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 FO-5-3-01 

B. 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 

Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny 
OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“ 

(ďalej len „Rámcová dohoda“) uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“) a zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Dodávatelia 
 Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s. 
 Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
 IČO: 44 483 767 
 DIČ: 2022730457 
 IČ DPH: SK2022730457 
 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
 Číslo účtu (IBAN): SK48 8130 0000 0020 0614 0118 
 BIC: CITISKBA 
 Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Kulla, člen predstavenstva 
  Ing. Marián Suchý, člen predstavenstva 
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sa, Vložka č. 1628/V 
 
 a 
 
 Obchodné meno: ELGAS, k.s. 
 Sídlo: Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica 
 IČO: 36 314 242 
 DIČ: 2021518719 
 IČ DPH: SK2021518719 
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK31 7500 0000 0000 2595 5233 
 BIC: CEKOSKBX 
 Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bero, prokurista 
  Ing. Miroslav Struž, prokurista 
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sr, Vložka č. 10109/R 
 
 a 
 
 Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s. 
 Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
 IČO: 36 403 008 
 DIČ: 2020106682 
 IČ DPH: SK2020106682 
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
 BIC: SUBASKBX 
 Štatutárny zástupca: Mgr. Petr Sekanina, predseda predstavenstva 

Mgr. Ing. Marius Hričovský, Dr. oec., podpredseda 
predstavenstva 

 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, Vložka č. 10328/L 
 

(ďalej spoločne len „Dodávatelia“ a každý samostatne len „Dodávateľ“) 
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1.2 Odberateľ 
 Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika 
 IČO: 35 850 370 
 DIČ: 2020263432 
 IČ DPH: SK2020263432 
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
 BIC: SUBASKBX 
 Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva 

Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva 
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
   
 (ďalej len „Odberateľ“) 
 

(Dodávatelia a Odberateľ ďalej spoločne aj ako „účastníci dohody“ alebo „zmluvné strany“ a 
každý samostatne aj ako „účastník dohody“ alebo „zmluvná strana“) 

 Článok 2. 
Základné ustanovenia 

 
2.1 Výsledkom postupu zadávania nadlimitnej zákazky „Nákup elektriny“ v zmysle ustanovení § 52 

a nasl. Zákona o VO je uzatvorenie tejto Rámcovej dohody s Dodávateľmi, ktorí splnili podmienky 
účasti a požiadavky Odberateľa na predmet tejto Rámcovej dohody. 

2.2 Táto Rámcová dohoda je uzatvorená podľa ustanovení § 11 a § 64 Zákona o VO, podľa 
ustanovení § 269 odseku 2 Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike“), v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) a v súlade 

s vykonávacími predpismi k vyššie uvedeným zákonom. 

2.3 Na účely tejto Rámcovej dohody sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so 
Zákonom o energetike,  vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, príslušnými výnosmi, vyhláškami a 
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatnými súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku. 

2.4 ÚRSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle Zákona o regulácii v sieťových odvetviach. 

2.5 Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) je príslušný prevádzkovateľ tej 

distribučnej sústavy, ku ktorej je pripojené odberné miesto Odberateľa. 

2.6 Prevádzkový poriadok PDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) je dokument schválený ÚRSO, 
podľa ktorého sa riadi zabezpečenie distribúcie elektriny a súvisiacich systémových služieb do 
príslušného odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých 
účastníkov trhu s elektrinou. 

2.7 Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS, ktoré sú zverejnené na 
internetovej stránke príslušného PDS je dokument vypracovaný v súlade so Zákonom o 
energetike a vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a 
siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete. 

2.8 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasujú, že 
záväzky, ktoré z tejto Rámcovej dohody vyplývajú všetkým Dodávateľom, sa v celom rozsahu 
vzťahujú samostatne aj na každého jednotlivého Dodávateľa, ktorý je účastníkom dohody. 
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Článok 3. 
Predmet Rámcovej dohody a podmienky zadávania zákaziek 

 
3.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok toho Dodávateľa, ktorého ponuka predložená 

podľa tejto Rámcovej dohody bude určená ako víťazná vo vzťahu k jednotlivým častiam plnenia 
určeným podľa príslušných čiastkových zmlúv na združenú dodávku elektriny v zmysle Článku 7. 
(Doba platnosti a účinnosti Rámcovej dohody) odseku 7.1 Rámcovej dohody počas trvania tejto 

