Zmluva
Číslo Zmluvy

Číslo obchodného partnera

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi zmluvnými stranami
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Západoslovenská distribučná, a.s.
akciová spoločnosť
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN:
BIC:

36 361 518
2022189048
SK2022189048

SK8411000000002628178102
TATRSKBX

VZ

Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B
Ďalej len „Prevádzkovateľ“

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v OR OS
oddiel

IBAN:
BIC:

Ďalej len „Odberateľ“

, vložka č.

OR

Odberateľ elektriny:

(Prevádzkovateľ a Odberateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne aj ako „zmluvná strana“)

I. Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je
a) záväzok Prevádzkovateľa poskytovať Odberateľovi prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, ktorej množstvo je výkonovo obmedzené
výškou rezervovanej kapacity, a záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť Odberateľovi s tým súvisiace služby a služby spojené s prenosom elektriny
do odberných miest Odberateľa uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej spoločne len „distribučné služby“), a to v súlade a za podmienok
uvedených v tejto Zmluve, cenových rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a platných právnych predpisoch;
b) záväzok Odberateľa riadne a včas uhrádzať Prevádzkovateľovi za distribučné služby ceny, resp. tarify, a to v súlade a za podmienok uvedených v tejto
Zmluve, cenových rozhodnutiach ÚRSO a platných právnych predpisoch;
c) záväzok Odberateľa riadne a včas uhrádzať Prevádzkovateľovi odvod do Národného Jadrového fondu, a to v súlade a za podmienok uvedených v tejto
Zmluve, platných právnych predpisoch a Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa;
d) záväzok zmluvných strán dodržiavať svoje povinnosti a pravidlá uvedené v tejto Zmluve, platných právnych predpisoch, Technických podmienkach
Prevádzkovateľa a Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa.
II. Podmienky zabezpečenia distribučných služieb
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi distribučné služby do odberných miest Odberateľa uvedených v v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej
spoločne len „Odberné miesta“ a každé z nich jednotlivo len „Odberné miesto“) za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Technických podmienkach
Prevádzkovateľa a Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa, cenových rozhodnutiach ÚRSO a účinných právnych predpisoch. Technické podmienky
Prevádzkovateľa a Prevádzkový poriadok Prevádzkovateľa sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa. Technické podmienky Prevádzkovateľa
a Prevádzkový poriadok Prevádzkovateľa sú pre zmluvné strany záväzné a Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil.
Technické podmienky Prevádzkovateľa a Prevádzkový poriadok Prevádzkovateľa sú právne predpisy, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený meniť, pričom
každá zmena ich zmena je pre Odberateľa záväzná odo dňa jej účinnosti.
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Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do Odberných miest do výšky ich maximálnej rezervovanej kapacity.
Odberateľ sa zaväzuje svojím odberom elektriny neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu a rezervovanú kapacitu dohodnutú pre Odberné miesta.
Za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity je Odberateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi platby vo výške stanovenej
cenovým rozhodnutím ÚRSO.
Odberateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity,
zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sa ustanovuje cenová
regulácia a Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení
Prevádzkovateľom.
Kvalita distribučných služieb nemusí byť dodržaná, ak:
a) Odberateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je dohodnuté v tejto Zmluve;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na distribučnú sústavu Prevádzkovateľa stanovené technickými
predpismi;
c) Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) ide o stav núdze alebo sú vykonávané činnosti bezprostredne zamedzujúce jeho vzniku alebo ide o živelnú udalosť;
e) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na elektroenergetických zariadeniach distribučnej sústavy;
f) Odberateľ porušuje ustanovenia tejto Zmluvy, Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa, Technických podmienok Prevádzkovateľa, alebo iných
platných právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu distribučných služieb.
Odberateľ je zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zariadenia a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
Určené meradlo musí byť prístupné Prevádzkovateľovi a ním povereným osobám aj v čase neprítomnosti Odberateľa.
Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa uvedené v tejto Zmluve, Technických podmienkach Prevádzkovateľa, Prevádzkovom
poriadku Prevádzkovateľa a ostatných platných právnych predpisoch a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave.
Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných platných právnych predpisov, a to najmä § 20 zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze
a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.

