
čiastková zmluva
o dodávke elekfiiny č. 2021/1

uzaweé podía § 269 ods. 2 zákona č, 5l3ll991 Zb. Obchodného zákormíka v zrreni

neskoŇích pledpisov
medzi nasledovnými zrnluvnými stranami

(ďalej aj ako ,,Častkovó zmluvr" alalebo ČZ"\

Črnok I.
zr uvné §trrny

l . l odberateť
Názov; Neínocni§a s poliklinikou Mrava
Sidlo: Staromyjavskó 59 907 0l Myjava
Štatutámy orgán: PhDr. Šteffková Elen4 MPH povereni riadením
tčo: 00610721
DIč: 2021039988
B8Dkovéspojgtlie: Štatrupokladnica
IBAN: sK98 8180 0000 0070 0051 0627

(dalej len,,Odberateř')

1.2 DodávaEr
Obchodné meno: §lovenrký plynórenský priemyoel a.s.

Sldlo; Mlynské nivy,l4la, 825 llBrati§lsva
osoba opnivnená konať: Ing. Ándrea }Lobárová" manažér pIedaj4 poYerený Zi,sfupc8

dodávaůera

Ičo: 35815256
DIč: 2O2O2598O2

Ič DPH: sK2o20259802
BankoYé§pojenie: vUB,a.§.
IBAN: sK27 0200 0000 0010 3331 1555

Povolerrie tjradu pre reguláciu sieťowých odvetví na Predm€t PodnikaDia| etektroenergáika
v roz§€hu ,3odávka elektriný' č. č. 2005E 0105 _ 4.zmetta zo dila 23-o5.2o1l.

(ďalej len Dodávstel")

vz^&éEajú za nižšie uvedených podmienok v zrnysle všeobecne ávázných právnych
pIedpisov vótane prár,nych pedpisov pre podnikanie v energetických odvetviach nito
Čiastkovti znlwu o dodávke elektriny (ďalej len ,,zrnluvď)

/



čunok It.
všeobccné ustrnoyenie

l. Zmlurrrré §trany uzatvárajú tuto anluvu o dodrávke elektriny na základe Rórucavej

dohody o dodávke elektriny č. RD 202l/l za účelom stanovenia podmienok

neupravených RÁmcovou dohodou.

Táto anluva je uzatvoreítá v súlade s ělánkom III. Rámcovej dohody ako rýsledok
v€rejného ob§tanávania v sú,lade s § 269 ods. 2 zÁkou č. 5l3ll99l Zb. Obcho<lného

zákonnlka v znení neskorších prcdpisov, v súlade §o zákonom ě. 25ll20l2 Z.z.
o en€rg€tike 8 o zmene niektorých ákonov v znení neskorších predpisov, a zákonom č.

343l2ol5 z,z. o ýeíqnom ob§t8Iávaní a o zlttene a doplneni niektorých zákonov.

črnoklII.
Predmet zn ur1

PŤedmetom tejto zír uvyje závázok Dodávatera v zíŤtluvnom obdobi:

a) dodávať elektrinu do odbemých miest odberatera špecifikovaných v čl. lv tejto

zrnluvy a podta podmienok dohodnutých v tejto zír uve a jej pdloháclL

b) zabezpďiť pre odb€rat€l'a do odbemých miest odberatefa uvedených v čl. Iv tejto

zíŤ uvy distribúciu elektliny a ostahté služby spojené s použitím sústavy (ďalej leíl

,,di§tribučné službý') od pdslušného prevádzkovatera dis&ibučnej w,istavy, ku ktorej

sú odbemé miesia Odbeťat€ra pnpojené (ďalej len ,,PD§") v rozsahu a podťa

podmionok tejto anluvy e píevádzkového poliadku PDs.

Pí€dmetom tejto zinluly :e liů áýaok odberatera v zrnluvnorn období dodánú

elektrinu odobrať podfa podmienok tejto zrnluvy a včas zaplatiť za dodávku elektriny

a za distribučné §lužby ceny dohodnuté podía podmienok uvedených v tdto zí uve.

l.

1,

2.

čltDok Iv.
Mle§to plnenir r odberné Diertr

Miesto dodania tovaíu a služby: Dodávka eIektriny Dodávatelom odberatel'ovi vrátane

zabezpečenia distribuěných služieb a píevzatia zodpovednosti za odchýlky sa na zá*lade

tejto zmluvj, uskutoční do odb€mých miest odberateFa podla zozrramu uvedenom

v prilohe č. 1 , ktorá je neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy.

