ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY
číslo zmluvy: ...........
uzatvorená podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zápis:
štatutárny orgán:
Bankový účet:

KRON ENERGY, s.r.o.
Mraziarenská 6, SK - 821 08 Bratislava
46 766 812
2023570857
SK2023570857
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro, vložka č.: 82945/B
Ing. Juraj Ondrášik, konateľ
Ing. Tomáš Lacko, konateľ
1192804007 / 1111

ďalej len „Prevádzkovateľ“
a
Užívateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zápis:
štatutárny orgán:
Bankový účet:
ďalej len „Odberateľ“
Prevádzkovateľ a Odberateľ spolu ako „zmluvné strany“
Článok I
Zmluvné strany
1.01

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych prepisov a
platných predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto Zmluvu o prístupe do
distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva“)

Článok II
Predmet zmluvy
2.01

Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny sa Prevádzkovateľ zaväzuje
vykonať pre Odberateľa distribúciu dohodnutého množstva elektriny za regulovanú cenu
vrátane služieb s tým spojených.

2.02

Distribúcia elektriny sa uskutočňuje podľa Prevádzkového poriadku distribučnej sústavy (ďalej
len „Prevádzkový poriadok“), s ktorým sa Odberateľ riadne oboznámil pred podpisom tejto
zmluvy.
Článok III
Všeobecné stanovania

3.01

Identifikácia odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
Rezervovaná kapacita : ..... kW
Maximálna rezervovaná kapacita : ..... kW
Spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných údajov:
EIC odberného miesta:
Umiestnenie meradla:

3.02

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, podstatných
plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, alebo ktoré by mohli viesť k vzniku škody a budú sa
usilovať odvrátiť hroziace škody.
Článok IV
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.01

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu elektriny vo výške rezervovanej kapacity,
s výnimkou prípadu „vyššej moci“, alebo ak by zabezpečením distribúcie mohli byť spôsobené
značné národohospodárske škody, alebo ohrozenie zdravia osôb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje
zabezpečiť pre Odberateľa aj ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa platného
cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

4.02

Rezervovaná kapacita predstavuje ten dohodnutý podiel na maximálnej rezervovanej kapacite
pripojenia, ktorý je k dispozícii na fyzickú distribúciu elektriny do odberného miesta užívateľa
distribučnej sústavy a je viazaná len na toto odberné miesto.

4.03

Zmena dohodnutej rezervovanej kapacity sa uskutočňuje na základe dohody zmluvných strán
a zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

4.05

V prípade prekročenia rezervovanej kapacity má Prevádzkovateľ právo účtovať za každý takto
prekročený kW rezervovanej kapacity tarifu za prekročenie v zmysle rozhodnutia ÚRSO
o cenách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (ďalej len „rozhodnutie
úradu“).

4.06

Ak je distribúcia elektriny zabezpečovaná cez zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve
Prevádzkovateľa, nezodpovedá Prevádzkovateľ za škodu a ušlý zisk z dôvodu poruchy na tomto
zariadení, alebo z dôvodu zásahu vlastníka zariadenia, ani za plnenie ustanovení vyhlášky
č. 275/2012 Z. z.
Článok V
Povinnosti Odberateľa

5.01

Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú rezervovanú kapacitu a dodržiavať podmienky
pripojenia stanovené zákonom o energetike a touto zmluvou.

5.02

Odberateľ sa zaväzuje udržiavať v súlade s § 35 zákona o energetike svoje odberné zariadenie
v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám zákona o energetike. Nedodržanie tejto
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a
distribúcii elektriny a Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
nesplnením tejto povinnosti odberateľa.

5.03

Odberateľ oznámi na požiadanie Prevádzkovateľa hodnotu rezervovanej kapacity na nasledujúci
kalendárny rok, alebo iné obdobie.

5.04

Odberateľ poskytuje na vyžiadanie Prevádzkovateľa technické údaje, ktoré sú potrebné na
plánovanie a bilancovanie kapacity distribučnej sústavy, riadenie stability distribučnej sústavy a
na riadenie dennej prevádzky distribučnej sústavy.

