
ť,lylluvil * r.t§ružcnci tir:**ávl"L: cicktril:rr,, *" ....""."..
uzatvorená v zmysle § 269 ocls. 2 zákona č, 5l3ll 99l Zb. Obchodného zákorrníka v znerlí neskoršíclr
predpisov(d'alej lerr,,Obchoclný zákonník"), v sírlade so zákononr č.25112012Z.z. o energetike a o

zmelle niektorých zákonov (d'alej len ,,Zákon o energetike"), zákonotn č.25012012 Z. z. o regLrlácii v
sieťových odvetviach (d'alej lerr ,,zákon o regulácii v siet'ových odvetviaclr") a d'alšími všeobecne

záváznýni právrrymi predpismi vzťahujúrcirni sa na oblast'elektroerrergetiky

(d'alej a1 ,,ZoZDE" alebo ,,zmluva")

Zmluvné strany

l. Odberatel'

Názov: stredná odborná škola drevárska a stavebná
Sídlo: Krásrro ttad Kysucol 1642,023 02 Krásno nad Kysucott
Štatrrtárny orgán: PaedDr, Ján Palko, riaditel'
tČo: 00891835
DIČ 2020551,753
IČ opH:
Bankové spojenie: Štátna pokladrrica
IBAN: SK87B l800000007000486284
SWIFT: SPSRSI(BA

(d'alej len,,Odberatel"')

a

2. Dodávatel'

Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.

Sídlo: Pri Ra.|čiarrke 859l/4B, 010 47 Žilina
Štututárny orgán: Mgr. Petr Sekanina- predseda

Ing. Toriáš Gažúr- podpredseda predstaverrstva
Jiří Feist- člert
Irrg. Petr Tomášek- člen
Ing. Miclral Uherčík- člerr

Oprávrrená osoba
za straIlrt uclrádzača: Ing. Miclral Jaloviar, riaditel' sekcie Predaj B2C zákazníkom,

konajúrci rra základe poverenia č.4412021 zo clIia 25.11 .2021

Zapísanáv: Obchodný register Okresriého súrdLr Žilina, odcliel Sa, vložka
Císlo: l0956lL

tČo: 51 865 461
DIČ: 2120814575
lČ ppH: SK 2120814575
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Mlyrtské nily 1,829 90 Bratislava 25

IBAN, SWIFT: SK91 0200 0000 0000 0010 2432, SUBA SKBX

(d'alej len,,Dodávatel"')
(d'alej v texte spoločne aj ako ,,Zmluvné strany")
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2.

aJ.

preambula

Túto zmluvu uzatvára Odberatel' ako verejný obstarávatel', ktory zadáva zákazku na základe
Rámcovej dohody č. 1205l2022lOSMaI zo dňa .. (d'alej v texte aj ako ,,RD"),
uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, s Dodávatel'om, ako úspešným uchádzačorn
vo verejnom obstarávaní vyhláserrom na predmet zákazky ,,Dodávka elektrickej energieo',
zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, s uplatnerrím § 66 ods. 7 ZYO, s
použitím elektronickej aukcie, vyhlásenom clňa 10.08.2022 v Úradnom vestníku EÚ pod
značkou 2022lS l53-436'774 a dňa 11.08.2022 vo Vestníku č. 11812022 pod značkou 36949-
MST.

čt.I
Účastníci a účel zmluvy

Dodávatel' je nazáklade Povolenia č. 20l8E 0676 zo dria 28,01.2019 vydaného Úradom pre
regr"rlácir.r sieťových odvetví, oprávrrený podnikať v predmete podnikarria: elektroenergetika
a rozsah podnikania: dodávka elektriny.

Dodávatel' vyhlasLrje, že má uzatvorenú platnúr ,,Zmluvu/Dohodu o postúpení a prevzatí
zodpovednosti za odclrýlku" so zítčtovatel'om odchýlok OKTE, a.s, č.2019-12-0001
potvrdenie zo dňa 16.12.202I, a že je subjektom zíětovania odchýlky úrčastrríka trlru v zmysle
platného zákona o energetike.
Dodávatel' vyhlasuje, že má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúrcii s
prevádzkovatelbm distribučnej siete SSD, a.s, č.RDZ012022 zo dňa 11 .l0.202l a ZSDis., a.s.
č.100510 zo dria 07 .122021.

Odberatel' je verejným obstarávatelbm, ktoqi móže zadávať zákazky na základe rámcovej
dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou podl'a § 15 ods. 3 písm. d) ZYO.

Základným účelom zmluvy je zabezpeéenie prenosu. prevzatie zodpovednosti za odchýlku,
distribúcie, a dodávky elektriny na odberné miesta (d'alej aj ,,OMoo) Odberatel'a.

cI. n
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

Závázok Dodávatel'a dodávať elektrinu do odberrrých miest Odberatel'a špecifikovaných v Čl.
IV tejto zmluvy podl'a podmienok dohodnut}ch v tejto zmluve a jej prílohách. Dodávatef sa
tiež zavázuje prevziať za Odberatel'a zodpovednost' za odchýlky za odberné miesta
Odberatel'a voči zúčtovatelbvi odchýlok.

Závázok Dodávatel'a zabezpeěíť pre Odberatel'a do odberných miest Odberatel'a
špecifikovarrých v Čt. tV tejto zmluvy distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s
použitím siete (d'alej len ,,distribučné služby") od príslušného prevádzkovatel'a distribučnej
siete, ku ktorej sú odberné miesta Odberatel'a pripojené (d'alej len ,,PDS") v rozsahu a podl'a
podmienok tejto zrnluvy a prevádzkového poriadku PDS,

Závázok Odberatel'a uhradiť aenu za realizované dodávky elektriny a služby Dodávatel'a, v
zmysle podmienok stanovenýclr v tejto Rámcovej dohode a v zmysle tejto zmluvy.