Špecifikácia odbemých mie§t bude obsahovať nasledovné údaje o mi€§te §potreby

a údaje pe distribučné služby:

a) Adresrr odbeného miesta

b) EIc kód odbemého miesta

c) Deň začiatku dodávky

d) PrcYádzkovat€Fa distribučnej §u§tavy



€) N8páťovli uoveň

f) Rďné znluvné množsho

e) Produkt

h) Fakturačné obdobie

3. Dod.ivateť a Odberateť sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom ímožstve
odvodenom od §potreby Odberatefa v odberných miestach za kaleotlámy lok
predchádzajúci kalerrdárnemu roku v ktorom bola uz8tyoŤená táto zmIuva,

5,

3.

l,

1.

čblok V.
Podmienky dodávky elektŤlny a zabezpečelie di§tribúcie elektriny

Dodávatel' sa zavázuje dodávat' elekirinu do odbemých miest odbelatel'a v množslve
a čase podl'a potrieb odberateťa a zabezpečit' u PDs pre odberatel'a distribučné služby.

Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny učeným meradlom. Za dodané
mnoátvo elektriny sa považujú hodnoty podťa údajov určeného m€radla, ktoré poskytuje
PD§ podFa osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti merarria elektriny.

Dodávatel' sa zav?izl$e zabezpeěiť Distribučné služby do odbemých miest odberatel'a.
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne závÉiznými právnymi
predpi§mi, prevádzkovým poriadkom a v kvalite podra technických podmienok pdstupu
a pdpojenia do distribučnej siete PDs.

Dodávat€ť pri zínene póvodného dodávatel? eIe]Fj.rily zabezpeěí zmenu dodávatel'a na
odb€mé miesta tak, 8by bol prechod plynulý a dodávka elektriny neprerušená ku dňu
začatia dodávky elektriny Dodávatelbm podl'a článku vI. tejto znluly.

Odberatel'je podFa zákona o energetike zodpovedný za ri&dny stav odbemého zariadenia
elektriny a za dodžiavonie predpisov na zaistenie bezpeěnosti technických zaIiadení.

čIílok vI.
Doba polkytoysDia §lužicb

Dodávat€r a Odberater sa dohodli, ž,e zrrrluva bude uzaworená na dobu uíčitú na§ledovne:
od oo:oo bod. sEč dtra o1.o1.2o22 iro 24,oo bod. sEč dňs 31.12.2024

čIínok vII.
cens za dodavku €lektriny s diltribučné služby

l. Zmluvné §trany si dohodli nasledolrré ceDy za dodávku elektriny na obdobie od
o1.01-2022 do 31-12.2a4, podťa ktorých bude Dodávaterom odberatrovi rlčtovaná
dodávka elektriny:

2. Ceaa za elektrictú energiu vo výške l17l0 Eur/l MWh ako cena je-dnotarifová

a p9Yniá počas řvania zínluYy. v c€n€ niejo zahmutá DPH a spotrebná daň.

/



l.

Uvedená cena zahíňa všetky nriklady Dodávatefa.

Doctávateť je oprávnený v pfipad€ zíneny cenníka služieb PD§ schválených Úmdom pre

reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSO") poeas zmluvného oMobia, upťayiť cany

za elektrinu v §úlade so zmenou tohto cenníka. sadzba za dishibučné služby: Podl'a

platného cenníka distribúcie elektriny PDS, do ktorej je odberné rniesto podťa tejto

zmluvy pňpojoté.

Poplatok za odberné miesto nebude zo strany Dodávatefa osobitne iičtovaný.

V pdpade vzniku nového odbemého miesta OdberatePa (alebo pričlenení iného

odb€rného mi€§ta kjestvujúcemu) počas znluvného oMobia, Dodávatel stanoví cenu

dodávky elektriny pre toto odbemé mie§to podra chaí8kteíu jeho gpotleby a cieít

stanovených touto anluvou. Dodávater stanoví sj pŤiradenie produktu k odb€mérnu

mie§tu.

čunok vrII.
Pbtobné podmienky r frktuňci8

Dodávka elektriny a distribučné služby sú v zrrysle zikona o darri z pridanej hodnoty

považované za opakované dodanie tovaíu a služby. Faktúry §ú vystavené jedttodivo pre

každé fakturované odb€rné miesio odb€ralefa a orgurizácie v zriaďovateF§koj pósobno§ti

odberateFa asú doručované na adresu §ídl8 odberatera alebo §ídls jednodivých

orgnízácii v aiaďovatďskej pósobnosti odb€ratera za dodávku elekbiny a distribučné

služby.

DodávateF fakfuruje plnenie píe-dmetu zrr uvy podr8 údajov oznáínených PDS, do ktorej

je OM objednávatera pripojeí!é, zistených odpočtom uř€ného meradla alebo podía

údajov o spotrebe určených na áklade §,pového diagramu dodávky, alebo iným

spósobom v súlade s podmierrkarni uvedenými v Pr€vádzkovom poriadku PDS,

sPó§ob fáktuíácie píe odberié Íni€sto s mésačným odpočtovým cyklom

objednávatel' alebo olgurizÁcia y ziaďovďErskej pósobnosti objednávatera sa zavázuje

platiť mesačné preddavky z predpokladaného množstva z8 dodávku a distribriciu

elektriny vo výške 80% zceny predpokladarrého mesačného množstva dodávky

a distribúcie ele}triny vnátane DPH na áklade mesačlrého pr€dpisu vystaÝeného

dodávatel'om. Dodávater vystaví vytičtovacie faktrlry na úhradu c-eny za skutoěnú

dodávku a distribúciu el€ktriny spetne, za pdslušný kalendámy mesiac na áklade

riadneho odpočtu meradla k poslednému dňu mesiaca. Výška uhradených preddavkov

bude zohradnená vo vničtovac-ej faktúre za skutďný odber elekniny. Faktúru za

dod,ávku a distribúciu elektriny za predchádzajúci kalenrtámy m€siac § vyúěůoÝaním

ubradeného preddavku vystaví dod{ívateF do 15. (pátnásteho) kalendámeho dňa

nasledujtlc-eho mesiaca.



3.

4.

5.

l.

§pósob faktunície pre odbemé ni€sto s inýín ako mesačným odpočtovým cyklom

Pre odberné mie§to s iným ako nesačnýrn odpďtovýrn cyklom sa mesačné preddavky za

opakoyanír dodávku a distibriciu elektriny §tanovia §o zohfadnenim histórie §potreby

oíEaíizá.li v zriaďovateťskej pdsobnosti objednávatera, poskytrrutej PDS, za
predchádzajúci odpočtový cyklrr, pokial sa strany dohody nedohodnú inak. objednávat€ť
alebo organiácia v zriadbvateískej pósobnosti objednávatela sa zavázuje platiť mesačné
preddavky vo ťške ln2 z ceny predpokladaného ročného množ§tya (mó §a na mysli
dvanást' po sebe nasledujúcich kalend.írnych mesiacov) dodávky a distdbúcie elcktriny
na základe mesačrrej faktrlLry vystavenej dodóvatelom. Vyuětovacie oMobie je dvaoist'
po sebe nasleduj{tcigh kalendárnych mesiacov alebo iné ča§ové obdobic stanovené
Prevádzkovým poriadkom PD§. Dodávder sa zavázuje v sulade s riadnym odpďtom
meradla odbernébo mic§ta g iným ako messěným odpočtoYým cyklom lYstaviť
vytiětovaciu fakúru za c€té vyúčtova9ie oMobie najneskór do 15 kalendámych dnl po

§konč€íú zúčúovacieho oMobia. výška uhadených m€sačných zálohových predpisov
bude zohfadnerró vo vyrlětovacej fak'ure za skutočný odber elektriny. V pripade, ak
vytlčtovacie oMobie stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS bude dlhšie ako dvaná§t'
po seb€ nasledujúcich kalendámych mesiacov, je dodávater oprávnený vystaviť
predb€žnú vytčtovaciu fakhiíu s odhadoyanou ročnou spotrebou objednávatel'a alebo
organiácie v aiaďovateFskej pósobnosti objednáv8úer8 za obdobie kalendámebo roka
ato do 15 dnl od skončenia kalendámeho roka. Úhíada mes8čných preddavkov nie je
dotknutá. Po u§kutočn€ni odpočfu mer&dla odbemého mie§ta za cclé vylčtovacie
obdobie, vystaví dodávater áveí€čnri yyrtětovaciu faktriru so zlhladním úLbrad

mesaěných preddavkov a ťrhrady predbežného ročného vyúčtovania.

spl8títoď faktúry j€ 30 dní od dátumu preukázaného doručenia odberatelovi.

Úhradou sa rczumie dátr,rm pdpísania dlhej §umy v pro§p€ch účtu Dodávatera.

Elektronická fakturácia v zrnysle ákona ě.2l5l20l9 Z. z, o zartrřalej elektronickej
falcturácii a ccnlrálnom ekonomickom syšéme v plalnom zneni sa umoáuje a odb€rat€r
akceptuje predloženie eloktronickej fakh-lrácie.

članok Ix.
§an}cie

Ak dodávatel' pofuší podmienky stanovené v čl. v ods. l 8,/alebo od§. 3 tejto zínluly
s výnimkou, ak k nesplneniu tejto povinnosti Dodávatera došlo z dóvodov uvedertých v
§ 24 ods. l, písm. e) ákona ě. 25ll20l2 Z,z. o errergetike v znení neskoršich pedpisov
alebo dóvodov lylučujricich zodpovednosť podra § 374 Obchodného ákonníka, je
odberater oprávnený účtovať Dodávaterovi zínluvnú pokutu v sume l 000 € za k ždé
porušenie zrnluvy. Upl8tnenim zrnluvnej pokuty nie je dotknuté právo odberatera na
náhradu škody voči Dodávatelbvi.

DodÁvater §a zavázuje ncúčtovať Odbeťaterovi áadnu sankciu ani uplatniť nárok rra

uóradu škody za neodobraté množ§tvo elektriny vďi uvedenánu predpokladanému

množ§tvu elektriny podra podmienok tejto zínluvy.

/



3. Dodávatel je opnávnený účtovať odberateíovi rlroky z omeškania za oneskorené

zaplatetrie faktúry vo výške 0,02Y. z d|hrcj čiastky za kaáý deň omeškania za obdobic

odo dňa nasledujúc€ho po dni splatnosti fakfury do óa pripí§ania platby na účet

opróvnenej zmluvnej shany (dodávateFa).

2.

3.

l.

l,

čhnok X.
Nahndr škody

Ak poruší niekúoni zo zrnluvných sfin povinnosti lyplývajúce z tejto unluvy, mó

poškodená anluvná strana právo na náhradu preukázane vzrriknutej škoóy otrem

pdpadov, keď škorta bole §pósobená obmedzením alebo píerušením dodávky elektriny &

distribučných služieb v súlade so zákonom, prevádzkovým poriadkom pfislušného PD§

alebo porušenie povinno§tí bolo spó§obené okolnoďami vyluěujricimi zodpove-dnoď.

Dodiávater nezodpovedá za škody spósobené nedodaním elektriny, kloré vztikli pri

?libE4ďoýaťli povinností vo všeobecnom hospodárskom áujme v anysle u§ianoveDi

§ l5 zákona o energetike.

odberatel' a Dodávatct sa budú nawájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri

ktorých predpokladajú, ž by mohli vicď k škodám a usilovať sa pdpa<lné škody

odvrátiť.

črDok xI.
Riďenie sporov

Zít uvné strany sa dobodli, že vynaložia vš€tko úsilie, aby pdpadné §pory lyplývajúce

z tejto RD boli uro}Ťané pedovšetkým cesúou znieru.

Ak dój<le k spolu, obe ztřtluvné sťany budú postupovať tak, aby spomá situÁcia bola

objelríívne vlsvetlená apre teDto účet §i poskytnú nevyhnutítú sričinnoď, pričom

anluvná stťana, ktoé si uplatňuje nárok je povinná písomne qzvať druhú zrnluvnrl

§tíanu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz ns ustanovenia

pávneho predpisu a tejto zmlury. V prlpade, že spor vaniknutý k tejto anluve nebude

DŤiešený dohodou, na vyriešenie §Poru §ú prlslušné súdy slovenskej rcpubliky,

Óínok XII.
zánlk zDtluw

Táto anluva z8niká uplynutím doby, n8ldoru bola uzavretá.

Túto anluvu možno ukončiť dohodou zrrrluvných strán, k platnosti ktor€j sa vyáduje
písornnó forma.

Kaž.dá zo zrnluvných sbán je opťávnená od zmluvy od§htpiť písoííným ozúmeílm
o odstrlpení zííllury doručenlm druhej zínluvnej strane, ak

a) druhá zmluvná strana podala í!a seba návrh na vyhlásenie konkurzu,

2.

l,

2.

3.



1,

b) bol podaný náwh na vyhlásenie konkurzu voči druhej anluvnej stíane treťou osobou,

prič.m dotknutá Znluvná sEana je platobne neschopná, alebo je v sittticii, horá

odóvodňuje záčatie konkurzrrého konania, alebo

c) bol na maj§tok druhej anluvnej §tíany vyblrásený konkurz, alebo bol n6vrh na

vylrlásenie konkurzu zaíniehutý pTe nedostatok majetku, alebo

d) druM zmluvnó stísn8 vsnipila do likvidácie, alebo sa na ňu zriadi nútená správa.

V pdpade ukončenia lejto Zmluvy podr8 tohto ělánf,:u XIl Znluvné shany sa zavázujú

vyrovnať si do 30 kalendámych dní od ukonč€nia zmluvy Yšotky dosiať nevysporiadané

áviizky, ktore im v období platílo§ti tejto zlt uvy wanikli.

člínok XIII.
záy€rďné u§trnovonis

Táto zrnluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiať v tejto zrnluv€ nie j€
st nov€né inak, dodávka elektriny sa riadi pdslušnými ustanoveniami obcho<tného

zákonníka, zákona o energetike & platnými vykonáv8cími pí€dpi§mi k tomuto zátonu
rrýnosmi a roáodnuti8rni IJRSO a §uvisiacimi právnymi predpi§mi.

Zmluvné stťany sa dohodli, že právne vďahy touto zmluvou neupraverré sa budú riadiť
u§t8noveniaíni obchodnébo zátonníka.

Túto ztnluvu je možné meniť a daiňať iba pí§omnými dodatkami po siúrlase oboch
zínluvných §Mn. vš€tky dod8tky budíl označ€né poradovými ěí§lani a podpísané
oprávnenými osobami kolať vo veciach tejto anluly.

Tálo zínluva nadobtida plaurosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými §trarrami a uzatvára
§a na dobu urěiii do 31.12,2024.

Zmluva nadohlda platnosť dňom podpisu oprávnenými á§tup€smi oboch zrnluvnýclr
sffin a účinnoď v znysle plahých právnych predpisov, Podmienkou nadobudnutia
účimosti zrrrlury jejej predchádzajrlce zverejnenie, a to v rozsahu a §pósoboín uéeným
platnými pávnymi Fedpismi. Zmluvné strany sa dohodli, ž€ povinnosť zverejniť zmlwu
podra p€dchádzajúc€j vety má odberateť, ktorý je poviDný o §plnení tejto poviDnosti
povinný bezodkladne inforínovať dodávatera_ At dójde k zverejneniu zrrrluly po
ol,ol.zo22, zínluvné stíaíry §lrnto deklarujú, že t€xt tejto zínluiy vyjadTuje ob§ah ich
píedchádzajúcich dohód a na tomto základe §a dohodli, že podfa ustanov§ni tcjto zínluvy
sa budú posudzovať aj ich práva a povirmosti súvisiag€ s dodávkou plynu, ktoé vanikli v
období od 01.01.2022 do nadobudnutia účirmosti zmluvy podra tohto bodu.

3.

4.

/



5. Táto anluva je ryhotovená v št}Ťoch ŤOvnopisoch, každý má platnosť originálu, pričom

každá anluvná strana obdží po dvoch rowopisoch.

6. Zmluvrré strany vyhIasujli, ř táto anluva bola spísaná podťa ich skutočnej, vážnej

a slobodnej vóle, ž si anluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že usianovenia t€jto

zmluw sú pre nich aozumibrné e uŤčité a na mak súhlasu s ňou oprávnfií zástupcovia

anluvných strán pňpájajú vlastnoručné podpisy.

v.,.,...,................., dňa

PhDr. Šteíiková Elena, MPH poverená riadením Ing. Andrea Hrobárová,
Manažéí pí€dajs, Poveíený ásttlpc8

dodáÝatera

Ing. Daniel Hrobár,

manažer predaja, poverený ztistupca

dodávatel'a
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