5.05

V Odbernom mieste neprebieha výroba elektriny paralelne spolupracujúca s distribučnou
sústavou. Odberateľ je oprávnený zaviesť výrobu elektriny v odbernom mieste iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase Prevádzkovateľa.

5.06

Pri zmenách nainštalovaných spotrebičov v rámci zmluvne dohodnutého príkonu sa Odberateľ
zaväzuje konzultovať s Prevádzkovateľom pripojenie spotrebičov, u ktorých je predpoklad, že
môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť sústavy a to najmä spotrebiče
s jednorazovou, kolísavou, alebo nelineárnou časovo meniacou sa charakteristikou odberu
elektriny, motory s ťažkým rozbehom, spotrebiče s kolísavým odberom elektriny alebo
s čiastočným zapínaním a o zváracie prístroje. Odberateľ umožní v nevyhnutnom rozsahu
Prevádzkovateľovi kontrolu zariadení a spôsob prevádzkovania zariadení, ktoré môžu
ovplyvňovať stabilitu a bezpečnosť sústavy.

5.07

Odberateľ vykoná také opatrenia, aby Prevádzkovateľ mal v každom čase zabezpečený prístup
k určenému meradlu, alebo k nemeraným častiam na odbernom mieste pre potreby zistenia
údajov o spotrebe na odbernom mieste.

5.08

Odberateľ pri každej zmene obchodných alebo technických údajov (napríklad zmena
korešpondenčnej adresy) bezodkladne informuje o týchto skutočnostiach Prevádzkovateľa.

Článok VI
Cena, Platobné a fakturačné podmienky
6.01

Cenu za distribúciu elektriny a sieťové služby je určená podľa platného cenového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

6.02

V prípade zmeny príslušného rozhodnutia ÚRSO počas platnosti zmluvy o prístupe do
distribučnej sústavy a distribúcii elektriny bude Prevádzkovateľ fakturovať Odberateľovi novú
tarifu odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k zmene tarify.

6.03

Prevádzkovateľ vystaví Odberateľovi faktúru za distribúciu elektriny v zmysle platných
rozhodnutí URSO. Vo faktúre musí byť uvedená najmä tarifa za poskytnuté plnenie (službu,
tovar) a jeho množstvo.

6.04

Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii mesačne. Prevádzkovateľ vystaví faktúru najneskôr do
15-ho dňa od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo poskytnuté plnenie. Za všetky
plnenia v príslušnom fakturačnom cykle sa vystavuje jedna faktúra za všetky plnenia.

6.05

V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú
služby a dodanie tovaru Prevádzkovateľa považované za opakované dodanie tovaru a služieb.
K tarifám bude pripočítaná DPH podľa účinného právneho predpisu upravujúceho výšku DPH
ku dňu dodania zdaniteľného plnenia.

6.06

Cena za distribúciu elektriny a sieťové služby je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry.

6.07

Za každý začatý deň omeškania úhrady dlžnej sumy je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať
dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných
platných predpisov.

6.08

Platby sa vykonávajú bezhotovostným bankovým prevodom.

6.09

V prípade, že Odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabilným symbolom, konštantným
symbolom alebo špecifickým symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový účet Prevádzkovateľa
ako je uvedený na faktúre, je Odberateľ povinný Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať.

6.10

V prípade, že je Odberateľ v omeškaní s úhradou záväzku, Prevádzkovateľ mu zašle písomnú
upomienku s výzvou na zaplatenie v dodatočnej lehote. Prevádzkovateľ má právo žiadať
zmluvnú pokutu ako poplatok za upomienku v zmysle platného cenníka Prevádzkovateľa,
zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa. V prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote
uvedenej v upomienke, počítanej odo dňa doručenia upomienky, je Prevádzkovateľ oprávnený
podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona o energetike prerušiť distribúciu elektriny.

6.11

Vyúčtovanie distribúcie elektriny obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1 aj informáciu

o vyhodnotení plnenia štandardov kvality podľa vyhlášky č. 275/2012 Z. z.
Článok VII
Obmedzenie a prerušenie distribúcie elektriny
7.01

Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny z dôvodom podľa § 31
ods. 1 písm. e) zákona o energetike.