OR

III. Cena za distribučné služby a odvod do Národného jadrového fondu
1. Prevádzkovateľ účtuje Odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby
poskytované Prevádzkovateľom podľa sadzby dohodnutej v tejto Zmluve.
2. Prevádzkovateľ účtuje Odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa platného cenníka služieb distribúcie Prevádzkovateľa (ďalej aj
„cenník služieb distribúcie“).
3. Prevádzkovateľ účtuje Odberateľovi odvod do Národného jadrového fondu v súlade s platnými právnymi predpismi a Prevádzkovým poriadkom
Prevádzkovateľa.
4. Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúcie sú uverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.
5. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať
Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribúcie upraviť fakturovanie ceny Odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto
cenníka.
7. Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.
8. Odberateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi spolu s cenou za plnenia podľa Zmluvy aj ďalšie platby, resp. poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy,
ak svojím konaním, resp. nekonaním vyvolal vznik skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany Prevádzkovateľa a tieto sú
spoplatňované podľa cenníka služieb distribúcie.
IV. Platobné podmienky
1. Odberné miesta sú odbernými miestami s mesačným odpočtom. Distribučné služby sú vyúčtované v mesačnom fakturačnom cykle.
2. Vyúčtovacie faktúry za distribučné služby vyhotoví Prevádzkovateľ k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Súčasťou vyúčtovacej faktúry
za distrbičnej služby je aj vyúčovanie odvodu do Národného jadrového fondu, ktorý je Odberateľ povinný Prevádzkovateľovi na základe takejto faktury
uhradiť.
3. Odberateľ sa zaväzuje za každé Odberné miesto pravidelné mesačne uhrádzať Prevádzkovateľovi zálohu za distribučné služby vo výške 80 %
predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby, a to k 15 kelendárnemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca (ďalej len „Záloha“)..
4. Výšku Zálohy platnú ku dňu účinnosti tejto Zmluvy Prevádzkovateľ oznámi Odberateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní pred dňom účinnosti tejto
Zmluvy. Oznámenie výšky Zálohy sa považuje za doručené Odberateľovi odoslaním jeho kópie elektronickým spôsobom (e-mailom) zástupcovi
Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál Oznámenia výšky Zálohy následne vždy odoslať Odberateľovi aj
písomne.
5. Výška Zalohy predstavuje zmluvnými stranami dohodnuté percento z predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby za kalendárny mesiac,
ktorú Prevádzkovateľ predpokladá na základe dostupných technických informácií o každom Odbernom mieste a z odhadu predpokladaného množstva
spotreby na Odbernom mieste.
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Zálohu je Odberateľ povinný uhrádzať Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Odberateľ
je povinný pri úhrade Zálohy použiť variabilný symbol príslušného Odberného miesta, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Ak pripadne deň splatnosti Zálohy na deň pracovného voľna, dňom splatnosti zálohy je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Úhradou Zálohy sa rozumie pripísanie sumy Zálohy na účet Prevádzkovateľa s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak Odberateľ poukáže úhradu
sumy Zálohy s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet Prevádzkovateľa ako je uvedené v tejto Zmluve,
Prevádzkovateľ je oprávnený vrátiť mu úhradu sumy Zálohy ako neuhradenú a účtovať mu úrok z omeškania podľa odseku 11 tohto článku Zmluvy.
