
ZMLUVA
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1112438 

(ďalej lenZmluva“)
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odberateľ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - nadlimitnú zákazku zadávanú výzvou na predkladanie 
ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody č. RD - 09/2020/EL o združenej dodávke elektrickej energie 
a je uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami:

ČI. I.

Zmluvné strany
Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energiež, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Poláček - vedúci organizačnej zložky
Kontakt: +421 850 166 066
IČO: 46 113 177 DIČ: 2023235225 IČ DPH: SK2023235225
E-mail: info@energie2.sk
Bank, spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5389/B

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu 
„dodávka elektriny".
(ďalej ako „Dodávateľ")

a

Názov: Obec Pohronský Ruskov
Sídlo: Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov
Korešp. adresa: Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov
Zastúpený: Ing. Ľudovít Nagy - starosta
Kontakt: 036/7795038, 0905 223 350
IČO: 00307394
DIČ: 2021023675
IČ DPH: -
E-mail: starostaťgpohronsky ruskov.sk
Číslo účtu (IBAN): SK51 5600 0000 0071 1448 9002
(ďalej ako „ Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany", Jednotlivo ďalej taktiež ako „Zmluvná strana“.)

ČI. II.

Základné ustanovenia

1. Zmluva je po vzájomnej dohode Zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) a Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, najmä Všeobecné 
obchodné podmienky pre dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi, ktoré spolu s textom Zmluvy upravujú práva 
a povinnosti Zmluvných strán ohľadom predmetu tejto Zmluvy. Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred podpisom tejto 
Zmluvy sa riadne oboznámil so Zmluvou a všetkými jej prílohami, najmä so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre 
dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi.

2. Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so Zákonom o energetike, nariadením vlády SR č. 
236/2016 Z. z., ktorým sa upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, príslušných výnosov a rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich 
sa na elektroenergetiku.

ČI. III.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky 
elektriny (ďalej len „združené služby“), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny (ďalej len „dodávka elektriny“) a 
zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami Prevádzkovateľa distribučnej sústavy - 
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prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „Distribučné služby“) do odberného miesta 
Odberateľa.

2. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberateľa voči 
zúčtovateľovi odchýlok.

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku silovej elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku v rozsahu 
stanovenom podmienkami v tejto Zmluve, za distribúciu a prenos elektriny, ako aj za ostatné regulované položky a poplatky 
podľa Cenníka služieb príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).

4. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa odberového diagramu dodaného Odberateľom, alebo podľa prebraných údajov 
z príslušnej PDS, v oboch prípadoch za bezprostredne predchádzajúce 12 mesačné obdobie dodávky. Odberateľ je preto v 
prípade zmeny tohto plánu odberu, zmeny spôsobu odberu, pripadne akýchkoľvek iných významných zmien súvisiacich s 
plánovaným odberom povinný takéto zmeny oznámiť Dodávateľovi vopred pred samotnou zmenou.

5. Dodávka elektriny je garantovaná. Povinnosť dodávať elektrinu bude znížená iba o množstvo, ktoré nie je možné dodať 
v prípade prerušenia dodávky elektriny alebo Distribučných služieb podľa príslušných ustanovení Všeobecných obchodných 
podmienok pre dodávku elektriny koncovému odberateľovi. Zmluvné strany sú zbavené povinnosti dodávky/odberu úplne 
alebo čiastočne, pokiaľ nastanú okolnosti oprávňujúce prerušenie dodávok elektriny alebo Distribučných služieb podľa 
príslušných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok pre dodávku elektriny koncovému odberateľovi.

6. Dodávka elektriny sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení“, ktorú Odberateľ 
uzatvoril s PDS v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

ČI. IV.

Špecifikácia odberných miest

Zoznam a špecifikácia odberných miest je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

ČI. V.

Podmienky dodávky

1- Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi pre realizáciu predmetu tejto 
Zmluvy podľa článku III.

2. Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber elektriny považuje za 
neoprávnený odber v zmysle Zákona o energetike.