Rámcovej dohody, a to záväzok poskytnúť a odovzdať Odberateľovi plnenia bližšie určené 
v tomto Článku 3. (Predmet Rámcovej dohody a podmienky zadávania zákaziek) tejto Rámcovej 
dohody (ďalej spoločne len „Plnenia“) za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode a po 
splnení postupu uvedeného nižšie. Odberateľ sa zaväzuje od takto určeného Dodávateľa prijať 
riadne a včas poskytnuté a odovzdané Plnenia podľa tejto Rámcovej dohody a príslušnej 
čiastkovej zmluvy na združenú dodávku elektriny a zaplatiť za takto riadne a včas poskytnuté 
a odovzdané Plnenia príslušnému Dodávateľovi cenu určenú v zmysle Článku 6. (Určenie Ceny 
a platobných podmienok) tejto Rámcovej dohody (ďalej len „Cena“). 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať riadne a včas elektrinu v kvalite stanovenej príslušnými právnymi 
predpismi do odberných miest Odberateľa uvedených v prílohe č. 2 Rámcovej dohody (ďalej len 
„OM“). 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za všetky OM u 
zúčtovateľa odchýlok, spoločnosti OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 45 687 862, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5087/B (ďalej len „Zúčtovateľ“). V prípade zmeny Zúčtovateľa 
sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť ustanovenie tohto odseku Rámcovej dohody tak, že uvedú 
zúčtovateľa, u ktorého Dodávateľ prevezme zodpovednosť za odchýlku za všetky alebo niektoré 
OM, a súčasne nahradiť uvedenie Zúčtovateľa v celom texte tejto Rámcovej dohody. 

3.4 Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku podľa tejto Rámcovej dohody (ďalej 
len „Združená dodávka elektriny“), sa uskutoční do OM. Každý Dodávateľ berie na vedomie, že 
v dôsledku organizačných zmien alebo zmien v legislatíve sa môže zmeniť počet OM a/alebo 
môže dôjsť k zmene OM. 

3.5 Združená dodávka elektriny sa bude realizovať na základe tejto Rámcovej dohody a čiastkových 
zmlúv na Združenú dodávku elektriny (ďalej spoločne len „čiastkové zmluvy“ a každá 
samostatne len „čiastková zmluva“), uzatvorených medzi príslušným Dodávateľom na jednej 

strane a Odberateľom na strane druhej na základe tejto Rámcovej dohody a v súlade s ňou. 

3.6 Uzatváranie čiastkových zmlúv bude realizované na základe opätovného otvorenia súťaže podľa 
ustanovení § 64 odseku 6 Zákona o VO. Ponuky jednotlivých Dodávateľov budú pri opätovnom 
otvorení súťaže vyhodnocované elektronickou aukciou. Na základe výsledku elektronickej aukcie 
bude uzatvorená čiastková zmluva s úspešným Dodávateľom na časové obdobie určené 
Odberateľom. Úspešný Dodávateľ zabezpečí Plnenia (t. j. Združenú dodávku elektriny) počas 
platnosti príslušnej čiastkovej zmluvy na dané časové obdobie. V prípade, ak žiadny 
z Dodávateľov počas ktoréhokoľvek opätovného otvorenia súťaže podľa ustanovení § 64 odseku 
6 Zákona o VO na základe tejto Rámcovej dohody nepredloží ponuku s podmienkami 
akceptovateľnými pre Odberateľa, Odberateľ nemá povinnosť uzatvoriť so žiadnym 
z Dodávateľov čiastkovú zmluvu. 

3.7  Predmetom tejto Rámcovej dohody a príslušnej čiastkovej zmluvy je teda záväzok príslušného 
Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi Združenú dodávku elektriny do OM za podmienok 
dojednaných v tejto Rámcovej dohode a čiastkových zmluvách, a tiež ďalšie záväzky s týmto 
záväzkom súvisiace. 