Ak Odberateľ neuhradí Zálohu v lehote splatnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený zaslať Odberateľovi písomnú upomienku (výzvu na úhradu Zálohy)
na náklady Odberateľa podľa cenníka služieb distribúcie. Písomná upomienka sa považuje za doručenú odoslaním jej kópie elektronickým spôsobom
(e-mailom) zástupcovi Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál upomienky následne vždy odoslať
Odberateľovi aj písomne.
Ak Odberateľ neuhradí Zálohu ani v lehote uvedenej v písomej upomienke (výzve na úhradu Zálohy) podľa oseku 9 tohto článku Zmluvy, je
Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť do Odberného miesta distribúciu elektriny.
Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou Zálohy podľa tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške podľa
Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania od dátumu splatnosti Zálohy až do zaplatenia, najneskôr však do dňa
splatnosti vyúčtovacej faktúry za kalendárny mesiac, ktorého sa Záloha týka.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas platosti tejto Zmluvy dôjde k zmene výšky predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby na nasledujúce
obdobie o viac ako 10 % v porovnaní s výškou predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby, na základe ktorej bola Prevádzkovateľom
stanovená Záloha, Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne vykonať zmenu výšky Zálohy na nasledujúce obdobie, a to doručením písomného
„Oznámenia o zmene výšky Zálohy“, v ktorom bude zmena Zálohy určená takým spôsobom, aby výška zmenenej Zálohy predstavovala zmluvnými
stranami dohodnuté percento z predpokladanej mesačnej platby za distribučné služby za kalendárny mesiac, ktorú Prevádzkovateľ predpokladá
na základe dostupných technických informácií o každom Odbernom mieste a z odhadu predpokladaného množstva spotreby na Odbernom mieste.
Odberateľ týmto výslovne súhlasí s takouto jednostrannou zmenou výšky Zálohy a zaväzuje sa, že od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
mu bolo doručené „Oznámenie o zmene výšky Zálohy“, bude Prevádzkovateľovi uhrádzať Zálohu vo výške uvedenej v „Oznámení o zmene
výšky Zálohy“. „Oznámenie o zmene výšky Zálohy“ sa považuje za doručené Odberateľovi odoslaním jeho kópie elektronickým spôsobom
(e-mailom) zástupcovi Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál „Oznámenia o zmene výšky Zálohy“
následne vždy odoslať Odberateľovi aj písomne. Ak Odberateľ bude namietať proti výpočtu výšky zmenenej Zálohy a zároveň preukáže, že zo strany
Prevádzkovateľa došlo k jej výpočtu v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že upraví výšku Zálohy na nasledujúce obdobie
doručením nového „Oznámenia o zmene výšky Zálohy.
Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za distribučné služby za každé Odberné miesto vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru za každé odberné miesto samostatne. Vo vyúčtovacej faktúre za distribučné služby sa
odpočíta Záloha, ktorá bola Odberateľom uhradená Prevádzkovateľovi za príslušný mesiac. Vyúčtovaciu faktúru za distribučné služby je Prevádzkovateľ
oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadného odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu elektriny a pod.
Vyfakturovaný nedoplatok Odberateľ uhradí Prevádzkovateľ v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný preplatok Prevádzkovateľ vráti Odberateľovi na účet
Odberateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v termíne do dátumu splatnosti faktúry. Zmenu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán je možné
uskutočniť iba písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou faktúrou,
resp. pred doručením vyúčtovacej faktúry.
Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia Odberateľovi. Ak pripadne deň splatnosti vyúčtovacej faktúry na deň
pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúra sa považuje za doručenú odoslaním jej kópie elektronickým spôsobom
(e-mailom) zástupcovi Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál faktúry následne vždy odoslať
Odberateľovi aj písomne.
Úhradou vyúčtovacej faktúry sa rozumie pripísanie sumy vyúčtovacej faktúry na účet Prevádzkovateľa s uvedením správneho variabilného
symbolu uvedeného na faktúre. Ak Odberateľ poukáže úhradu s nesprávnym variabilným symbolom, alebo ju poukáže na nesprávny bankový účet
Prevádzkovateľa ako je uvedené na faktúre, Prevádzkovateľ je oprávnený vrátiť mu úhradu ako neuhradenú a účtovať mu úrok z omeškania podľa odseku
20 tohto článku Zmluvy.
Ak vyúčtovacia faktúra alebo iná faktúra vystavená Prevádzkovateľom podľa tejto Zmluvy nebude obsahovať číslo účtu Prevádzkovateľa, Odberateľ sa
zaväzuje uhradiť faktúru na účet Prevádzkovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Ak Odberateľ neuhradí vyúčtovaciu faktúru v lehote splatnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený zaslať Odberateľovi písomnú upomienku (výzvu na úhradu
vyúčtovacej faktúry) na náklady Odberateľa podľa cenníka služieb distribúcie. Písomná upomienka sa považuje za doručenú odoslaním jej kópie
elektronickým spôsobom (e-mailom) zástupcovi Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál upomienky
následne vždy odoslať druhej zmluvnej strane aj písomne. Ak Odberateľ ani v lehote splatnosti vyúčovacej faktúry neuhradí Prevádzkovateľovi sumu
Zálohy, je Prevádzkovateľ oprávnený lehotu na úhradu vyúčtovacej faktúry v písomnej upomienke (výzve na úhradu vyúčtovacej faktúry) skrátiť
na polovicu.
Ak Odberateľ neuhradí vyúčtovaciu faktúru ani v lehote uvedenej v písomej upomienke (výzve na úhradu vyúčtovacej faktúry) podľa oseku 18 tohto
článku Zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť do Odberného miesta distribúciu elektriny.
Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou vyúčtovacej faktúry alebo inej faktúry vystavenej Prevádzkovateľom podľa tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ
oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške podľa Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania
od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady.
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V. Hodnotenie miery rizika Odberateľa a zmena platobných podmienok
1. Prevádzkovateľ je kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy oprávnený uskutočniť hodnotenie Odberateľa a zaradiť ho do príslušných hodnotiacich skupín
v súlade s pravidlami trhu a Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa.
2. Na základe výsledkov hodnotenia Odberateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne zmeniť platobné
podmienky uvedené v článku IV. tejto Zmluvy na nasledujúce obdobie, a to doručením písomného „Oznámenia o zmene platobných podmienok“.
Nové platobné podmienky musia byť v súlade s pravidlami trhu a Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný Odberateľovi
doručiť „Oznámenie o zmene platobných podmienok najneskôr 30 kalendárnych dní pred ich účinnosťou. Odberateľ týmto výslovne súhlasí s takouto
jednostrannou zmenou platobných podmienok a zaväzuje sa ich odo dňa ich účinnosti dodržiavať.
3. „Oznámenie o zmene platobných podmienok“ sa považuje za doručené Odberateľovi odoslaním jeho kópie elektronickým spôsobom (e-mailom)
zástupcovi Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný originál „Oznámenia o zmene platobných podmienok“
následne vždy odoslať Odberateľovi aj písomne.