Závázok Dodávatel'a zabezpeéiť irrdividuálrrLr klientsku starostlivosť/obslulru pre všetky
odberné miesta Odberatel'a špecifikovarré v Čl, IV tejto zmluvy, zahrriujúcu odbornú podporu.

Obsahom tejto zrnluvy je aj dohoda Zmluvných strán o:

cene zadodanie elektrirry vrátane služieb definovanej v Čt. V tejto zmluvy,
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2.

2.2 podrnienkach dodarria elektriny a služieb, bližšie uveclenýclr v ustanoveniaclr tejto zmluve

čt. rn
Trvanie zmluvv

l . Dodávatel' a Odberatel' sa dohodli , že ztnluva je uzatvoretlá na dobu určitťr: na obdobie ocl

úrčirrnosti RD do 3l. 12. 2024 s opciolt rra predlžerrie trvania RD zo strany Cerrtrálnej
obstarávacej organizácie - Žilinského saInosprávnelto kraja o d'alších rrajviac 24 rnesiacov

spolu tj. s opciot"t dvakrát po 12 tnesiacov (d'alej len ,,ztttlLlvtté obdobie podl'a uplatnenia
opcie"),

l.

čl rv
Miesto plnenia a odberné miesta

Dodávka elektrirry Dodávatel'om Odberatel'ovi vrátane zabezpečenia distribr"rčných služieb a
prevzatia zodpovednosti za odchýlky sa na základe tejto zrnluvy r"rskutoční do odberných
miest Odberatel'a špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane zmien vykorraných
podl'a bodu 2 Čt. lV tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné si oznámiť každí zlnenu (vznikrr, pričlenenia,
zánikrr) odbernélro miesta uvedeného v Prílolre č. 1 tejto zmluvy ku dňu účirrnosti tejto

zmluvy, ako aj počas trvania jej platnosti. Zmenu odbernélro miesta si Zmluvné strany
oznámia bezodkladne písomne, elektronickou formou rra príslušrrý kontakt uvedený v Prílohe
č. 2 tejto zmluvy, bez nutnosti zmeny zrnluvy a/alebo jej príloh formou dodatkov.

čt. v
Cena

Čiastková cena za 1 MWh elektriny v EUR bez DPH (Ceun) je stanovená postupom,
upraveným a definovaným v Prílohe č. 4 RD č. I205l2022lOSMaI, pričom položka
výpočtovélro vzorca označená písmenom ,,Sopoo - rrásobiaci koeficient je čo do výšky
položkor"r nelnennou počas celej doby trvarria RD.

ooSop" - násobiaci koeficient: 1o25

Súčast'ou čiastkovej ceny za 1 MWh elektrirry v EUR bez DPH (Ceun) a Ceny za 1 MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny

nie sú poplatky regulované platnýrn cenovým rozhodntrtím Úradu pre regulácir"r sieťovýclr
odvetví,
nie je odvod do NárodnéIro jadrového fondu.

Súrčasťou čiastkovej ceny za l MWh elektriny v EUR bez DPH (Ceun) a Ceny za l MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávktr elektriny nie je spotrebná daň z elektriny. Pokial' sa
na dodávkrr elektriny podl'a tejto RD bude daň z elektriny vzťahovať, tak ju Dodávatel'
vyúrčtuje a Odberatel' zaplatí vo výške a termíne určenom všeobecne závázným právnym
predpisorn. Má sa tým na mysli spotrebná daň z elektrirry pripočítarrá podl'a zákona ě.

6091200'7 Z. z. o spotrebrrej dani z elektriny, ulrlia a zemnélro plyrru a o zmene a doplnení
zákona é,9812004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v
sadzbáclr platnýcli ku dňrr uskutoěrrenia zdanitel'ného plnenia a DPH v súrlade s účinrrýrn
zákonom ě,22212004 Z. z. o dani z pridanej lrodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbáclr
platných ku dňu uskutočnenia zdanitel'rrého plnenia.

Sítčast'ott čiastkovej eeny za 1 MWh elektriny v EUR bez DPH (Cru*) a Ceny za l MWh
elektriny v EUR bez DPH pre dodávku elektriny nie je daň z pridanej hodnoty, ktorú

l.

2.

J.

4.
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6.

5.

Dodávatel'vyúčtuje v každej faktúrre aj v predpise záloh, a ktorú Odberatel' zaplatí vo výške
určerrej všeobecne závázt,lýn právrrym predpisorrr platným ku driu uskutočneItia príslLršrrého
zdarr ite l'nélro plnert ia.

Súčasťou čiastkovej ceny za l MWh elektrirly v EUR bez DPH (Crun) a Cerry za l MWh
elektrirry v EUR bez DPH pre clodávktr elektrirry nie je cena za distribúciu elektriny, ktorá sa
riadi platným cenovým rozlroclnutím ÚradLr pre reguláciu sieťovýclr odvetví a tarifnýIni
podmierrkanri príslušnélro prevádzkovatel'a distribučnej sírstavy a tvorí ju:

tarifa za rezervovanút kapacitt t,

tariťa za clistribúrciu elektrirry bez strát vrátane prenostl elektrirry a

tarifa za straty.

Cerra pre príslušrré odberrré miesto zohl'adriLrje mesačný alebo iný dohodrruý odpočet a
príslušnťr tarifu a pozostáva z,.