3.8  Všetci Dodávatelia sa zaväzujú zúčastniť v súlade s ustanoveniami § 64 odseku 5 písm. b) a 
odseku 6 Zákona o VO každého jednotlivého opätovného otvorenia súťaže počas trvania tejto 
Rámcovej dohody, v ktorom bude Odberateľ elektronickou aukciou vyberať príslušného 
Dodávateľa, s ktorým uzatvorí čiastkovú zmluvu. 
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3.9  Účastníci dohody sa dohodli a súhlasne, zhodne a neodvolateľne vyhlasujú, že ak ktorékoľvek 
ustanovenie platnej čiastkovej zmluvy obsahuje úpravu práv a záväzkov účastníkov dohody 
odlišnú od úpravy obsiahnutej v tejto Rámcovej dohode alebo prekračujúcu jej rozsah, je úprava 
obsiahnutá v platnej čiastkovej zmluve pre účastníkov čiastkovej zmluvy záväzná a rozhodujúca. 
Pre vylúčenie pochybností, v prípade rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody 
a čiastkovej zmluvy, má čiastková zmluva prednosť. 

3.10  Každý z Dodávateľov týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok, 
vysporiadaní tarify za prevádzkovanie systému (ďalej len „TPS“) a tarify za systémové služby 
(ďalej len „TSS“) so Zúčtovateľom. 

Článok 4. 
Postup pri opätovnom otvorení súťaže 

 
4.1  Pred začatím každého jednotlivého procesu opätovného otvorenia súťaže na dodávku elektriny 

podľa tejto Rámcovej dohody, je Odberateľ povinný zaslať písomnú výzvu každému 
Dodávateľovi, v ktorej budú poskytnuté informácie potrebné na predloženie ponuky, ako aj 
informácie k účasti na elektronickej aukcii. Odberateľ je povinný informovať všetkých 
Dodávateľov v dostatočnom termíne, t. j. najneskôr však 14 (štrnásť) pracovných dní pred 
začatím elektronickej aukcie, avšak spravidla najneskôr do konca septembra príslušného 
kalendárneho roka, kedy bude vyhlásená elektronická aukcia na uzatvorenie čiastkovej zmluvy 
na časové obdobie nasledujúce po skončení účinnosti aktuálne platnej a účinnej čiastkovej 
zmluvy, ktorého začiatok a koniec určí Odberateľ, pričom: 

a)  Odberateľ je povinný oboznámiť každého Dodávateľa s obsahom výzvy na predloženie 
ponuky, pričom výzva musí obsahovať (i) všetky formálne náležitosti, vrátane stanovenia 
termínov, dokedy musí každý jednotlivý Dodávateľ zaslať písomnú ponuku, (ii) 
predpokladanú spotrebu elektriny v MWh, (iii) OM, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 
2 Rámcovej dohody, (iv) obdobie poskytovania Plnení a (v) presné zadefinovanie formy 
ponuky v zmysle súťažných podkladov predmetu zákazky „Nákup elektriny“, 

b)  ponuka od každého jednotlivého Dodávateľa je platná len, ak obsahuje náležitosti v zmysle 
tohto Článku 4. (Postup pri opätovnom otvorení súťaže) odseku 4.4 tejto Rámcovej dohody. 

4.2  Odberateľ určí primeranú lehotu na predkladanie ponúk. Pri určení lehoty na predkladanie ponúk 
vezme do úvahy zložitosť predmetu čiastkovej zmluvy a čas potrebný na vypracovanie a 
doručenie ponuky. Primeraná lehota stanovená Odberateľom nesmie byť kratšia ako 7 (sedem) 
pracovných dní pred stanoveným termínom každej elektronickej aukcie. 

4.3  Ponuky bude každý Dodávateľ predkladať písomne. Obsah ponúk zostane dôverný až do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po úvodnom vyhodnotení ponúk bude každý jednotlivý 
Dodávateľ, ktorého ponuka je platná a je v súlade s podmienkami účasti v elektronickej aukcii 
a touto Rámcovou dohodou, vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii. Lehota na úvodné 
vyhodnotenie ponúk a spustenie elektronickej aukcie nebude dlhšia ako 7 (sedem) pracovných 
dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zo strany Dodávateľov, stanoveného 
Odberateľom.  

