Zmluva o distribúcii elektriny – Rámcová distribučná zmluva
ďalej len „Zmluva”
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:
Obchodné meno :
KMF SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo :
Jasovská 39, 851 07 Bratislava
Registrácia :
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81306 /B
IČO :
46663461
DIČ :
2023535734
IČ DPH :
SK2023535734
Zastúpený :
Mgr. Maroš Fischer – konateľ
IBAN :
SK7083300000002800444899
(ďalej len „PDS“)
a
Dodávateľ elektriny / Obchodník s elektrinou:
Obchodné meno :
Sídlo :
Registrácia :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zastúpený :
IBAN :
Číslo povolenia na
dodávku elektriny:
EIC kód :
(ďalej len „Dodávateľ“)

uzatvárajú túto

Rámcovú distribučnú zmluvu
v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
*ďalej len „Rámcová zmluva“+
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1. Predmet Zmluvy
1.1. Rámcová zmluva je uzatvorená medzi Dodávateľom a PDS (ďalej len “Zmluvné strany”) v súlade s
ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
“Zákon“), súvisiacimi právnymi predpismi, najmä vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, vrátane obchodných podmienok pre rámcovú distribučnú
zmluvu, ktoré sú ustanovené v Prílohe č. 9 pravidiel trhu (ďalej len „OP“) a platným Prevádzkovým
poriadkom spoločnosti KMF SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej “ PP PDS“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Rámcovej
zmluvy a technickými podmienkami PDS (ďalej len „Technické podmienky PDS“), s ktorými sa
Dodávateľ riadne oboznámil. Akékoľvek zmeny PP PDS a Technických podmienok PDS budú
zverejnené na internetovej stránke PDS.
1.2. Rámcovou zmluvou sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi PDS a Dodávateľom, ktorý
zásobuje odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia PDS na základe zmluvy o dodávke
a distribúcii elektriny (ďalej len “Zmluva o združenej dodávke“).

2. Predmet Rámcovej zmluvy
2.1. Predmetom Rámcovej zmluvy je záväzok PDS zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy, distribúciu
elektriny, systémové služby, a služby spojené s používaním prenosovej sústavy (ďalej “distribúcia
elektriny“), pre odberné miesta odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia PDS, ktoré
Dodávateľ zásobuje na základe Zmluvy o združenej dodávke, a to po splnení Technických podmienok
PDS a OP.
2.2. Podmienkou pre poskytnutie distribúcie elektriny z distribučnej siete PDS pre odberné miesta podľa
čl. III tejto Rámcovej zmluvy je platná zmluva o pripojení, ktorú pre tieto odberné miesta odberateľ
elektriny uzatvoril s PDS.
2.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené v Rámcovej zmluve, PP PDS, Technických
podmienkach PDS a OP a uhradiť PDS riadne a včas cenu za distribúciu elektriny, vrátane ostatných
sieťových služieb a ostatných regulovaných platieb a poplatkov súvisiacich s distribúciou elektriny
určených rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej “ÚRSO“) a
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť riadne
a včas všetky ďalšie oprávnené platby (napr.: zmluvné pokuty, škody, úroky z omeškania, náhrady za
ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny), ktoré mu bude fakturovať PDS.
2.4. Dodávateľ má povinnosť informovať svojich odberateľov, ktorých zásobuje v režime Rámcovej
zmluvy, aby v prípade poruchy na odberných miestach na časti vymedzeného územia PDS
kontaktovali autorizovanú osobu PDS pre styk s odberateľmi v prípade porúch, určenú v Prílohe č. 3
Rámcovej zmluvy.