Cena za dodávku elektrirry
Poplatky regulované platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ovýclr
odvetví
Odvod do Nároclného jadrového fondr"t

Spotrebrrá daň z elektriny
Darl z pridanej lrodrroty
Cena za cl istribťrci u elektri rry

Predpokladané množstvo elektrirry počas zmluvnéIro obdobia vrátarre opcie:

Rok 2023: 56,3 MWh

Rok 2024: 56,3 MWh

Rok 2025: 56,3 MWh

Rok 2026: 56,3 MWh

Zmlrrvné strany sa dohodli, že pre úrčely stanovenia ceny za dodávku elektriny si budúr
doclávku elektriny Odberatelia objedrrávat' spoločne, pričom bude v ich tnene kotrat' subjekt
uvederrý v Prílohe č. 3 Rámcovej dohody, por. č, 7 Zoznatnu kontaktných osób zmluvných
strán a úrdaje o subdodávatel'och,

Dodávatel'netná nárok na úthradtt d'alších ttákladov, ktoré rrie sťt uvedené v Rárncovej dohode
alebo v zmluve a iclr povinnosť platit' nevyplynie ako nová povinnosť zo všeobecne
záv ázného právnelro predp i srr.

čt. vr
P|atobné podmienky a fakturácia

Doclávka elektriny a distribučrlé slLržby sút v znrysle zákona o dani
považovatté za opakovatré clodarrie tovarlt a služby.

Faktúrry sút vystavené jednotlivo pre každé fakturovatlé OM Odberatel'a ,

tejto znllLrvy.

z pridariej lrodrroty

v zmysle Prílolry č. l

8.

9.

l.
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2.

Jednotlivé faktúry Dodávatel' doručí Odberatel'ovi písomne v listirrnej forme rra adresu sídla
Odberatel'a, alebo v elektronickej forme na určený e-mailový kontakt Odberatel'a uvedený v
Prílohe č,2 tejto ZoZDE .

Výška a režim zálohovýclr platieb brrdú rrpravené v zmysle RD rra základe spotreby
z predchádzajúrceho obdobia a príslušnej jednotkovej ceny elektrirry v sledovanon-t
kalendárnom roku.

V prípade ročrrého faktr.rračrrého obdobia (OM kategórie NN) budú na faktúre odpočítané
skutočne zaplatené zálohy. Prípadný preplatok vráti Dodávatel' Odberatel'ovi do l4{ich
kalerrdárnych dní na účet uvedený v záhlaví tej ktorej ZoZDE.

V prípade mesačného fakturačného obdobia (OM kategórie NN a VN) budú na faktúrre

odpočítané skutočne zaplatené zálohy. Prípadný preplatok vráti Dodávatel' Odberatel'ovi do

14-tich kalenclárnych dní na ťrčet uvedený v záhlaví príslušrrej ZoZDE.

Dodávatel' fakturuje podl'a predchádzajúcich bodov Odberatel'ovi dodávku elektrirry a

distribučné služby na základe podkladov, ktoré obdrží z informačného systémrr príslrršnej
PDS.

Dodávatel' je oprávnený fakttrrovať Odberatel'ovi všetky doplatky, ktoré vznikrrúr v súvislosti
so zmenou alebo doplnenírn úrdajov t}kajúcich sa Odberatel'a v systéme PDS. Tieto doplatky
je oprávnený fakturovať najskór v mesiaci, kedy boli Dodávatel'om zistené a bude sa k nim
pristupovať ako k platbán za služby poskytnuté v tonr mesiaci, v ktorom boli zistené.

Lehota splatrrosti faktúrry je 30 kalendárnych dní od konca zúčtovacieho obdobia.

Každá faktúrra vystavená Dodávatel'om brrde obsahovať rráležitosti podl'a § 74 zákona č.

22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platrrom znení.

Ak predložená faktúra rrebude vystavená v súrlade s tottto ZoZDE, Odberatel' ju bezodkladrre
vráti Dodávatel'ovi na prepracovaníe. Opravená faktúrra je splatná do 30 kalendárnych dní
odo dňa jej opátovrrého doručenia Odberatel'ovi, s výninrkou ťrpravy splatnosti faktúry
uvedenej v drLrhej vete bodu 7 tohto článku.

Všetky faktúrry budút uhrádzarré výhradrre bezhotovostne prevodným príkazonr.

odberatel'uhradí do 15. kalerrdárrreho dria bežného kalendárneho mesiaca na ťtčet Dodávatel'a
zálohové platby v dohodnutej výške v doručenom Predpise záloh. V prípade zmeny ceny/cien
za spotrebovanúr elektrinr_r alebo distribLrčnýclr a regulovanýclr poplatkov v priebelrLr

sledovaného obdobia v súlade s ustanovenim Čl. V tejto zmluvy, alebo pri zmene odberrt

Odberatel'a, je Dodávatel' oprávnerrý upraviť Predpis záloh jednostranným oznámením
doručerrým Odberatel'ovi. Z predpisu záloh musí preukázatel'ne vyplývať spósob vyútčtovania
za sledované obdobie - pre zabezpečenie právnej istoty sa týmto rozumie režim zálohovýcl"l
platieb v í, až l 1. mesiac sledovanélro kalendárneho roka, pričom v platbe za 12.-ty mesiac
budú zolr|'adrrené ulrradené zálohy za l. až l1. mesiac, alebo súr zálohy platené poěas celýclr
12 mesiacov sledovaného kalendárneho roka a vyúčtovanie prebehrre po 12,-tom mesiaci.