4.4  Ponuka zo strany Dodávateľa pre každé jednotlivé opätovné otvorenie súťaže pre účely uzavretia 
príslušnej čiastkovej zmluvy podľa podmienok určených Odberateľom musí obsahovať (i) 
ponúkanú cenu za dodávku elektriny vyjadrenú v EUR za 1 MWh t. j. za dodávku silovej elektriny 
bez DPH, bez spotrebnej dane z elektriny, bez ostatných poplatkov za distribučné služby, 
systémové služby a iné služby podľa cenníkov služieb príslušného PDS platných v čase 
poskytnutia súvisiacej služby (pre poplatky vymenované v tomto odseku Rámcovej dohody za 
slovami „bez ostatných poplatkov“ ďalej len „Ostatné poplatky“), avšak vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku a (ii) platnosť a viazanosť ponuky, ktorá je stanovená na 3 (tri) 
pracovné dni nasledujúce po dni, v ktorom sa plánuje uskutočniť elektronická aukcia. Ceny 
uvedené v ponukách predložených v písomnej forme budú po skončení elektronickej aukcie 
nahradené cenami uvedenými Dodávateľmi v elektronickej aukcii. 

4.5  Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením. 
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4.6  Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena zákazky pre účely uzavretia príslušnej 
čiastkovej zmluvy. Cena zákazky bude určená ako cena v EUR za 1 MWh dodávky silovej 
elektriny bez DPH, bez spotrebnej dane a bez Ostatných poplatkov, avšak vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku, pričom za množstvo elektriny v MWh ako podklad pre výpočet ceny 
zákazky sa považuje predpokladaná spotreba elektriny podľa tohto Článku 4. (Postup pri 
opätovnom otvorení súťaže) odseku 4.1 Rámcovej dohody. 

4.7  O výsledku elektronickej aukcie bude Odberateľ informovať Dodávateľov najneskôr do 72 
(sedemdesiatich dvoch) hodín od ukončenia elektronickej aukcie a príslušnú čiastkovú zmluvu 
uzatvorí Odberateľ s tým Dodávateľom, ktorý sa stal úspešným v elektronickej aukcii. 

4.8  V prípade, že Odberateľ nezašle v lehote platnosti a viazanosti ponúk žiadnemu Dodávateľovi 
podpísaný návrh čiastkovej zmluvy, ponuky zaslané Dodávateľmi v rámci elektronickej aukcie 
neboli zo strany Odberateľa prijaté. 

Článok 5. 
Určenie Plnení a dodacie podmienky 

 
5.1  Príslušný Dodávateľ sa zaväzuje vo vzťahu k tej čiastkovej zmluve, ktorá bola uzatvorená na 

základe jeho ponuky predloženej podľa tejto Rámcovej dohody, zabezpečiť Združenú dodávku 
elektriny do všetkých OM v množstve a čase podľa pokynov Odberateľa. 

5.2  Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy cez fakturačné meradlá 
do OM. 

5.3  Za dodané množstvo elektriny Dodávateľom podľa tejto Rámcovej dohody sa považujú hodnoty 
podľa údajov fakturačného meradla. 

5.4  Príslušný Dodávateľ, s ktorým bude mať Odberateľ uzavretú čiastkovú zmluvu, počas doby 
uzavretia takej čiastkovej zmluvy preberá zodpovednosť za odchýlku vo všetkých OM v plnom 
rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody. 

5.5  Odberateľ je zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zariadenia, za dodržiavanie 
predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení a za dodržiavanie ustanovení 
Prevádzkového poriadku. 

5.6  V prípade, ak Odberateľ odoberie množstvo elektriny odlišné od predpokladaného množstva 
elektriny podľa Článku 4. (Postup pri opätovnom otvorení súťaže) odseku 4.1 Rámcovej dohody, 

t. j. vyššie alebo nižšie množstvo elektriny ako predpokladané množstvo, Dodávateľ je oprávnený 
za také skutočne odobraté množstvo elektriny fakturovať výlučne cenu za dodanie elektriny 
určenú v súlade s touto Rámcovou dohodu a uzatvorenou čiastkovou zmluvou, t. j. cena dodávky 
elektriny od príslušného Dodávateľa Odberateľovi za každú MWh elektriny musí byť rovnaká ako 
je Cena stanovená v platnej čiastkovej zmluve. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, 
Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať Odberateľovi v tejto súvislosti žiadne sankcie alebo iné 
poplatky. 

5.7  Ak príslušný Dodávateľ bude mať vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť 
záväzky a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Rámcovej dohody alebo tiež z ktorejkoľvek platnej 
čiastkovej zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť Odberateľovi najneskôr 40 (štyridsať) dní 
pred predpokladanou stratou schopnosti plniť tieto záväzky a povinnosti. V prípade nesplnenia 
oznamovacej povinnosti príslušného Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety, má Odberateľ voči 
takému Dodávateľovi právo uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Článku 8. 
(Sankcie) tejto Rámcovej dohody a tiež nárok na náhradu škody v plnom rozsahu (t. j náhrada 

škody sa nezapočítava na zaplatenie zmluvnej pokuty). 