3. Dodávateľ zabezpečí Odberateľovi dodávku elektriny, ak je pripojený k distribučnej sústave PDS.

ČI. VI.

Doba platnosti Zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2022 a uzatvára sa na dobu 
určitú do 31.12.2023. (ďalej len „zmluvné obdobie“). Platnosť sa predlžuje na dobu neurčitú, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná 
jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac pred ukončením platnosti zmluvy.

ČI. VII.

Podmienky Distribučných služieb

1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí Odberateľovi Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve a to pre odberné miesta vysokého napätia (ďalej len ako „VN“), ako aj pre odberné 
miesta nízkeho napätia (ďalej len ako „NN“).

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa do výšky maximálnej rezervovanej 
kapacity. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým 
poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS, ktoré 
sú zverejnené na internetovej stránke príslušného PDS.

3. Dodávateľ preberá platné nastavenie rezervovanej kapacity a maximálnu rezervovanú kapacitu Odberateľa k dátumu účinnosti 
Zmluvy (nastavenie z posledného mesiaca) od príslušného PDS. Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu 
rezervovanej kapacity, najviac však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu 
Dodávateľa alebo na jeho e-mailovú adresu  v lehote najneskôr do 10. dňa v mesiaci pred príslušným 
obdobím, pričom táto úprava rezen/ovanej kapacity môže byť vykonaná v lehotách a termínoch stanovených príslušnými PDS. 
Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.

info@enerqie2.sk

4. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešiť v súlade s platným cenovým rozhodnutím ÚRSO príslušnej PDS.
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ČI. Vlil.

Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodávku elektriny:

PRODUKT CENA (Eur / MWh)

1 T 56,00

2T(VT/ST) 56,00

2T (NT) 56,00

VO 53,00

Cena platí na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2023

Mesačnú platbu za odberné je v sume 0,00 Eur.

2. Hodnota odobratých zmluvných množstiev elektriny Odberateľa bude vyhodnocovaná nasledovne:
a) Ak Odberateľ odoberie počas príslušného vyhodnocovacieho roka agregátne na všetkých svojich odberných 

miestach množstvo energie nižšie ako 60% zmluvne dohodnutého Spoločného zmluvného množstva ( ďalej len 
„SZM“ ), Dodávateľ je oprávnený zostávajúce neodobraté množstvo fakturovať Odberateľovi, pričom cena za 
neodobraté množstvo elektrickej energie sa vypočíta ako násobok váženého priemeru ceny za 1 kWh za jednotlivé 
zmluvne dohodnuté tarify a neodobratého množstva elektrickej energie v kWh oproti dohodnutému SZM. V prípade, 
ak Odberateľ v Zmluve pre niektoré odberné miesta nerozdelil zmluvne dohodnuté množstvo na jednotlivé tarifý, má 
Dodávateľ právo použiť pre výpočet fakturácie za neodobraté množstvo najvyššiu zmluvne dohodnutú cenu platnú 
pre daný vyhodnocovací rok.

b) Ak Odberateľ odoberie počas príslušného vyhodnocovacieho roka agregátne na všetkých svojich odberných 
miestach množstvo energie presahujúce 140% zmluvne dohodnuté Spoločné zmluvné množstvo (SZM), Dodávateľ je 
oprávnený zvýšiť cenu za každú kWh odobratú vo vyhodnocovacom období nad rámec SZM, a to o 20% ceny za 1 
kWh, pričom cena za 1 kWh sa vypočíta ako vážený priemer ceny za jednotlivé zmluvne dohodnuté tarify. V prípade, 
ak Odberateľ v Zmluve pre niektoré odberné miesta nerozdelil zmluvne dohodnuté množstvo na jednotlivé tarify, má 
Dodávateľ právo použiť pre výpočet fakturácie najvyššiu zmluvne dohodnutú cenu platnú v čase, keď Odberateľ 
odoberal množstvo energie presahujúce SZM dohodnuté pre daný vyhodnocovací rok.

3. cena za Distribučné služby bude vypočítaná na základe Cenníka distribúcie elektriny pre oprávnených Odberateľov platného 
v čase dodávky príslušného PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi.

4. cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na internetovej stránke príslušného PDS. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na 
základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia. Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny 
v súlade s novým cenovým rozhodnutím ÚRSO.

5. k vyššie uvedeným cenám bude pri fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platným Zákonom SR č. 222/2004 
Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „DPH“) v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 
Zároveň sa vo faktúre vyúčtuje spotrebná daň v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného 
plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ 
odoberaná elektrina nie je oslobodená od predmetnej spotrebnej dane.

6. Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, v prípade automatického predĺženia Zmluvy podľa čl. VI. Zmluvy, bude dodávka elektriny 
pri každom predĺžení fakturovaná podľa aktuálne platného cenníka Dodávateľa.

Čl. IX.

Platobné podmienky

1. Doba splatnosti platieb je mesačne vždy v 15. deň príslušného mesiaca. Výška platieb za dodanie elektriny sa určuje vo 
výške 100% predpokladanej mesačnej spotreby pre odbery typu NN a 85% predpokladanej mesačnej spotreby pre odbery 
typu VN. Dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriny zasiela Dodávateľ Odberateľovi bezodkladne po účinnosti 
Zmluvy. Platby uvedené v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny sa Odberateľ zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi 
riadne a včas.

2. Dodávateľ odošle faktúru so započítaním uhradených platieb po skončení fakturačného obdobia. Faktúra bude zaslaná e- 
maílom na mailovú adresu Odberateľa, ktorá je uvedená v tejto Zmluve. Splatnosť faktúry je 30. kalendárny deň odo dňa 
vystavenia vyúčtovacej faktúry. Pre odberné miesta s mesačným odpočtom je fakturačným obdobím za dodávku združených 
služieb jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) 
pre Odberateľa bude skutočný odber elektriny. Dátumom dodania bude posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom sa 
vykonal odpočet.

3. Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradí Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry za združené služby. Vyfakturovaný 
preplatok Dodávateľ vráti Odberateľovi na účet Odberateľa v termíne do 14 dní od vystavenia faktúry za spotrebu elektriny.
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4. Faktúra za združené služby bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71, zák. č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej 
hodnoty (DPH), v platnom znení.

5. Všetky platby sa uskutočňujú bezhotovostne, a to príkazom k úhrade v prospech Dodávateľa, na číslo účtu uvedené na 
mesačnej faktúre, ak sa Dodávateľ nedohodne s Odberateľom inak. V prípade úhrady platby/platieb je Odberateľ povinný 
uskutočniť platbu na číslo účtu Dodávateľa uvedené v Zmluve.

6. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú používané 
podľa platných bankových pravidiel.

7. Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti faktúry nasledujúci pracovný deň.

8. Spôsob zasielania dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny a faktúr je elektronicky na emailovú adresu. V prípade 
ak požadujete súčasne aj zasielanie poštou označte krížikom (x).

Poštou;
x E - mailom: iveta.furiova@pohronskyruskov.sk

Čl. X.

Prevod práv a povinností

1 Všetky práva a povinností podľa tejto Zmluvy môžu byť prenesené na tretiu stranu za týchto podmienok:

• obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom dopredu písomne informovať o tomto úmysle a vyjadriť pred prevodom 
práv a povinností na tretiu stranu písomne svoj súhlas.

• Zmluvná strana, ktorá prevádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

2. Zmluvná strana, ktorá prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočného omeškania 
informovať o uskutočnení prevodu práv a povinností druhú Zmluvnú stranu písomne.

3. Pokiaľ budú práva a povinností prevedené v rozpore s článkom X. bod 1. a 2., bude to považované za podstatné porušenie 
Zmluvy s právom Zmluvnej strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinností súhlas, k odstúpeniu od Zmluvy.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tejto Zmluvy zanikajú medzi nimi všetky doteraz uzatvorené zmluvy, ktorých 
predmetom je dodávka elektriny do odberných miest uvedených v tejto Zmluve, ako aj akékoľvek súvisiace dohody, ústne aj 
písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve, ktoré sa touto Zmluvou v celom rozsahu nahrádzajú.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Táto Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať spôsob vzájomného 

vyrovnania.
4. V prípade, ak sa akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, platnosť ostatných častí Zmluvy 

týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým alternatívnym ustanovením, ktoré 
bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia.