7.02

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia
distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny
Odberateľovi. Informácie o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny sa
oznamujú miestne obvyklým spôsobom alebo na webovom sídle Prevádzkovateľa.

Článok VIII
Doba platnosti, ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny
8.01

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

8.02

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny môže byť ukončená dohodou
zmluvných strán.

8.03

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny môže byť ukončená aj
ukončením distribúcie elektriny na podnet Odberateľa. Ukončenie distribúcie v príslušnom
mesiaci je možné od šiesteho kalendárneho dňa mesiaca, za predpokladu, že ho Odberateľ
oznámi Prevádzkovateľovi najneskôr 15 dní vopred. V prípade, že medzi doručením žiadosti
o ukončenie distribúcie a požadovaným dňom ukončenia distribúcie je menej ako 15 dní,
Prevádzkovateľ môže žiadosť zamietnuť. V prípade zamietnutia žiadosti k požadovanému dňu
ukončenia distribúcie bude distribúcia ukončená až po uplynutím 15. dňa od doručenia žiadosti
o ukončenie distribúcie.

8.04

V prípade podstatného porušenia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny zo strany Odberateľa, najmä v prípade, keď Odberateľ je v omeškaní so zaplatením
zmluvne dohodnutej platby za distribúciu a túto neuhradil ani v dodatočnej lehote písomne
určenej Prevádzkovateľom, alebo v prípade, že Odberateľ svojím elektroenergetickým
zariadením ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť distribučnej sústavy, alebo prevádzkovateľ
zistil na odbernom mieste Odberateľa neoprávnený odber, alebo nemá uzatvorenú zmluvu
o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlky alebo zmluvu o prenesení zodpovednosti za
odchýlku so subjektom zúčtovania, je Prevádzkovateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Odstúpenie od zmluvy o prístupe do
distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je účinné dňom jeho doručenia Odberateľovi.
V prípade neoprávneného odberu je odstúpenie od zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny účinné okamihom ukončenia distribúcie elektriny do odberného miesta
(demontáž určeného meradla alebo odpojenia od sústavy).

8.5

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je ukončená aj ukončením
zmluvy o pripojení užívateľa distribučnej sústavy do distribučnej sústavy.

8.06

Odberateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii
elektriny, aj keď bola uzavretá na dobu určitú, bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou
jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Týmto nie sú dotknuté lehoty týkajúce sa zmeny
dodávateľa elektriny upravené v osobitných právnych predpisoch.

8.07

V prípade ukončenia odberu elektriny na odbernom mieste Odberateľa zaniká zmluva
o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny dňom jeho ukončenia.
Článok IX
Reklamácie

9.01

Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo Prevádzkovateľa. Spôsob uplatnenia a lehoty na
uplatnenie reklamácií vád v plnení povinností Prevádzkovateľa upravuje Reklamačný
poriadok. Reklamačný poriadok je kedykoľvek k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa.
Odberateľ vyhlasuje, že sa so znením Reklamačného poriadku podrobne oboznámil.

9.02

O spôsobe vybavenia reklamácie alebo sťažnosti Prevádzkovateľ, resp. ním poverená osoba v
súlade s Prevádzkovým poriadkom písomne upovedomí Odberateľa, resp. ním poverenú osobu.

9.03

Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda z dôvodu na strane druhej zmluvnej strany, je povinná
písomne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu potom, čo
sa o vzniku škody dozvedela. Súčasťou písomného oznámenia musia byť aj doklady
preukazujúce dôvod vzniku a výšku uplatňovanej škody. Po prijatí takéhoto písomného
oznámenia je druhá zmluvná strana oprávnená v lehote do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní
zaslať písomné vyjadrenie k predloženým dôvodom a k výške uplatňovanej náhrady škody,
prípadne vyzvať prvú zmluvnú stranu na doloženie ďalších dokladov preukazujúcich dôvod
vzniku a výšku škody. Ak sa do uplynutia ďalších nasledujúcich 30 (tridsiatich) kalendárnych dní
zmluvné strany nedohodnú o rozsahu a o výške náhrady škody ktorákoľvek zmluvná strana je
oprávnená obrátiť sa na miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
Článok X
Meranie elektriny a odovzdávanie nameraných údajov