5.8  Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise tejto Rámcovej dohody, a vždy do 7 (siedmich) 
pracovných dní od uzatvorenia každej čiastkovej zmluvy, si navzájom písomne poskytnú 
kontaktné údaje osôb Odberateľa a víťazného Dodávateľa pre potreby riešenia havarijných 
stavov a iných naliehavých situácií. 
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Článok 6. 
Určenie Ceny a platobných podmienok 

 
6.1  Cena za Plnenia pozostáva z ceny za dodávku silovej elektriny a ceny za prevzatie 

zodpovednosti za odchýlku vyjadrených spoločne v EUR za 1 MWh vo všetkých OM, v zmysle 
ustanovení § 26 odseku 8 Zákona o energetike a podmienok každého jednotlivého opätovného 
otvorenia súťaže a je špecifikovaná v čiastkovej zmluve, pričom za množstvo elektriny v MWh, 
ako podklad pre výpočet Ceny sa považujú hodnoty podľa údajov fakturačného meradla na 
všetkých OM (ďalej len „Skutočná spotreba elektriny“), pričom v Cene nie sú zahrnuté Ostatné 

poplatky.  

6.2   Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi preddavkové platby na úhradu Ceny, a to v 
priebehu príslušného fakturačného obdobia na bankový účet Dodávateľa, 11-krát pre OM s 
ročným fakturačným obdobím. Výška preddavkových platieb bude uvedená v písomnom 
oznámení Odberateľovi zaslanom Dodávateľom pri uzavretí príslušnej čiastkovej zmluvy na 
základe predpokladanej spotreby. Preddavkové platby budú uhrádzané na základe faktúr za 
opakované dodávky tovarov a služieb vystavených Dodávateľom a odoslaných Odberateľovi, s 
lehotou splatnosti 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu ich doručenia do podateľne v sídle 
Odberateľa.  

6.3  K Cene budú fakturované Ostatné poplatky podľa cenníkov služieb príslušného PDS platných 

v čase poskytnutia služby v zmysle aktuálneho cenového rozhodnutia ÚRSO, TPS a TSS. 

6.4  K Cene bude fakturovaná aj spotrebná daň z elektriny a aj daň z pridanej hodnoty vo výške podľa 

právnych predpisov platných a účinných v čase dodania tovaru a/alebo služby. 

6.5  Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s 

dodávkou elektriny. 

6.6  Dodávateľ do 15 (pätnástich) dní po skončení príslušného fakturačného obdobia vystaví a odošle 
vyúčtovaciu faktúru, v ktorej vyfakturuje Odberateľovi Cenu za Odberateľom prijaté Plnenia podľa 
tejto Rámcovej dohody. Lehota splatnosti každej z vyúčtovacích faktúr je 30 (tridsať) 
kalendárnych dní od dátumu doručenia príslušnej vyúčtovacej faktúry do podateľne v sídle 
Odberateľa. Podkladom pre fakturáciu podľa tohto odseku Rámcovej dohody budú údaje 
o Skutočnej spotrebe elektriny znížené o hodnoty preddavkových platieb podľa tohto Článku 6. 
(Určenie Ceny a platobných podmienok) odseku 6.2 Rámcovej dohody. 

6.7  Úhradou sa rozumie dátum pripísania vyfakturovanej sumy v prospech bankového účtu 

Dodávateľa. 

6.8  Bankové spojenia a čísla účtov, ktoré budú zmluvné strany používať pri platobnom styku a budú 
prostredníctvom nich vykonávať úhrady a platby podľa tejto Rámcovej dohody, sú uvedené 
v prílohe č. 1 Rámcovej dohody. 

6.9 Faktúry budú obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 
v znení neskorších predpisov, vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy 
dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 ods. 1 písmeno f) tohto zákona, v opačnom 
prípade je Odberateľ oprávnený vrátiť ich Dodávateľovi spôsobom podľa Článku 11. 
(Reklamácia) Rámcovej dohody na prepracovanie alebo doplnenie, čím sa zastaví plynutie lehoty 

splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Odberateľovi. 

