pavel Kováč, starosta
b) v technických veciach:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
00313572
DIČ:
2021121300
(ďalej len „odberateľ“)
Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, 036 01 Martin
Ing. Marián Smik, konateľ
Ing. Andrej Polonec, konateľ
36 399 604
ČSOB, a.s., Bratislava, SR
SK58 7500 0000 0000 2556 3643

(ďalej len „dodávateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi na základe verejnej súťaže v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní dodávať elektrickú energiu (ďalej len „elektrina“). Predmetom tejto
zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto
zmluvy ( ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a

Všeobecných obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a
účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „VOP“),
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi
odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny
(ďalej len „distribučné služby“).
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za
dodávku elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
3. Predmet zmluvy musí spĺňať technické požiadavky a musí vyhovovať technickým normám
a právnym predpisom platným na území SR

Článok II.
Dodávka elektriny
1. Deň začiatku a ukončenia dodávky elektriny podľa tejto zmluvy je nasledovne:
a) dátum a obchodná hodina začiatku dodávky:
b) dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky:

01.01.2021 o 00:00:00 hod.
31.12.2023 o 24:00:00 hod.

2. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom
od spotreby odberateľa v odberných miestach na základe prílohy č. 2.
Predpokladaný odber odberateľa je:
a) 16,947 MWh/ 36 mesiacov pre verejné osvetlenie +/- 30 %
b) 28,548 MWh/ 36 mesiacov pre jedno alebo dvojtarif +/- 30 %
3. Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v
odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej
sústavy (ďalej len „PDS“).

Článok III.
Zodpovednosť za odchýlku
1. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok –
OKTE, a.s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, č. zmluvy 2019-12-013
2. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky, 11XAENSK------B.
Článok IV.

Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len „cena“) podľa
tejto zmluvy, od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.12.2023 (ďalej len „deň skončenia
platnosti dohodnutej ceny“), pričom dohodnuté ceny pre obdobie a od dátumu začiatku
dodávky pre jednotlivé odberné miesta do 31.12.2023 sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy
– odberné miesta, Ceny sú zo všetkými nákladmi dodávateľa, zo spotrebnou daňou bez DPH.
2. Okrem ceny za 1 MWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške 0 EUR
/mesiac.
3. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH.

Článok V.
Platobné podmienky
1. Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je
obdobie uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa
zaväzuje za dodávku elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb
vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne, vo výške
100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky.
Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná v 20. deň
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúčtovaniu. Odberateľ v odberných
miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje za dodávku
elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej
dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x mesačne, vo výške 60% predpokladaného
mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so
zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 20. deň nasledujúceho mesiaca.
Spôsob zasielania faktúr za opakované dodanie tovaru a služieb a vyúčtovacích faktúr poštou,
pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom neskôr nedohodnú inak.
3. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z
účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
4. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05% z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti,
dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške
2,00 Eur, vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola
táto upomienka zaslaná.

6. Prípad, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je
podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a
distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto
skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.
7. V prípade, že dodávateľ nedodá odberateľovi elektrinu, je dodávateľ povinný zaplatiť
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-€ za každý deň meškania s dodávkou energií a to
za každé odberné miesto uvedené v prílohe č. 1 osobitne.

Článok VI.
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2021
do dňa skončenia platnosti
dohodnutej ceny (čl. IV. bod 1.) (ďalej len „obdobie trvania zmluvy“), s dodávkou elektriny v
cenách podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy od dohodnutého dňa začiatku dodávky, do dňa
skončenia platnosti dohodnutej ceny.
2. Právo na odstúpenie od zmluvy sa zaručuje obom stranám výpoveďou v prípade
neschopnosti plnenia záväzkov niektorej strany. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína
plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
3. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť ihneď, ak voči dodávateľovi či predávajúcemu je
začaté konkurzné konanie alebo začatá likvidácia. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné
uskutočniť aj po vzájomnej písomnej dohode strán.
4. Objednávateľ a dodávateľ môžu od zmluvy odstúpiť okamžite v zmysle § 345 Obchodného
zákonníka v prípade, že dôjde zo strany účastníkov zmluvy k podstatnému porušeniu zmluvy.
5. Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať nedodržanie ceny v priebehu plnenie
záväzku, nedodanie výšky zmluvného odberu energie zo strany dodávateľa alebo nedodržania
platby zo strany objednávateľa.

Článok VII.
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia zmluvy je: adresa odberateľa – podľa prílohy č.2 Zoznam odberných
miest.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť menená, doplnená alebo zrušená dohodu zmluvných strán, a to
písomne formou číslovaných dodatkov, schválených a podpísaných oboma zmluvnými
stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky
dodávateľa Príloha č.2 Zoznam odberných miest (doloží objednávateľ). Organizácie zriadené
alebo založené odberateľom (viď. príloha č. 1 tejto zmluvy), ktoré majú svoju právnu
subjektivitu uzatvoria s dodávateľom individuálnu zmluvu (čiastkovú), ktorá nesmie byť
v rozpore s touto zmluvou.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka,
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a
všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, ktoré nesmú byť v rozpore s touto
zmluvou.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy tejto zmluvy.
5. Prípadné spory sa budú riešiť vecne príslušným súdom objednávateľa.
6. Strany súhlasia zo zverejnením zmluvy v zmysle osobitných právnych predpisov.
7. Strany prehlasujú, že sú s touto zmluvou riadne oboznámení, s obsahom súhlasia a zmluvu
uzatvárajú nie v tiesni, nápadne nevýhodných podmienok a zo všetkými náležitosti vôle.
Neoddeliteľné prílohy:
- Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa , Regulačné podmienky
- Príloha č. 2 Zoznam odberných miest s cenami

Lučatín, ..................

Martin, 9.11.2020

Odberateľ

Dodávateľ

Ing. Pavel Kováč

Ing. Marián Smik
konateľ

Ing. Andrej Polonec
konateľ