10.01 Prevádzkovateľ zabezpečuje meranie elektriny určenými meradlami v súlade so zákonom č.
142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vykonáva odpočty a odovzdáva namerané údaje účastníkom trhu.
10.02 Spôsob merania elektriny, vykonávanie odpočtov a poskytovanie hodnôt nameraných údajov z
určených meradiel v odbernom mieste vykonáva Prevádzkovateľ v súlade s Prevádzkovým
poriadkom a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
10.03 Montáž určeného meradla zabezpečuje Prevádzkovateľ v Odbernom mieste po splnení
technických podmienok na meranie elektriny stanovených Prevádzkovateľom, ak je montáž
meracej sústavy možná. Odberateľ je povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi potrebnú
súčinnosť na takúto montáž.

10.04 Prevádzkovateľ poskytuje jedenkrát ročne na základe písomnej žiadosti odberateľa, alebo ním
splnomocneného dodávateľa elektriny počas trvania tejto zmluvy bezodplatne merané údaje o
odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním
typu A alebo meraním typu B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov a údaje o odbere
elektriny za posledný ucelený kalendárny rok elektronicky v tabuľkovom editore, a to do 10
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného
dodávateľa elektriny alebo uverejnením údajov na webovom sídle a informáciou odberateľovi
elektriny o mieste umiestnenia údajov.
10.05 Odberateľ je povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi prístup k meradlu aj v čase
neprítomnosti Odberateľa. V prípade potreby Odberateľ zabezpečí súhlas vlastníka
nehnuteľnosti pre vstup na dotknuté pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným pre výkon odpočtu určeného meradla.
Článok XI
Riešenie sporov
11.01 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešené rokovaním zmluvných strán.
Strany sú povinné k rokovaniu o riešení sporov pristupovať vážne s úmyslom mimosúdneho
usporiadania sporných práv a povinností. V prípade riešenia sporov súdnou cestou, bude spor
predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu v Slovenskej republike.
Článok XII
Poučenie o povinnostiach prevádzkovateľa súvisiacich so štandardami kvality
12.01 Prevádzkovateľ je povinný:
a) dodržiavať štandardy kvality,
b) evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich
predložiť úradu,
c) evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
d) archivovať údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
e) každoročne do konca februára zasielať úradu prehľad o vyplatených kompenzačných
platbách za predchádzajúci kalendárny rok,
f) spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality,
g) do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za
predchádzajúci rok a toto vyhodnotenie zverejniť na svojom webovom sídle.
12.02 Ak Prevádzkovateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je
Prevádzkovateľ povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a
spôsobom určeným podľa vyhlášky č. 275/2012 Z. z. To neplatí ak boli štandardy kvality
nedodržané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti, krízovej situácie v energetike (vyhláška č.
508/2009 Z. z.) a havárie spôsobenej treťou osobou.
12.03 Koncový odberateľ elektriny nie je povinný žiadať o vyplatenie kompenzačnej platby.
Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
12.04 Prevádzkovateľ vyhodnocuje štandardy kvality v súlade s vyhláškou č. 275/2012 Z. z.

Článok XIII
Stav núdze
13.01 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze
podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o
opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektro-energetike.
Článok XIV
Záverečné stanovenia
14.01 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom ..........
14.02 Túto zmluvu je možné meniť či dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov.
14.03 Zmluvné strany sa dohodli, že adresy pre doručovanie písomností sú uvedené v záhlaví tejto
zmluvy.
14.05 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
oboch zmluvných strán.
14.06 Odberateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov
v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu subjektu na účely plnenia bodov tejto zmluvy, a to po čas trvania platnosti,
najneskôr však do vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých z tejto zmluvy.
14.07 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.
14.08 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia predpismi právneho poriadku Slovenskej
republiky.
V Bratislave, dňa …..................

V ...................., dňa ........................

…..............................................
KRON ENERGY, s,r,o,
Ing.Juraj Ondrášik, konateľ

…..............................................

…..............................................
KRON ENERGY, s,r,o,
Ing.Tomáš Lacko, konateľ