Článok 7. 
Doba platnosti a účinnosti Rámcovej dohody 

 
7.1  Táto Rámcová dohoda je uzatvorená na obdobie podľa tohto Článku 7. (Doba platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody) odseku 7.3 tejto Rámcovej dohody, počas ktorého budú uzatvárané 

čiastkové zmluvy nasledovne: 

a) prvá čiastková zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 (dvanástich) mesiacov od 01.02.2018 
do 31.12.2018, 
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b)  druhá čiastková zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 (dvanástich) mesiacov od 
01.01.2019 do 31.12.2019,  

c)  tretia čiastková zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 (dvanástich) mesiacov od 
01.01.2020 do 31.12.2020 a  

d)  štvrtá čiastková zmluva bude uzatvorená na obdobie 12 (dvanástich) mesiacov od 
01.01.2021 do 31.12.2021. 

7.2 Neuzatvorením ktorejkoľvek z vyššie uvedených čiastkových zmlúv alebo uzatvorením čiastkovej 
zmluvy na iné časové obdobie ako je uvedené vyššie, nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť 
alebo zánik tejto Rámcovej dohody. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany 
vyhlasujú, že podmienky dohodnuté v tejto Rámcovej dohode sa vzťahujú aj na čiastkové zmluvy 
uzatvorené na iné časové obdobie. 

7.3 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. 

Článok 8. 
Sankcie 

 
8.1  Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené Článku 5. (Určenie Plnení a dodacie podmienky) 

odseku 5.1 tejto Rámcovej dohody, je Odberateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každú aj začatú hodinu 
trvania porušenia týchto podmienok. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Odberateľa na 
náhradu škody, a to vo výške škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
dohodnutú výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú zabezpečovanému záväzku. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nenahrádza splnenie zabezpečovaného záväzku. 

8.2  Dodávateľ je oprávnený uplatniť si u Odberateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 
0,035 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto 
Rámcovej dohody. Dodávateľ sa zaväzuje, že neuplatní žiadne iné sankcie voči Odberateľovi v 
prípade omeškania Odberateľa podľa predchádzajúcej vety. 

8.3  V prípade, pokiaľ Odberateľ nedodrží ustanovenia tejto Rámcovej dohody, v zmysle porušenia 
platobných podmienok, resp. iných závažných skutočností, ktoré neoznámi Odberateľ 
Dodávateľovi, je Dodávateľ oprávnený sa domáhať náhrady škody a uplatniť si u Odberateľa 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý prípad 
porušenia. 

8.4  Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade neuzatvorenia ktorejkoľvek čiastkovej zmluvy zo strany 
Odberateľa nevzniká žiadnemu Dodávateľovi žiadny nárok na peňažné ani iné plnenie, najmä 
žiadnemu Dodávateľovi nevzniká nárok na náhradu škody, odstupného alebo inej finančnej 
kompenzácie. 

Článok 9. 
Náhrada škody 

 
9.1  Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. 

9.2  Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých 

predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť. 

Článok 10. 
Riešenie sporov 

 
10.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto 

Rámcovej dohody boli urovnané predovšetkým mimosúdnou cestou. 

10.2 Ak dôjde k sporu, zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne 
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom účastník dohody, ktorý si 
uplatňuje nárok, je povinný písomne vyzvať druhého účastníka dohody k riešeniu sporu, v 
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písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právnych predpisov a tejto Rámcovej 
dohody. 

10.3  V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, každý z dotknutých účastníkov dohody je oprávnený 
predložiť spor na konanie a rozhodnutie príslušnému súdu SR, príslušnosť ktorého sa určí podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok 11. 
Reklamácia 

 
11.1  Ak zistí Odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vyzve príslušného Dodávateľa písomnou 

výzvou, t. j. reklamáciou, k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. 

11.2  Reklamácia musí obsahovať najmä: (i) identifikáciu Odberateľa, (ii) identifikačné údaje 
reklamovanej faktúry vrátane variabilného symbolu, (iii) presný popis reklamovanej skutočnosti a 
(iv) odôvodnenie reklamácie vrátane prípadnej dokumentácie. 

11.3  Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 

11.4  Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa prevzatia 
reklamácie písomne oznámiť Odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia a vykonať 
nápravu. 

Článok 12. 
Zánik Rámcovej dohody 

 

12.1  Táto Rámcová dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, podľa Článku 7. (Doba 
platnosti a účinnosti Rámcovej dohody) odseku 7.3 Rámcovej dohody. 