3. Identifikácia a špecifikácia odberných miest
3.1. Údaje o odberných miestach Dodávateľa v čase podpisu tejto Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe
č. 2 Rámcovej zmluvy „Identifikácia a špecifikácia odberných miest Dodávateľa“. Dodávateľ sa s
údajmi o svojich odberných miestach oboznámil a podpisom Rámcovej zmluvy potvrdzuje ich
správnosť.
3.2. Každá zmena zoznamu odberných miest Dodávateľa v priebehu plnenia Rámcovej zmluvy sa realizuje
doručením aktualizovanej Prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy Dodávateľom PDS. Dodávateľ a PDS sa
dohodli, že pre tento účel nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto Rámcovej zmluve.
3.3. Počas platnosti Rámcovej zmluvy sú pre Dodávateľa a PDS záväzné údaje o počte a technických
špecifikáciách odberných miest Dodávateľa, uvedené v Prílohe č. 2.
3.4. Dodávateľ a PDS sa zaväzujú k pravidelným aktualizáciám Prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy, ktorá
tak bude udržiavať aktuálny reálny stav odberných miest Dodávateľa k dátumu aktualizácie.
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4. Ďalšie podmienky poskytovania prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny
4.1. PDS zabezpečí distribúciu elektriny pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej zmluvy
4.2. Dodávateľ si bude plniť povinnosti podľa Rámcovej zmluvy, platného PP PDS, Technických podmienok
PDS, OP a tiež povinnosti, ktoré mu ukladá Zákon a príslušné vykonávacie predpisy Zákona.
4.3. PDS a Dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí,
že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.
4.4. Pre každé odberné miesto Dodávateľa je dohodnutá maximálna rezervovaná kapacita a rezervovaná
kapacita uvedená v Prílohe č. 2 k tejto Rámcovej zmluve. V prípade prekročenia tejto dohodnutej
hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity alebo rezervovanej kapacity bude PDS účtovať
Dodávateľovi za distribúciu elektriny cenu, resp. tarifu určenú pre taký prípad príslušným cenovým
rozhodnutím ÚRSO.
4.5. Ak odberateľ elektriny odoberá elektrinu v rozpore s uzatvorenou Zmluvou o združenej dodávke
uzatvorenou s Dodávateľom, môže Dodávateľ' požiadať písomne PDS o prerušenie distribúcie
elektriny do príslušného odberného miesta Dodávateľa z takéhoto dôvodu. O zaslaní takejto žiadosti
PDS je Dodávateľ' povinný včas informovať príslušného odberateľa elektriny. PDS je povinný
najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní po obdržaní takej žiadosti Dodávateľa prerušiť distribúciu
elektriny v požadovanom rozsahu do odberného miesta Dodávateľa uvedeného v takej žiadosti
a súčasne potvrdiť Dodávateľovi prerušenie distribúcie elektriny.
4.6. Ak pominú dôvody na prerušenie distribúcie elektriny do dotknutého odberného miesta Dodávateľa,
zašle Dodávateľ' písomnú žiadosť PDS o obnovenie distribúcie elektriny do dotknutého odberného
miesta Dodávateľa. O zaslaní takejto žiadosti PDS je Dodávateľ' povinný včas informovať príslušného
odberateľa. PDS je povinný obnoviť najneskôr do 1 (jedného) pracovného dňa po obdržaní takej
žiadosti Dodávateľa distribúciu elektriny do príslušného odberného miesta Dodávateľa uvedeného v
takej žiadosti.
4.7. Pre PDS je zoznam odberných miest Dodávateľa uvedený v Prílohe č. 2 záväzný a PDS je povinný
postupovať v súlade so žiadosťou Dodávateľa o prerušení alebo obnovení distribúcie elektriny iba vo
vzťahu k odberným miestam Dodávateľa uvedených v Prílohe č. 2.
4.8. PDS nie je povinný skúmať oprávnenosť dôvodu žiadosti Dodávateľa o prerušenie alebo obnovenie
distribúcie elektriny uvedeného v žiadosti Dodávateľa a nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť
odberateľovi elektriny alebo Dodávateľovi v súvislosti s prerušením alebo obnovením distribúcie
elektriny vykonaných na základe žiadosti Dodávateľa a v súlade s ňou. Dodávateľ sa zaväzuje
odškodniť PDS za akúkoľvek škodu, ktorú si voči PDS uplatní odberateľ elektriny v súvislosti s
prerušením alebo obnovením distribúcie elektriny podľa odsekov 5 a 6 tohto článku IV. Pokiaľ v
príslušnej žiadosti chýba niektorý z nasledovných údajov: identifikácia odberného miesta Dodávateľa,
dôvod prerušenia distribúcie elektriny alebo obnovenia distribúcie elektriny, PDS prerušenie
distribúcie elektriny alebo obnovenie distribúcie nevykoná.
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4.9. Ak odberateľ elektriny odoberá v odbernom mieste Dodávateľa elektrinu s určeným meradlom, ktoré
nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny v dôsledku neoprávneného zásahu
odberateľa elektriny alebo inej osoby, t.j. ide o neoprávnený odber elektriny v zmysle § 46, odsek 1
písm. b) Zákona alebo ide o neoprávnený odber v zmysle § 46, odsek 1 písm. c) alebo ide o
neoprávnený odber v zmysle § 46, odsek 1 písm. d) Zákona, a PDS ako vlastník určeného meradla
túto skutočnosť pri kontrole zistí, je PDS oprávnený prerušiť distribúciu elektriny a v takom prípade je
povinný túto skutočnosť oznámiť odberateľovi elektriny (pre PDS sú pre účely tohto oznámenia
záväzné údaje o odberateľovi uvedené v Prílohe č. 2) a Dodávateľovi, na ktorého odbernom mieste
bola prerušená distribúcia elektriny v dôsledku takéhoto neoprávneného odberu. PDS je oprávnený v
takom prípade vyúčtovať odberateľovi elektriny škodu vzniknutú neoprávneným odberom elektriny
vo faktúre za náhradu škody pri neoprávnenom odbere, ktorú vypočíta v súlade s vyhláškou MH SR č.
292/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom
elektriny. PDS je oprávnený opätovne pripojiť dotknuté odberné miesto Dodávateľa až po úhrade
vypočítanej škody odberateľom elektriny PDS alebo po odstránení príčin neoprávneného odberu.
PDS je po znovupripojení odberného miesta Dodávateľa povinný informovať Dodávateľa o
opätovnom obnovení distribúcie elektriny s uvedením termínu jej obnovenia.
4.10.
PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny do odberných miest
Dodávateľových odberateľov v prípadoch uvedených v § 31 ods. 1 písm. e) Zákona.
4.11.
V prípade prerušenia distribúcie elektriny je PDS oprávnený účtovať' Dodávateľovi cenu za
distribúciu elektriny až do momentu, kým nedôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do odberného
miesta Dodávateľa, a od momentu obnovenia distribúcie elektriny podľa odsekov 5 a 6 tohto článku
IV.