Dodávatel' je povinný vyťrčtovať Odberatel'ovi skr"rtočrré množstvo odobratej elektriny do l5
dní od ukončenia dohodnutélro zťrčtovacieho obdobia, ktorýtn je uplynutie kalendárrreho
tnesiaca, v ktorom bol elektrina odobratá, a doručiť vyúčtovaciu faktúrru Odberatel'ovi.
Vyúčtovacia faktúra so zohl'adnerrím pravidelrrýcli mesačnýclr platieb je splatná do 30
kalendárnych dní od doruěenia vyúčtovacej faktúry.

Dodávatel' je povinný umožniť nastavenie preddavkových platieb aj za spotrebu elektriny na
odberrrých miestaclr s mesačnou fakturáciou a umožnit' ročné vyírčtovanie.

V prípade pochyberria Dodávatel'a pri vystavení faktírry s vplyvom na fakturovanú cenu -
napr. z dóvodu zavedenia nesprávnych hodnót do výpočtu fakturovanej ceny, nieje Dodávatel'
oprávnený vystaviť dobropis na sulnu predstavujťrcu rozdiel medzi správne a nesprávne
vystavenou faktírrou. Pre zabezpečenie právnej istoty sa roztttnie: Pokial' Dodávatel' sáIn zistí,
že došlo k clrybe pri výpočte fakturovarrej ceny, alebo bol na to upozornený Odberatel'om, je

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

ll.

12.

l3.

14.
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2.

J.

povinný stornovať póvodrrú faktťrru a vystaviť opravenút. Ak už Odberatel' previedol platbu rra

účet Dodávatel'a podl'a nesprávne vypočítanej fakturovarrej ceny, je Dodávatel' povinný
finančné prostriedky vrátiť rra úrčet Odberatel'a. Leliota splatnosti podl'a tolrto člálrkrr
opravenej faktúrry začína plynúť dorLrčením azaevidovaním opravenej faktúry.

Cl. vII
Práva a povinnosti

ZoZDF, možtro meniť, doplniť, či zrušiť len písomnou forInou, a to tak, aby neodporovali
obsalru, ťrěelu a rozsahu tejto Rámcovej dohody, resp, za rovrrakých zmluvných podmienok
dohodnut}clr v Rámcovej dohode. V prípade vzniku pochybrrostí, resp. rozporov rnedzi
Rámcovou dohodou aZoZDE, sťr rozhodujúce ustanovenia Rárncovej dohody.

Práva a závázky z tejto ZoZDF, možno previesť na iného len s predclrádzajícim písomnýrn
súhlasom Odberatel'a a Dodávatel'a.

Dodávatel' sa zavázuje realizovat' predmet zmluvy v sťrlade s jej ustanoveniami, v súrlade s
príslušnými právnyrni predpismi a podl'a pokynov a v súlade so záujrnami Odberatel'a, ktoré
sú mu známe a ktoré mu vzlrl'adom na okolnosti pri vyrraložení všetkej odborrrej starostlivosti
mali byt' známe, resp. ktoré mal Dodávatel' poznat' v sútlade s príslušnýrni právnyrrri
predpismi, najmá, avšak rrielen, v súlade s vyhláškou Uradrr pre regulácirr sieťovýclr odvetví č.
233l20I6 Z. z., ktorou sa ustanovujú štarrdardy kvality prenosll elektriny, distribúcie elektrirry
a dodávky elektrirry.

Dodávatel' sa zavázuje vykonávat' svoje závázky podl'a tejto zmlrrvy nepretržite, okrem
prípadu prekážky clrarakteru ,,vyššej moci- vis maior'o. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu
rnoc považujír udalosti, ktoré rTie sú závislé od konania zmlrrvných strán, a ktoré nemóžu
zmluvné strany arri predvídať arri nijakým spósobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna,
mob i l izác i a, živ elné pohromy, požiar e, em bargo, karantény, a podobne.

Dodávatel' sa zavázuje dodávať elektrinu v požadovanej kvalite pri dodržarrí príslLršrrých
kvalitatívnych parametrov statrovených príslušnýrnitechnickými normami platnými v SR.

Dodávatel' je povirrný doručiť Odberatel'ovi (rra kontakt uvedený v Prílolre ó.2 tejto zmluvy ,

Zonlatnu kontaktných osób zmluvných strári) písomne v elektronickej forrne vyplrrenú
Prílolru č. 3 tejto zmluvy najneskór k l5. kalendárnemu dňu v januári aktr-rálneho roku.

Odberate l' sa zav ázuj e,.

bez zbytoěného odkladrr písomne informovať Dodávatel'a o všetkých skutočnostiaclr, ktoré
majú podstatný význam pri realizácii predmetu tejto zrnluvy,

odovzdať Dodávatel'ovi všetky dokumerrty a poskytnúrť mu všetky informácie, ktoré sú
potrebné na splrrenie všetkých povinností a závázkov Dodávatel'a v zmysle tejto zmluvy,

bez zbytočného odkladLr poskytrrút' Dodávatel'ovi všetku sťrčinnosť potrebnú k uskutočneniu
jeho závázkov v zmysle tejto zmluvy,

Zmltlvné strany sa spoločne zavázljú oznamovať si navzájom akékol'vek zmeny údajov, ktoré
sa ich |ýkajú a sú potrebr,é rra prípadné rrplatnenie oznámerria, najrná zmenll, či zánik ich
právnej subjektivity) zmenu adresy ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby
oprávnenej rokovať vo veciach zmluvnýclr, akúkol'vek zmentl kontaktných údajov, zmenu
bankovélro spojenia, vstr"rp do konkurznélio konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie
ktorejkol'vek Zrnluvnej strany. Takéto oznárnenie je možné uskutočniť jednostranne bez
nutnosti zmeny zmluvy vo forme dodatku. Ak rriektorá zmluvná strana nesplní povinnosť
uvedenú v prvej vete tohto bodu zmluvy, nebude oprávnená namietať, že neobdržala
akékol'vek oznámenie, azároveň zodpovedá za akúkol'vek takto spósobenúr škodu,

4.