VZ

VI. Meranie elektriny a odpočty
1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Prevádzkovateľ po splnení technických podmienok merania elektriny uvedených
v Technických podmienkach Prevádzkovateľa. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje Prevádzkovateľ. Úpravy
na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné náklady.
2. Odber elektriny sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
3. Prevádzkovateľ poskytuje Odberateľovi namerané údaje podľa typu merania na odbernom mieste prostredníctvom webovej služby www.diportal.sk.
4. Meranie elektriny a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií potrebných
pre vyúčtovanie distribučných služieb vykonáva Prevádzkovateľ. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom
Prevádzkovateľa, pričom Odberateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú súčinnosť. Prevádzkovateľ fakturuje
distribučné služby na základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného meradla, HDO (hromadné diaľkové ovládanie) alebo fakturácie s nesprávnou
konštantou majú zmluvné strany právo na vzájomné vyrovnanie bez sankcií.
5. Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy
na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť
Prevádzkovateľovi.
6. Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu môže Odberateľ písomne požiadať
Prevádzkovateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Prevádzkovateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Odberateľa
zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Ak na určenom meradle nebudú zistené chyby, ktoré presahujú chyby povolené podľa osobitného predpisu,
uhradí Odberateľ náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie. Podanie žiadosti o preskúšanie určeného
meradla nezbavuje Odberateľa povinnosti uhradiť platby podľa tejto Zmluvy v lehote ich splatnosti.
7. Odberateľ je povinný umožniť Prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe montáž určeného meradla, montáž zariadenia na prenos informácií
o nameraných údajoch, prístup k Odbernému miestu odbernému elektrickému zariadeniu, zariadeniu na prenos informácií o nameraných údajoch
a k určenému meradlu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny v súlade
s Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa a príslušnými platnými právnymi predpismi.
8. Dôvody výmeny určeného meradla sú najmä:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia určeného meradla;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
9. Ak je Odberné miesto pripojené na napäťovú úroveň VN a odber elektriny je meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je
vlastníctvom Odberateľa, je Odberateľ povinný overiť funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania
oznámiť Prevádzkovateľovi písomne na predpísanom formulári „Hlásenie o meraní statického kondenzátora“, ktorý je prístupný na webovom
sídle Prevádzkovateľa, a to v týchto prípadoch:
a) keď ide o nové Odberné miesto najneskôr do 10 kalendárnych dní po pripojení,
b) pri výmene transformátora najneskôr do 10 kalendárnych dní po výmene,
c) ak o to Prevádzkovateľ požiada najviac však jedenkrát za 12 mesiacov.
Pokiaľ Odberateľ také hlásenie nepredloží, transformátor sa považuje za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami podľa
príslušného rozhodnutia ÚRSO. Prevádzkovateľ má potom právo pripočítať k nameranej jalovej spotrebe jalové transformačné straty v zmysle platného
cenového rozhodnutia ÚRSO.

OR
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VII. Zástupcovia zmluvných strán pre komunikáciu
1. Za účelom zabezpečenia operatívnej komunikácie zmluvných strán vo veciach tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že komunikácia vo veciach tejto
Zmluvy bude uskutočňovaná prostredníctvom nižšie uvedených zástupcov zmluvných strán pre komunikáciu:
a) zástupcovia Prevádzkovateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy:
Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón/fax

Mobil

E-mail

Telefón/fax

Mobil

E-mail

a) zástupcovia Odberateľa pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy:
Meno a priezvisko

Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedený zástupcovia zmluvných strán pre komunikáciu nie sú oprávnení meniť alebo rušiť túto Zmluvu.
Zmluvná strana je povinná každú zmenu svojho zástupcu pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane odoslaním
kópie oznámenia o takejto zmene elektronickým spôsobom (e-mailom) zástupcovi druhej zmluvnej strany pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy.
Zmluvná strana je povinná originál Oznámenia o takejto zmene následne vždy odoslať druhej zmluvne strane aj písomne. Zmluvná strana zodpovedá
za negatívne dôsledky omeškania alebo neoznámenia zmeny svojho zástupcu pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane.

VZ

2.
3.