12.2  Túto Rámcovú dohodu možno ukončiť, a to aj v časti vo vzťahu medzi niektorým z Dodávateľov a 

Odberateľom, dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma. 

12.3  Odberateľ je oprávnený od tejto Rámcovej dohody alebo ktorejkoľvek čiastkovej zmluvy odstúpiť 
písomne, a to aj v časti vo vzťahu s niektorým z Dodávateľov. Dôvod na odstúpenie Odberateľovi 
vzniká, ak: 

a)  príslušný Dodávateľ alebo jeho veritelia podali návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok 
Dodávateľa, 

b)  bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku, 

c)  Dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 

d)  Dodávateľ poruší podmienky tejto Rámcovej dohody alebo ktorejkoľvek čiastkovej zmluvy, 

e)  Dodávateľ stratí v priebehu účinnosti tejto Rámcovej dohody oprávnenie na dodávku 
elektriny. 

12.4 Odstúpenie od tejto Rámcovej dohody účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi a je účinné len 
voči tomu Dodávateľovi, ktorému bolo doručené. 

12.5 V prípade, že Odberateľ odstúpil od tejto Rámcovej dohody vo vzťahu k príslušnému 
Dodávateľovi, Odberateľ je rovnako oprávnený odstúpiť aj od aktuálne platnej a účinnej 
čiastkovej zmluvy, ktorú má s takým Dodávateľom uzavretú. 

12.6  Pri odstúpení od tejto Rámcovej dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a 
povinnosti účastníkov dohody do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia. Účastníci dohody sú 
povinní vyrovnať medzi sebou všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa nadobudnutia 
účinnosti odstúpenia od Rámcovej dohody.  
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Článok 13. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1  Pokiaľ v tejto Rámcovej dohode nie je stanovené inak, dodávka elektriny sa riadi príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov uvedených v Článku 2. (Základné ustanovenia) odseku 2.2 

tejto Rámcovej dohody, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a súvisiacimi právnymi predpismi. 

13.2  Účastníci dohody sa dohodli, že právne vzťahy touto Rámcovou dohodou medzi nimi neupravené 
sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.3  Ak by akékoľvek ustanovenie tejto Rámcovej dohody bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení 
dohody. Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v čo 
najväčšom možnom rozsahu zodpovedať účelu a zneniu nahrádzaného ustanovenia. 

13.4  Túto Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase všetkých 
účastníkov dohody. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané 
oprávnenými zástupcami všetkých účastníkov dohody. 

13.5  Každý Dodávateľ určí a oznámi Odberateľovi najneskôr do 3 (troch) dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto Rámcovej dohody oprávneného zástupcu príslušného Dodávateľa vrátane 
telefonického a e-mailového kontaktu na tohto zástupcu. Oprávnený zástupca príslušného 
Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety vykonáva výlučne funkciu technicko-administratívneho 
poradcu, na ktorého je Odberateľ oprávnený sa obrátiť v prípade technických alebo 
administratívnych problémov v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod., a to bezodplatne. 
Odberateľ určí a oznámi každému Dodávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní nadobudnutia 
účinnosti tejto Rámcovej dohody oprávneného zástupcu Odberateľa vrátane telefonického a 
emailového kontaktu na tohto zástupcu. Oprávnený zástupca Odberateľa plní výlučne úlohu 
kontaktnej osoby Odberateľa. 

13.6  Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
posledného z účastníkov dohody a účinnosť dňom …………, nie však skôr ako dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. Odberateľ sa zaväzuje vykonať kroky potrebné k zverejneniu tejto 
Rámcovej dohody a bezodkladne oznámiť každému Dodávateľovi dátum jej zverejnenia. Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že táto Rámcová dohoda je platná voči každému 
z účastníkov dohody od okamihu, kedy ju príslušný účastník dohody podpísal. 