5.

6.

1.

1.1

7.2

7.3
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Cl. VIII
Sankcie

Ak Doclávatel' poruší podrnierrky stanovené v bocle 1.1 a/alebo v bode 1,2 Čl,II tejto zmluvy
s výrrirnkou, ak k nesplneniLr tejto povinnosti Doclávatel'a došlo z clóvodov Lrvederrých v § 24
ods, l písrn. e) zákona č.25112012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov alebo
dóvodov vylučLrjúrcich zodpovedrrost' podl'a § 374 Obchodrrého zákonníka, je Odberatel'
oprávnerrý útčtovat'Dodávatel'ovi znrluvnút pokutu vo výške 5.000,-- EUR (páttisic eur') za
kažclé porLršenie zmluvy.

2. Dodávatel' je oprávnerrý úrčtovať Odberatel'ovi úroky z omeškania za oneskorené zaplaterrie
faktťrry vo výške 0,0l oÁ z dlžnej faktrrrovarrej stllny za každý deň omeškania.

1.

Zaplatením zmluvnej pokuty alalebo úrokov z omeškania nie je dotkrruté právo na náhradu
škody, ktoré vzťriklo konaním jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranoll a to ani vo
výške prevyšujúcej zmluvnú pokutrr a/alebo úrok z omeškania.

Dodávatel' sa zavázuje zaplatiť Odberatelbvi na základejeho v/zvy zmluvnú pokutu vo výške
5 000 EUR (páttisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokolVek zo závázkov uvedených v
bodoch 1 až6 Čl. X tejto zmluvy; !ým nie je dotknuté právo Odberatel'a domáhať sa náhrady
škody v plnej výške,

V prípade, ak Dodávatel'poruší ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy, za porušenie ktorého
nie je dohodnutá osobitná zmluvná pokuta, uplatní si Odberatel' zmluvnú pokutu vo výške
100,-EUR zakaždé aj opakované porušenie, ak rrie je dohodnuté inak.

Odstúpením Odberatel'a od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady
škody.

Dodávatel' nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Odberatel'ovi v dósledku nesplnenia
zmluvných podmienok.

J.

3.1

3,2

čt. rx
Zánikzmluvy

Zm|uva zanikne uplynutím základnej doby, na ktorú sa uzavrela podl'a bodu 1 Čl. ttt telto
zmluvy, alebo v pdpade uplatnenia opcie uplynutím doby up|atnenej opcie podl'a bodu l Čl.
III tejto zmluvy, alebo vyčerpaním dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia podl'a bodu
lD Čl. V RD, podfa toho, ktorá skutočnosť nastane skór. V prípade, že sa dójde uplatneniu
práva opcie na predíženie RD v zmysle bodu 2 Čt. ttt. RD, zmluvné strany sú povinné
predíZiť trvanie tejto ZIZDE o d'alších 12 mesiacov formou dodatku.

ZÁtuvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť pred dobou stanovenou v bode 1 tohto
článku nasledovne:

písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňorn uvedeným v takejto dohode; v dohode o

ukoněení zmluvy sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v
súvislosti so zmluvou,

písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoťvek zo Zmluvných strán v zmysle bodu 3 tohto
článku,

Každá zo zm|uvných strán je oprávnená od zmluvy odstťrpiť písomným oznámením o
odstúpení od zmluvy, doruěeným drulrej zmluvnej strane, ak

druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu

podaný návrh na lyhlásenie konkurzu voěi druhej zmluvnej strane treťou osobou, pričorn
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá odóvodňuje začatie
konkurzného konania, alebo

1.1

2.

2.1

2.2
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3.4

3.5

4.

5.

l.

bol na majetok druhej zmlrrvnej strany vyhláserrý konkurz, alebo bol návrh rra vyhlásenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok rnajetkrr, alebo

clruhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo sa na ňu zriadi nútená správa.

došlo k podstatnérnu porrršeniu zmluvy druhou zmluvnou strattou, pričom za podstatné
porušenie rra úrčely RD sa považr"rje porušenie v zmysle bodu 3,4 Čt. IX tejto zmluvy.

Úeinry odstúrpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného ozrrámenia o odstúperrí
od zmluvy druhej zmluvrrej strane.

Ak Dodávatel' má vedomosť, že móže stratiť alebo stratil spósobilosť dodávať elektrinu, o
uvedenom bezod kladne písomne inform rrj e Odberate l'a.

čl. x
osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočrrili žiadne úrkorry a rreprebiehají žiadne konania
pred akýmkol'vek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozlrodcom, štátnyrn alebo inýrn
orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonrrosť, platnosť alebo vymožitel'nosť
tejto Zmluvy vo vzťahtr k zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje závázky
vyplývajúrce z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti zmlrrvnýclr strán sa žiadne takéto úkony
rrepripravrrj ír.