5. Cena, vyúčtovanie a platobné podmienky
5.1. Cena za distribúciu elektriny a jednotlivé regulované služby podľa čl. II, ods.1 tejto Rámcovej zmluvy
je určená podľa platných a účinných rozhodnutí ÚRSO a iné poplatky sú určené v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. V prípade zmeny príslušných rozhodnutí ÚRSO, alebo zavedenia
nových poplatkov alebo nových daní príslušnými orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto
zmluvy a ktoré PDS nebude môcť ovplyvniť, PDS má právo požadovať od Dodávateľa ich úhradu a
Dodávateľ sa zaväzuje ich uhradiť a to odo dňa ich účinnosti. PDS má právo požadovať od Dodávateľa
aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré zavedie ÚRSO, alebo budú
zavedené rozhodnutiami štátnych orgánov SR a ktoré PDS nebude môcť ovplyvniť.
5.2. PDS uskutočňuje vyúčtovanie za distribúciu elektriny mesačnými faktúrami za obdobie, ktoré je
vymedzené kalendárnym mesiacom. Faktúra obsahuje vyúčtovanie za distribúciu elektriny vrátane
regulovaných služieb podľa osobitných predpisov. Faktúra obsahuje rozdelenie podľa jednotlivých
taríf, pričom v každej tarife sú uvedené všetky položky distribučných služieb, vrátane systémových
služieb, prevádzkovania systému, množstvo za celú tarifu, merná jednotka, jednotková cena a
celková fakturovaná suma. Pri každej tarife je uvedený počet odberných miest, ktoré sú vo faktúre
zahrnuté.
5.3. Platobné a fakturačné podmienky za distribúciu elektriny pre odberné miesta Dodávateľa sú určené
spôsobom uvedeným v bode 4. PP PDS, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Rámcovej zmluvy.
5.4. Ak dôjde k zmene regulovaných cien alebo iných poplatkov podľa odseku 1 tohto článku V na základe
zmeny alebo vydania nového cenového rozhodnutia ÚRSO alebo na základe zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov počas zmluvného obdobia, PDS bude účtovať Dodávateľovi ceny a
poplatky v súlade s príslušným zmeneným alebo novým cenovým rozhodnutím ÚRSO alebo
všeobecne záväzným právnym predpisom namiesto pôvodne určenej výšky regulovaných cien alebo
poplatkov.
5.5. Za oneskorenú úhradu platby podľa vyúčtovacej faktúry môže PDS účtovať Dodávateľovi zákonný
úrok z omeškania. Uplatnením úroku z omeškania nie je dotknuté právo PDS na náhradu škody, čo aj
prevyšujúcej výšku úroku z omeškania.
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5.6. Mailová adresa, na ktorú bude PDS v zmysle PP PDS zasielať mesačnú vyúčtovaciu faktúru : xxx@xxx
5.7. PDS bude Dodávateľovi zasielať faktúry výhradne elektronicky.