13.7  Účastníci dohody sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri 
rokovaniach alebo v súvislosti s uzavretím a plnením tejto Rámcovej dohody. Účastníci dohody 
považujú túto Rámcovú dohodu za predmet svojho obchodného tajomstva a zaväzujú sa 
zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Rámcovej dohody a o všetkých skutočnostiach a 
o informáciách finančného, technického, obchodného, právneho charakteru, o ktorých sa 
dozvedia v priamej alebo nepriamej súvislosti s plnením tejto Rámcovej dohody, alebo z ktorých 
povahy vyplýva, že je v záujme niektorej zo zmluvných strán, aby zostali utajené. Zmluvné strany 
sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť najmä o informáciách, ktoré sa týkajú plnenia tejto Rámcovej 
dohody, informáciách o podnikaní účastníkov dohody a o všetkých ďalších informáciách, ktoré 
ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek počas platnosti tejto Rámcovej dohody označí za 
dôverné. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá i po skončení tejto Rámcovej dohody. Za 
porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak zmluvné strany poskytnú vyššie uvedené 
informácie svojim právnym, účtovným a iným poradcom činným pre zmluvné strany, akcionárom 
alebo úradom v zmysle platných právnych predpisov. 

13.8  Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností platí, že: 

a)  písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené okamihom ich 
prevzatia adresátom a tiež okamihom odmietnutia prevzatia adresátom, a to aj za 
podmienok, že sa adresát s obsahom takto odmietnutej zásielky neoboznámil, 
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b)  písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené v 3. (tretí) deň odo dňa podania na 
poštovú prepravu, bez ohľadu na to, či adresát písomnosť prevzal, a to za podmienky, že 
odosielateľ preukáže podanie zásielky na poštovú prepravu podacím lístkom potvrdeným 
poštou. 

13.9  Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 8 (ôsmich) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, 
pričom každý Dodávateľ prevezme 2 (dva) rovnopisy a Odberateľ prevezme 2 (dva) rovnopisy. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú jej prílohy, a to: 

a) Príloha č. 1 – Bankové spojenia, čísla účtov, kontaktné osoby, 

b) Príloha č. 2 – Odberné miesta (OM) Odberateľa, 

c) Príloha č. 3 – Vzor kalendára preddavkových platieb, 

d) Príloha č. 4 – Návrh čiastkovej zmluvy. 

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 1 (Bankové spojenia, čísla účtov, kontaktné osoby) a 
príloha č. 2 (Odberné miesta (OM) Odberateľa) Rámcovej dohody sú pre zmluvné strany záväzné 
a rozhodujúce v znení, v akom sú priložené k tejto Rámcovej dohode, a to až do prípadného 
okamihu ich nahradenia obdobnými prílohami k príslušnej čiastkovej zmluve, ktorá bude medzi 
účastníkmi dohody uzatvorená na základe tejto Rámcovej dohody. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností účastníci dohody bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasujú, že rozhodujúca 
a záväzná je vždy príloha k čiastkovej zmluve, z ktorej obsahu a znenia vyplýva, že nahrádza 
ktorúkoľvek prílohu Rámcovej dohody. 

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas trvania účinnosti tejto Rámcovej dohody 
nadobudnú účinnosť zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré budú mať priamy 
vplyv na vzťahy medzi účastníkmi dohody založené touto Rámcovou dohodou alebo čiastkovou 
zmluvou, uzatvoria písomný dodatok k tejto Rámcovej dohode a prípadne aj k platnej a účinnej 
čiastkovej zmluve, ktorým zabezpečia dodržiavanie platných a účinných všeobecných právnych 
predpisov pri výkone ich práv a povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody a čiastkovej 
zmluvy. 

13.12 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda bola uzavretá podľa ich skutočnej, 
vážnej a slobodnej vôle, že si Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia 
tejto Rámcovej dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení 
zástupcovia všetkých účastníkov dohody pripájajú ich podpisy. 

 

V____________, dňa ________________. V____________, dňa ________________. 
 
Za Dodávateľa  Za Odberateľa  
Východoslovenská energetika a.s.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Mgr. Miroslav Kulla Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
člen predstavenstva predseda predstavenstva 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ing. Marián Suchý Ing. František Sobota 
člen predstavenstva podpredseda predstavenstva 
 
 
V____________, dňa ________________. 
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Za Dodávateľa 
ELGAS, k.s. 
 
 
____________________________ 
Ing. Pavol Bero  
prokurista 
 
 
____________________________ 
Ing. Miroslav Struž  
prokurista 
 
 
V____________, dňa ________________. 
 
Za Dodávateľa 
Stredoslovenská energetika, a.s. 
 
 
____________________________ 
Mgr. Petr Sekanina  
predseda predstavenstva 
 
 
____________________________ 
Mgr. Ing. Marius Hričovský, Dr. oec. 
podpredseda predstavenstva 