V prípade, ak je Dodávatel' zároveň členom skupiny dodávatel'ov podl'a ZYO (d'alej aj len ako
,,Skupina dodávatel'ov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Dodávatel'a podl'a tejto Zrnluvy
spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávatel'ov ako Dodávatel'a podl'a tejto
Zmluvy, a teda Dodávatel'ako člen skupiny dodávatel'ov je zavíazaný spoločrre a nerozdielne
s ostatnými členmi skLrpiny dodávatel'ov za závázky Skupiny dodávatel'ov voči
Objednávatel'ovi a Objednávatel' je oprávnený požaďovať plnenie, ktoré má poskytnúť
Skupirra dodávatel'ov, od ktorélrokol'vek Dodávatel'a ako člena Skupiny dodávatel'ov;

Konflikt záujmov

Doclávatel' sa vyvaruje akýchkolVek kontaktov, ktoré by rnohli ohroziť jeho nezávislosť,
Okrem toho, Dodávatel' je povinný prijať všetky nevylrnutné opatrenia s cielbm predísť
akejkolVek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívrre plnenie tejto zmluvy.
Konflikt záujmov by molrol vzniknúť najmá v dósledku ekonomických záujmov, politickej
alebo národrrej spriaznenosti, rodinných či citových vázieb alebo akýchkol'vek inýclr vzťahov
alebo spoločných záujmov, Každý konflikt záujmov, ktory vznikne počas plnenia tejto
Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Odberatelbvi. V prípade konfliktu
záujmov Dodávatel'okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho rrkončenie.

Odberatel'si vyhradzuje právo overiť, či sír opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto
článku primerané, a v prípade potreby m6že vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lelrote,
ktorú sáln urěí. Dodávatel'zabezpečí, aby sa jeho zatnestnanci a subdodávatelia nedostali do
situácie, ktorá by mohla viesť krr korrfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknu|ý bod 3,1 tolrto
článku zmluvy, Dodávatel' okamžite a bez akéhokol'vek odškodnenia zo strany Odberatel'a
nalrradí každého svojho zamestnanca alalebo subdodávatel'a, ktory je takejto situácii
vystavený.

Dodávatel' je povinný informovať Odberatel'a o vzniku akejkolŤek skutočnosti alebo jej
zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokol'vek z vyhlásení uvedených v tomto člárrku, a
to bez zbytočného odkladu.

Akákol'vek nepravdivosť alebo porušenie akéhokol'vek vyhlásenia alebo závázku Dodávatel'a
uvedenélro v tomto článku tejto zmluvy sa považrrje za podstatné porrršenie tejto zmluvy.

srrbdodávatelia

2.

3.

3.1
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3.4
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4.1

4.2

Dodávatel' je povinný uviesť zoznam svojich subdodávatel'ov spolu s predmetom subdodávky
a podielom na celkovej dodávke predrnetu RD v Prílohe č. 2 Zoznam kontaktrrýclr osób
zmluvných strán a údaje o subdodávatel'och (d'alej ako ,,Príloha ě.2*).

Dodávatel' je oprávnerrý zmenit' alebo doplrriť subdodávatel'a len s predchádzajúcim
písomnýrn súhlasom Odberateťa. Žiadost' o zmellu alebo doplnenie subdodávatel'a písomne
predkladá Dodávatel' Odberatel'ovi mirrimálne 5 (páť) pracovnýclr dní pred plánovaným
dátumom zmeny subdodávatel'a. Dodávatel' je v súlade s § 4l ZVO povinný vvádzať aktr"rálne

úrdaje o svojiclr subdodávatel'oclr, útdaje o osobách oprávrrených konať za subdodávatel'ov v
rozsahu podl'a Prílolry č.2 tejto zmluvy. Dodávatel' je povinný preukázaí'splnenie podmierrok
účasti zmerleného alebo doplneného subdodávatel'a v takom rozsahtt, ako to bolo voěi
subdodávatel'om požadované v rámci podmierrok účasti v postupe verejrrélro obstarávania,
alebo v takom rozsahu, v akom Dodávatel' (uchádzač) využil kapacity subdodávatel'a, na

preukázanie podrnienok účasti.

Odberatel'požaduje, aby ináosoba, prostredníctvom ktorej rchádzaě (Dodávatel') preukazoval
technickú spósobilosť alebo odbornú spósobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy, ktoré sa
zaviazala poskytrrúť r_rchádzačovi (Dodávatel'ovi) v písomnej zmluve podl'a § 34 ods.3 tretia
vetaZYO,

Bez ohl'adu rra vyššie uvedené, ak Dodávatel'použije na plrrenie povinností Dodávatel'a podl'a
tejto zrnluvy akúkol'vek tretiu osobtt, zodpovedá voči Odberatel'ovi v celom rozsahu za
plnenie povinností podl'a tejto zmluvy ako keby ich plnil sám.

Závázky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Dodávatel' je povinrrý dodržiavat' zákazy, obmedzenia a povinrrosti vyplývajúce zo Zákona o

nelegálrrom zamestnávaní, najmá je však povinrrý postltpovat' tak, aby plnenie zmluvy
rredodával prostredníctvorn fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.

Dodávatel' vylrlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto zmluvy bude po celý čas
jej platrrosti a ťrčinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestIráva v
sťrlade s právnou ťtpravou platnou v Slovenskej republike a súěasne vyhlastrje, že žiadne
plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegá|ne

zamestnaná.

Dodávatel' je povinný na požiadarrie Odberatel'a bezodk|adne poskytll,(í' v požadovanom

rozsahu doklady a osobné ťrdaje Szických osób, prostredníctvom ktorych dodáva plnenie
podl'a tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Odberatel' mohol skontrolovať či Dodávatel'
neporušrrje zákaz nelegálneho zalnestnávania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zákona o

nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytrrutie dokladov, ako aj salnotné doklady, je možné
doručiť aj v elektrorrickej forme na určenút e-mailovúr adresu Odberate['a.