6. Meranie elektriny a odovzdávanie nameraných údajov
6.1. Spôsob merania elektriny, vykonávanie odpočtov a poskytovanie hodnôt nameraných údajov z
určených meradiel v odberných miestach Dodávateľa vykonáva PDS v súlade s platnými právnymi
predpismi, ktorými sa stanovujú podmienky merania elektriny a odovzdávania technických údajov, a
Technickými podmienkami PDS a Dodávateľ je povinný o nich informovať jednotlivých odberateľov.
6.2. PDS poskytuje Dodávateľovi merané hodnoty v členení po odberných miestach Dodávateľa v zmysle
Technických podmienok PDS.
6.3. Pre odberné miesta Dodávateľa s mesačným vyúčtovaním poskytuje PDS Dodávateľovi zúčtovacie
hodnoty nameraných dát mesačne do 5 (piatich) pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci
dodávky elektriny vo forme mesačnej spotreby prepočítanej pomocou TDO (typového diagramu
odberu) na hodinové odbery.
6.4. Montáž určeného meradla zabezpečuje PDS v odbernom mieste Dodávateľa po splnení Technických
podmienok pre meranie elektriny stanovených PDS v Technických podmienkach PDS, ak je montáž
meracej sústavy možná.
6.5. V prípade, ak sú splnené všetky OP a Technické podmienky PDS, je PDS povinný do (5) piatich
pracovných dní po splnení týchto podmienok namontovať určené meradlo v príslušnom odbernom
mieste Dodávateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť' od odberateľa potrebnú súčinnosť na takúto
montáž.
6.6. Ako dôvod pre výmenu určeného meradla PDS považuje najmä:
- výmena určeného meradla pred uplynutím času platnosti overenia,
- výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
- výmena určeného meradla ak nastala porucha na určenom meradle,
- výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
6.7. V prípade, ak Dodávateľ požaduje poskytovanie údajov v inom intervale a/alebo požaduje iný druh
merania ako je uvedený v Technických podmienkach PDS, je povinný uzavrieť s PDS osobitnú zmluvu
o výmene dát a zabezpečiť od odberateľa príslušný súhlas na to potrebný, a ďalej sa bude postupovať
v súlade s PP PDS ako v prípade nadštandardného odpočtu, resp. nadštandardného merania.
6.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že PDS má prístup k odberným miestam Dodávateľa na základe
nájomnej zmluvy alebo inej príslušnej zmluvy uzatvorenej s príslušným odberateľom.
6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pri stanovení náhradných hodnôt za odberné miesta Dodávateľa v
prípade odlišností od bežného spôsobu uvedeného v schválenom PP PDS (napr. z dôvodu
nefunkčného merača) sa použije história meraní za rovnaké obdobie predchádzajúceho
kalendárneho roka.

7. Porušenie zmluvných povinností
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7.1. Ak poruší niektorá zo Zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy, má
poškodená Zmluvná strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody, okrem prípadov, keď
škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribúcie elektriny v
súlade so Zákonom a touto Rámcovou zmluvou. Za porušenie, ktoré zakladá nárok na náhradu
škody sa považuje aj prípad, ak PDS nezabezpečí distribúciu elektriny do odovzdávacieho miesta
odberateľa v množstve, termínoch a kvalite stanovenými touto Rámcovou zmluvou a takéto
nedodanie nebude ospravedlnené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť resp. zabezpečovaním
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 24 Zákona.
7.2. Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda v zmysle odseku 1 tohto článku Rámcovej zmluvy 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 obdržaní takéhoto písomného oznámenia je druhá Zmluvná
strana oprávnená v lehote do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní zaslať písomné vyjadrenie k
predloženým dôvodom a 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 výške
náhrady škody, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na miestne príslušný súd
Slovenskej republiky.
7.3. Pri reklamácií vyúčtovania distribúcie elektriny alebo iných skutočností sa postupuje v súlade s
platným PP PDS.

8. Stav núdze a riešenie sporov
8.1. V prípade vzniku stavu núdze bude postupovať PDS spôsobom vymedzeným vo všeobecne záväznom
právnom predpise, ktorým sa vykonávajú ustanovenia § 20 Zákona.
8.2. Prípadné spory budú prednostne riešené dohodou Zmluvných strán. Spory medzi zmluvným stranami
sú zmluvné strany opravené riešiť v sporovom konaní v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach alebo súdnou cestou na príslušnom súde Slovenskej republiky.

9. Platnosť, účinnosť a ukončenie zmluvy
9.1. Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, a účinnosť od
1.3.2017, 00.00 hod.
9.2. Rámcová zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pričom je možné ju okrem písomnej dohody
zmluvných strán ukončiť aj písomnou výpoveďou, bez udania dôvodu s výpovednou dobou jeden
mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca.
9.3. V prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej zmluvy zo strany Dodávateľa, najmä ak je
Dodávateľ opakovane v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za prístup a distribúciu
elektriny vrátane ostatných regulovaných služieb osobitných predpisov a rozhodnutí ÚRSO, a túto
neuhradil ani v dodatočnej lehote, ktorá je najmenej sedem dní od doručenia výzvy na úhradu, je PDS
oprávnený vypovedať túto Rámcovú zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú, s mesačnou
výpovednou lehotou. Za doručenie výzvy Dodávateľovi sa považuje doručenie kópie výzvy
elektronicky alebo faxom. PDS je povinný následne vždy odoslať aj originál výzvy písomne. V
elektronickej podobe alebo faxom sa považuje za doručenie, ak bol zo strany PDS preukázateľne
odoslaný na adresu, ktorú mu pre tento účel uviedol Dodávateľ. Výpovedná lehota začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
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9.4. V prípade podstatného porušenia Rámcovej zmluvy zo strany PDS, ktorým sa rozumie porušenie
povinnosti zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta
Dodávateľových odberateľov elektriny, môže Dodávateľ vypovedať túto Rámcovú zmluvu, aj keď bola
uzavretá na dobu určitú, s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
9.5. Pri ukončení alebo zániku Rámcovej zmluvy informuje PDS všetkých dotknutých účastníkov trhu o
nemožnosti zabezpečiť prístup a distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny príslušného
Dodávateľa elektriny a informuje dotknutých odberateľov elektriny o skutočnosti, že od dátumu
ukončenia alebo zániku Rámcovej zmluvy sa stávajú odberateľmi elektriny v režime dodávky
poslednej inštancie.
9.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy do dňa ukončenia platnosti Rámcovej zmluvy
zostávajú zachované. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať si všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté
do dňa zániku platnosti tejto Rámcovej zmluvy.
9.7. Ukončenie Rámcovej zmluvy sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z jej porušenia,
vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia
sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Rámcovej zmluvy alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Rámcovej zmluvy.

10. Osobitné ustanovenia
10.1.
Dodávateľ má povinnosť používať pri uzatváraní Zmluvy o združenej dodávke pre odberné
miesta na vymedzenom území PDS ako prílohu tejto Rámcovej zmluvy „Technickú špecifikáciu
odberného miesta Zmluvy o združenej dodávke“, ktorá bude obsahovať údaje, ktoré obsahuje
“Štandardný formát pre identifikáciu a špecifikáciu odberného miesta PDS“, ktorý je uvedený v
Prílohe č.2 Rámcovej zmluvy.