Funkcia

OR

VIII. Platnosť Zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa
s výnimkou ustanovení článku IV. ods.
4 a článku VII. tejto Zmluvy, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom podpisu tejto Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Podmienkou platnosti tejto Zmluvy pre príslušné Odberné miesto je platnosť zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Odberateľa
do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa pre toto Odberné miesto a platnosť zmluvy o dodávke elektriny uzavretej medzi Odberateľom a príslušným
dodávateľom elektriny pre toto Odberné miesto. Podmienka platnosti zmluvy o dodávke elektriny uzavretej medzi Odberateľom a príslušným
dodávateľom elektriny pre Odberné miesto je dodržaná aj v prípade, ak k jej zániku dôjde (i) z dôvodu zmeny dodávateľa elektriny na Odbernom
mieste bez súčasnej zmeny odberateľa elektriny, ak zmluva o dodávke elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny zanikne ku dňu vykonania zmeny
dodávateľa elektriny a s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny je uzavretá zmluva o dodávke elektriny s novým dodávateľom
elektriny (ii) z dôvodu straty spôsobilosti pôvodného dodávateľa elektriny dodávať elektrinou do Odberného miesta a do Odberného miesta zabezpečuje
dodávku elektriny dodávateľ poslednej inštancie.
3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Táto Zmluva zaniká vo vzťahu k príslušnému Odbernému miestu:
4.1 písomnou dohodou zmluvných strán.
4.2 dňom ukončenia platnosti zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Odberateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa pre Odberné
miesto.
4.3 dňom ukončenia platnosti zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Odberateľom a príslušným dodávateľom elektriny pre Odberné miesto.
To neplatí ak k ukončeniu platnosti zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Odberateľom a príslušným dodávateľom elektriny pre Odberné
miesto dôjde výlučne (i) z dôvodu zmeny dodávateľa elektriny na Odbernom mieste bez súčasnej zmeny odberateľa elektriny, ak zmluva o dodávke
elektriny s pôvodným dodávateľom elektriny zanikne ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny
dodávateľa elektriny je uzavretá zmluva o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny (ii) z dôvodu straty spôsobilosti pôvodného dodávateľa
elektriny dodávať elektrinou do Odberného miesta a do Odberného miesta zabezpečuje dodávku elektriny dodávateľ poslednej inštancie. Odberateľ
je povinný ukončenie platnosti zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej medzi Odberateľom a príslušným dodávateľom elektriny pre Odberné miesto
oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní.
4.4 písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa a v prípadoch
uvedených v Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä
a) omeškanie Odberateľa s úhradou Zálohy alebo faktúry vystavenej Prevádzkovateľom podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti, ak Odberateľ
neuhradil zálohu alebo faktúru ani v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa,
b) neoprávnený odber elektriny,
c) ak Odberateľ svojím odberom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu distribúcie elektriny a Odberateľ neodstránil zistené nedostatky
ani v lehote určenej Prevádzkovateľom,
d) ak Odberateľ ani po predchádzajúcej písomnej výzve Prevádzkovateľa neumožní Prevádzkovateľovi prístup k určenému meradlu, zariadeniu
na prenos informácií o nameraných údajoch, k odbernému elektrickému zariadeniu alebo iným zariadeniam nachádzajúcim sa na odbernom
mieste,
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5.

e) ak Odberateľ ani po predchádzajúcej písomnej výzve Prevádzkovateľa neumožní Prevádzkovateľovi montáž, demontáž, kontrolu, alebo výmenu
určeného meradla alebo zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch,
f) neplnenie povinností vyplývajúcich Odberateľovi zo zákona o energetike a súvisiacich právnych predpisov, ak Odberateľ nevykoná nápravu ani
po predchádzajúcej písomnej výzve Prevádzkovateľa.
Účinnosť odstúpenia od Zmluvy nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Prevádzkovateľom Odberateľovi alebo
neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Prevádzkovateľa o odstúpení od Zmluvy zaslanom Odberateľovi. Písomné oznámenie
Prevádzkovateľa o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa
Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy podľa odseku 4.4 písm. b)
tejto Zmluvy (neoprávnený odber elektriny) je odstúpenie od tejto Zmluvy účinné okamihom prerušenia distribúcie elektriny do Odberného miesta.
4.5 Písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Odberateľa v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa. Za podstatné porušenie
Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa považuje, ak Prevádzkovateľ bezdôvodne poruší svoju povinnosť zabezpečiť Odberateľovi distribučné služby
v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a túto povinnosť si nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako
30 kalendárnych dní od doručenia výzvy Odberateľa Prevádzkovateľovi. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy Odberateľom Prevádzkovateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Odberateľa o odstúpení
od Zmluvy zaslanom Prevádzkovateľovi. Písomné oznámenie Odberateľa o odstúpení od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje
za doručené Prevádzkovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Prevádzkovateľ o uložení zásielky nedozvedel,
alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
4.6 Písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade, ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná
alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo
c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
4.7 Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4.8 Iným spôsobom uvedeným v Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa.
V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú
povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane
oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré
podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
Zmluva môže zaniknúť spôsobmi uvedenými v tomto článku Zmluvy vo vzťahu k jednému Odbernému miestu, viacerým Odberným miestam, alebo
všetkým Odberným miestam. Zmluva však zaniká vo vzťahu k príslušnému Odbernému miestu iba v prípade, ak sa dôvod ukončenia Zmluvy vzťahuje
na toto Odberné miesto. Ak je Zmluva ukončovaná úkonom zmluvnej strany, zmluvná strana je povinná určiť, vo vzťahu ku ktorým Odberným miestam
Zmluvu ukončuje, resp. určiť, že Zmluvu ukončuje vo vzťahu ku všetkým Odberným miestam. Ak zmluvná strana neurčí vo vzťahu ku ktorým Odberným
miestam Zmluvu ukončuje, je takéto ukončenie Zmluvy neúčinné.
V prípade ukončenia Zmluvy je Odberateľ povinný umožniť Prevádzkovateľovi vykonať všetky úkony súvisiace s ukončením distribúcie elektriny
do Odberného miesta, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a odpojenia Odberného miesta
od distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

7.

8.

OR

6.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto
riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa platných právnych predpisov.
2. Odberateľ je oprávnený reklamovať plnenie Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy v mieste, spôsobom a v lehotách uvedených v Prevádzkovom poriadku
Prevádzkovateľa. Odberateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať
ÚRSO o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Odberateľom. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, sledovať, evidovať a vyhodnocovať štandardy kvality a uverejňovať a archivovať údaje
o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „vyhláška“). Ak Prevádzkovateľ nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie
preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť Odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 7 v spojení s § 9 vyhlášky. Vyhodnocovanie štandardov kvality
Prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle.
4. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do Odberného miesta v rozsahu a za podmienok uvedených v zákone o energetike
a Prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomé, a ktoré by mohli viesť ku škodám, a budú sa usilovať
odvrátiť hroziace škody.
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Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Túto Zmluvu možno zrušiť iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia článku VIII. tejto Zmluvy, podľa ktorých táto Zmluva zaniká na základe
dohodnutých právnych skutočností. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej
adresy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto
zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní
od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si
včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa Zmluvy.
Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy, odstúpenia od Zmluvy, výpovede Zmluvy a iné podania, ktoré sa majú
podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej
strany uvedenú v Zmluve alebo oznámenú písomne druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto oznámenia, výzvy, odstúpenia
od Zmluvy, výpovede Zmluvy a iné podania sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia
zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky nedozvedela.
Pokiaľ je v tejto Zmluve dovolené jednej zmluvnej strane doručovať oznámenia, výzvy, žiadosti a iné podania druhej zmluvnej strane elektronickým
spôsobom (emailom), považuje sa takéto oznámenie, výzva, žiadosť a iné podanie za doručené dňom ich odoslania na adresu zástupcu druhej zmluvnej
strany pre komunikáciu vo veciach tejto Zmluvy.
Odberateľ nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Prevádzkovateľa.
Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo
nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné
strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou
úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.
Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie písomností Odberateľovi sa použije adresa Odberateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
Kontaktná adresa na zasielanie písomností Prevádzkovateľovi je nasledovná:
Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O. Box 292
810 00 Bratislava 1										
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, Technickými podmienkami
Prevádzkovateľa a Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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12.

13.

16.

Za Prevádzkovateľa:

OR

14.
15.

V Bratislave, dňa
Meno a priezvisko, funkcia

Podpis

Meno a priezvisko, funkcia

Podpis

Za Odberateľa:

V Bratislave, dňa

Meno a priezvisko, funkcia

Podpis

Meno a priezvisko, funkcia

Podpis
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Zmluva
Číslo Zmluvy

Číslo obchodného partnera

Príloha č. 1 Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny
Zoznam odberných miest

		

VZ

1. Odberné miesto:
• Adresa/umiestnenie odberného miesta:
• Číslo odberného miesta:
• EIC odberného miesta:
• Napäťová úroveň:
• Účinník cos φ:
• Maximálna rezervovaná kapacita:
• Rezervovaná kapacita:
• Druh rezervovanej kapacity:
• Dohodnutá sadzba:
• Odpočtový cyklus:
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