Ak Dodávatel'povinnostivyplývajúrce ztejto zmluvy alebo z osobitných všeobecne závázných
právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvederrého dóvodu bude Odberatel'ovi
uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijat' plnenie dodané Dodávatel'om
prostredníctvorn fyzickej osoby nelegálrre zamesttranej, alebo pokuta uložená Dodávatelbvi
bude od Odberatel'a vymáhaná v zmysle Zákona o rrelegálnom zamestnávaní, zavázlje sa

Dodávatel' uhradiť Odberatel'ovi škodu qým spósobenít, a to vrátane škody spósobenej
uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánorn verejnej správy. Dodávatel' je
povinný uhradiť Odberatel'ovi skutočnú škodu, ktorá mr-r vznikla, a to najneskór do 15

(pátlrástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spósobenej škody.
Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spósobenej Odberatel'ovi bLrde aj kópia
právoplatného rozhodrrutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej

sankcie alebo o vynálraní pokuý uloženej Dodávatel'ovi od Odberatel'a.

Register paftnerov verejrrého sektora

Dodávatel'vyhlasuje, že si riadne a včas plrrí, a počas trvarria tejto zmluvy sazavázuje riadne a
včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov verejného sektora

4.3
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6.2

6.3

(d'alej aj ako ,,Zákon o registri pafttterov"), rrajmá sa zavázuje zabezpeéit' aktuálne, úplné,
správne a pravdivé údaje zapisované v registri paftnerov prostredrríctvom oprávnenej osoby, a
zároveň sa zavázuje bez zbytočného odklaclu písomne informovat' Odberatel'a o tom, že:

bol vymazaný z registra paftnerov vedeného v zmysle Zákona o registri paftnerov;
nastala akákol'vek zlnena akéhokol'vek úrdaju zapísaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zákona o registri paftnerov;
nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo rnóže viesť k jelro výmazu z registra partnerov podl'a

§ l3 ods, 2 Zákona o registri paftnerov;
po dobu dlhšiu ako 30 (tridsat') dní nerná v registri paftnerov vedenom v zmysle Zákonao
registri partnerov zapísanú oprávnenťr osobu.

Touto zmluvou sa rrezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka
registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov.

Dodávatel' je fovinný zabezpeěiť, aby subdodávatelia, ktorí spÍriajúr clefiníciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. 1 písrn. a) bod 7 Zákona o registri paftIlerov, ktorí btrdú
subdodávatel'mi pre plrrerrie poskytované na základe tejto zmluvy, zabezpečili svoju
registráciLr ako partrreri verejrrélio sektora a túrto registrácirr udržiavali v platrrosti poěas trvania
tejto zmlrrvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúrce z takejto registrácie, resp. zabezpečili
p|nenie povinností vyplývajúciclr z takejto registrácie. Za ičelom kontroly splnenia povinnosti
podl'a prvej vety tolrto bodr,r článku tejto zmlLrvy je Odberatel' oprávnený požadovať od
Dodávatel'a predloženie všetkých zmlílv a súvisiaciclr dokumentov so subdodávatellni;
Dodávatel' je povinrrý takejto požiadavke Odberatel'a vyhovieť v lelrote rrvedenej vo výzve
Odberatel'a; v prípade, ak Dodávatel'tejto výzve nevyhovie, má sazato, že povinnost'podl'a
prvej vety tolrto bodu tolrto článku tejto RD bola porušená.

čl. xr
Riešenie sporov

l. Všetky spory vyplývajúce ztejto Znluvy, alebo vzriiknuté v sťrvislosti s ňou, budúr zmlLrvné
stratry riešit' predovšetkým vzájomnou dolrodou. Ak vzájorrrrrá dolroda zmluvných strárl
rrebude možná, rra vyriešenie takélroto sporu bude oprávnený vecne a rnieste príslušrrý sťrd.

čt. xrr
zánerečné ustanovenia

Táto zmluva móže byť doplnerrá alebo zmenená v súlade s právnymi predpismi len
písornnými a očíslovanýrni Dodatkami odsúhlaserrými obidvoma Zrnluvnými stratrami, s
výIrimkou ustanovení uvedenýclr v bode 2 Čl. IV, v bode S Čl. Vtt tejto zmluvy.

Každá zo zmluvných strán sa zavázuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (závázky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúrceho písomrrélro
súlrlasu druhej zrnluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinrrosti bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvrrýclr závázkov neplatná. V prípade porušenia tejto povirrnosti jednou zo
zmltrvrrých strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, ked' bolo písomné oznámenie o odstúperrí od zmluvy doručené druhej
zmluvrrej stralle.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto nnluvy, ktoré táto zmluva prianro neupravuje sa riadia
príslušnýrni ustanoveniami zákonač.513l1991Zb. Obchodného zákonníkav znení neskorších
predpisov, zákona é. 25112012 Z. z. o errergetike a o zmene rriektorých zákonov v znení
neskoršíclr predpisov, ako aj d'alšími právrrymi predpismi platnýmiv Slovenskej republiky.

Ak niektoré z ustanoveniteiío ZIZDE je alebo sa stane neplatnýrn či neúrčinným, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmltrvy, ktoré zostávajú platné a írčinné, Zmluvné strany sa v

2,
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5.

tomto prípade zavázuji clohodou naliradiť neplatné alebo rreúčinné ustarrovenie novým
platným a ťrčinnýrn ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšl'anémrr úrčelu

rreplatného alebo neťrčinnélro ustanoverria.

V prípade, ak brrde podl'a tejto zmluvy potrebné doručovať druhej znlLrvnej strane akťtkol'vek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zrnluvnej strany uvedenút v ťtvode zmluvy,
dokial'nie je ztnena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručrrje. V
prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmíerrok vráti nedoručená, zmluvné strany
si dohodli, že úrčinky doručenia rrastávajúr tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane,
ktorá zásielku doručuje.