5. Ak sa v čase tn/ania Zmluvy zmenia predpoklady, ktoré boli rozhodujúce pre jej uzatvorenie takým spôsobom, že by sa pre jednu 
alebo obe Zmluvné strany, aj ak by jednali v dobrej viere, ukázali ako neúnosné, prispôsobia Zmluvné strany po vzájomnej dohode 
v písomnej forme ich obsah zmeneným okolnostiam.

6. Obe Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných 
vzostupnou číselnou radou.

7. Obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb, telefónnych a 
faxových číslach, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu Zmluvné strany meniť na základe písomného oznámenia tejto 
skutočnosti druhej Zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným doručením zástupcom niektorej zo Zmluvných strán. 
Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného listu alebo dňom doručenia zástupcom niektorej zo 
Zmluvných strán.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok 
pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý a zrozumiteľný. Zmluvu si prečítali, jej zneniu a obsahu 
porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a preto na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú.
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9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha Č.1: Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektrickej energie koncovému odberateľovi.
Príloha Č.2: Zoznam a špecifikácia odberných miest k Zmluve.

Za Odberateľa:

V Obci Pohronský Ruskov, dňa 7.5.2021

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 2021

............. .
/ Mgr. Dušan Vlnka

Z Na základe udelenej plnej moci 
Energie2,a.s.
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Príloha č.2 - Zoznam a špecifikácia odberných miest k Zmluve č. 1112438

EIC kód OM Adresa OM PSČ Mesto OM
Hodnota 
ističa v A 

(len pre NN)

Distribučná 
sadzba Produkt

Zmluvne dohodnuté ročné množstvo v MWh

1T VT/ST NT

24ZZS42239530004 Hlavná 95 93562 Pohronský Ruskov 16 C2-X3 2T 5,441 10,129

24ZZS4223940000P Hlavná 41 93562 Pohronský Ruskov 20 C2-X3 2T 4,527 15,470

24ZZS4223942000F Kolónia 1 93562 Pohronský Ruskov 16 C2-X3 2T 3,739 5,611

24ZZS4223957000L Mládežnická 3 93562 Pohronský Ruskov 16 C2-X3 1T 0,249

24ZZS4223958000G Mládežnická 1 93562 Pohronský Ruskov 40 C2-X3 1T 1,490

24ZZS4223938000S Hlavná 72 93562 Pohronský Ruskov 25 C2-X3 1T 0,000

24ZZS4223943000A Kostolná 14 93562 Pohronský Ruskov 16 C2-X3 1T 0,111

24ZZS42239440005 Hlavná 74 93562 Pohronský Ruskov 32 C2-X3 1T 1,490

24ZZS4223946000W Kostolná 6 93562 Pohronský Ruskov 16 C2-X3 1T 0,237

24ZZS4223965000P Hlavná 91 93562 Pohronský Ruskov 25 C2-X3 1T 0,096

24ZZS4223967000F Hlavná 58 93562 Pohronský Ruskov 10 C2-X3 1T 1,146

24ZZS4223968000A Hlavná 58 93562 Pohronský Ruskov 25 C2-X3 2T 2,344 0,847

24ZZS4247001000K Hlavná 54 93562 Pohronský Ruskov 25 C2-X3 1T 0,646

24ZZS4270124000F Hlavná 85 93562 Pohronský Ruskov 50 C2-X3 2T 5,202 1,783

24ZZS4270173000R Cukrovarská 2 93562 Pohronský Ruskov 125 C2-X3 2T 1,116 0,669

Za Odberatefa:
/

V Obci Pohronský Ruskov, dňa 7.5. 2021

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 2021
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>eíflié2. a.s. 
iaretská 3a

11 08 Bratislava 
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2023235225

Mgr. Dušan Vlnka
Na základe udelenej plnej moci 
Energie2, a.s.