11. Spoločné a záverečné ustanovenia
11.1.
Zmluvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie pri
plnení tejto Rámcovej zmluvy. Tieto osoby a oblasti komunikácie sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto
Rámcovej zmluvy „Určenie oprávnených osôb“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy.
Osoby určené ako splnomocnenci pre zmluvné vzťahy majú právo vykonávať aj právne úkony
smerujúce k zmene alebo zániku Rámcovej zmluvy.
11.2.
Akákoľvek zásielka doručovaná osobne, sa bude považovať za doručenú v deň jej fyzického
doručenia, doručovaná prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručenú tretím dňom po
odoslaní doporučenou poštovou zásielkou, doručovaná prostredníctvom elektronických
komunikačných prostriedkov sa bude považovať za doručenú momentom potvrdenia odoslania
takejto správy, pokiaľ bola odoslaná v bežných pracovných hodinách príjemcu a v pracovný deň.
Návrh na zmenu Rámcovej zmluvy alebo odstúpenie od Rámcovej zmluvy musia byť písomné a musia
byť doručené druhej Zmluvnej strane len osobne alebo prostredníctvom pošty, pričom pri takýchto
úkonoch platí, že fikcia doručenia je vylúčená a takéto písomnosti musia byť adresátovi riadne
doručené.
11.3.
Zmluvné strany sa zaväzujú informovať sa včas a presne o všetkých zmenách skutočností
uvedených v tejto Rámcovej zmluve a poskytovať si všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na
jej plnenie.
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11.4.
Všetky zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy musia byť vykonané písomne, s výnimkou, ak je
forma zmeny konkrétnej časti Rámcovej zmluvy v tejto Rámcovej zmluve alebo OP dohodnutá inak.
Zmeny Rámcovej zmluvy sa uskutočňujú podľa zásad uvedených v OP.
11.5.
Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa Rámcovej zmluvy bol alebo by sa stal neplatným
alebo právne nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a právnu vymáhateľnosť ostatných
záväzkov (povinností) podľa Rámcovej zmluvy; Dodávateľ a PDS sa zaväzujú nahradiť uvedený
neplatný alebo právne nevymožiteľný záväzok (povinnosť) novým, platným a právne vymáhateľným
záväzkom (povinnosťou), ktorého predmet bude najvhodnejšie odpovedať predmetu a účelu
pôvodného záväzku (povinnosti).
11.6.
V prípade nejasnosti majú pred ustanoveniami OP prednosť ustanovenia v Rámcovej zmluve.
11.7.
Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
1 vyhotovení.
11.8.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že Rámcovú zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní,
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.
Prílohy:
Príloha č. 1.
Príloha č. 2.
Príloha č. 3.

Prevádzkový poriadok PDS
Identifikácia a špecifikácia odberných miest Dodávateľa
Určenie oprávnených osôb

Za PDS :

Za Dodávateľa:

V Bratislave,

V Žiline,

.....................................................
Mgr. Maroš Fischer, konateľ

.....................................................
XXX, konateľ
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Príloha č. 2: Identifikácia a špecifikácia odberných miest dodávateľa

Názov OP
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Adresa, PSČ

IČO

Začiatok
distribúcie

EIC kód

Adresa odberného miesta

Napätie

Istič

Príloha č. 3: Určenie oprávnených osôb
Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy
Na strane PDS:
Funkcia
Meno
Konateľ
Mgr. Maroš Fischer

Na strane Dodávateľa
Funkcia

Meno

Splnomocnenci pre rokovania
Na strane PDS:
Funkcia
Meno
Konateľ
Mgr. Maroš Fischer
Na strane Dodávateľa
Funkcia

Meno

telefón/fax
+ 904 672 690

E-mail
fischer@mez.sk

telefón/fax

E-mail

telefón/fax
+ 904 672 690

E-mail
fischer@mez.sk

telefón/fax

E-mail

Komunikácia v prípade porúch a plánovaných prerušení distribúcie elektriny
Na strane PDS:
Autorizovaná osoba PDS pre styk s odberateľmi v prípade porúch
Telefón
Mgr. Maroš Fischer
+ 904 672 690
Autorizovaná osoba PDS pre styk s Dodávateľom v prípade
plánovaných prerušení distribúcie elektriny a v prípade porúch
Mgr. Maroš Fischer

Na strane Dodávateľa
Funkcia
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Meno

telefón/fax

Telefón
+ 904 672 690

E-mail