Zmluvtlé strany sa dohodli, že Dodávatel' rrie je oprávrrerrý jednostranne započítať akúrkol'vek
svoju pohl'adávkrr voči polrl'adávkarn Odberatel'a.

Táto zrnluva nadobírda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a ťrčinnosť driom
rrasledrrjírciIn po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlťrv v zmysle § 47a zákona é,

40l1964 Zb. Občianskelro zákorrníka v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva je vylrotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je
považovaný za originál. Jedno vyhotovenie zmluvy dostane Dodávatel' a tri vylrotovenia
dostane Odberatel'.

Zmluva má nasledLrjťrce prílohy, ktoré tvoria jej neoddelitel'nút sútčast':

Príloha č. l: Zoznam odberných miest
Prílolra č.2: Zoznam kontaktrrýclr osób zmluvnýclr strán a úrdaje o subdodávatel'och
Príloha č, 3: Krycí list - Stanovenie ceny za dodávkr"r elektrirry na základe čiastkových cien
Príloha č. 4: Všeobecné obclrodrré podrnienky

za odberatel'a ZaDodávatel'a

6.

7.

8.

9.

ďffi21.12.2022
frsnerse*9as.

Ing. MichalJaloviar

Riaditel' sekcie Predaj B2C zákazrlíkom

Llllna

strana ll z ll

c23

..Ián Palko



Príloha č. 1 Zoznam odberných miest Odberatel'a:

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, lČo: 00891835

čísto
odberného

miesia

Napát'oVá
úroveň

Distristribuč
ná

sadzba
Počet Fáz

Istič
Typ

doiednania
RK

Hodnota RK

tkWJ
lvlRK/kW/

V lvlwh

24ZSS97001 83000X 9700183 VN DVN 56,3 RK RK rocna 60 60



I'ríloha č. 2

Zoznant kontaktných osólr zmluvných strán a údajc o subdodávatelbch

S pl nonrocnen ý r,ástupca
dodávatel'a

o-mailová ac,lrcsa tclelón

Ing. Michal Jaloviar,

riadite l'sel<cie Predaj l}2C
zál<azníkom

rn i chal j aloviar(@sse.sk 04l5l92203

Manažór klúčových
odberatcl'ov na stral]c

dodávatcl'a
c-tlailrlvá tlclrcsa telc íiin

Mgr. Andrea Sventel<ová,

obchoclný zástupca B2C an d rea. svente l<o va(rt)sse,s l< 09056ó5403

Splnotnoonctrý zástupca
Odbcratel'a, ŽSK e-rnailovit adrcsa telefón

lng.'I'omáš Nemec,

sanrostattrý odborný rcíbtont -
špecial ista cnergetil<, odbor
sprťrvy rrra.jctku a invcstícií

tomas. nemco(a)zi l i nsl<azupa. sk 0L)lB 324123

subdodávatcl'
[1,ozsalr

subdoclávky

Síc]lo

subdoclávatol'a lC]O
statutár a ernail tclclórr



I'ríloha č. 3:
Krycí list * Stanrlvcnie konečnej c€ny za dodávku elektriny na základe čiastkových cien

k Zmluve o zduženej dodávke elektriny č. 12022 pre kalendárny rok2023

I)odávatcl' Stredoslovenská energcti ka, a.s.

Pri llajčiankc ít59l/4I], 010 4'I

Zápis v OR §R: Okrcsnólro súrcJu Žilina, ocldicl Sa, vložka číslo: l095ó/l,

lčO: 5 l 865 4ó7 lč npn: SK 2l20Bl4575

DlČ: 2l20Bl4515

Bankové spojenie: V[JB Banka, a.s SWll-T (BlC): St.il]A SKI]X

lBAN: šť§T onirfmóó óó00 ď010 un

Oclbcrate|'

Sídlo:

stredná oclborná škola drcvárska a stavobná

Krásno nad Kysucou 1(142,023 02 Krásno na.d Kysucou

Sta.tr-rtárny orgán: PaedDr. ,lán Pa,lkcl, riaclitcl'

lCO: 0089 l 83 5 lC Dl'|,I: -

DlC: 2020551153
*ijfi 

ki;"fipó.ió, i",^*--_* šúffi ói,Ř6.1; SWll]l'(BlC): SPSl{Sl(I]Alcíl

S l( B7 ít l tt000000070004íl(l2 ít4

poradie konfirmácií
1 - ldentifikačné číslo konfirmácie

podpis]
Me no : l n g. tvlřcháIJaloviar
Funkcia: Riaditel' sekcie Predaj B2C zákazníkom

Stredogloven.ská energetil(a, a.s.

/-lllna
-44-

Referenčná cena BL PXE:

(}l;,!cclnaná slltt{l,clllr v §'tWh nlr ohtlohio 0l "01.2"$23 *. 
"] 1.1?.?02"3:

5ír,3

lndikovaná priemerná cena €/MWh:
390,_

Ceny sú uvedené v €iMWh bez DPH a spotrebnej dane.

V Žiline dňa: ..........,,.......
Dodávatel': 

--zp+#:_
2},42.Lozz^

Podpis:
Meno: PaedDr. Jári

.l'|'MWlt: V'l'MWh: 49,9"| N'l'MWlt: ó,33 W'|'MWh:

.l'l'ccna: V'l'r;ena: 1qí) - N'l'ccna: 390,- W'l'r:cna:

Funkcia: Riaditel'

Sídlo:


