Zmluva o dodávke elektriny
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových
služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8
Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

ďalej len „Zmluva”
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Registrácia :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zastúpený :
IBAN :

KMF SLOVAKIA, s.r.o.
Jasovská 39, 851 07 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 81306 /B
46663461
2023535734
SK2023535734
Mgr. Maroš Fischer – konateľ
SK7083300000002800444899

(ďalej len „Dodávateľ“)
a
Odberateľ:
Obchodné meno :
Sídlo :
Registrácia :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zastúpený :
(ďalej len „Odberateľ“)

1. Predmet Zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa :
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v článku 2 tejto zmluvy (ďalej len
„odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných
podmienkach dodávateľa (ďalej len „VOP“) , ktoré sú súčasťou tejto zmluvy,
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b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len„
distribučné služby“)
1.2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku
elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku 5 tejto zmluvy.

2. Špecifikácia odberného miesta
2.1. Špecifikácia odberného miesta
a) Identifikátor miesta dodávky:
b) Adresa miesta dodávky:
c) Deň začatia dodávky :
d) Produkt : jednotarif
e) Predpokladaná ročná spotreba :
f) Fakturačné obdobie :

3. Dodávka elektriny
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od
spotreby Odberateľa v odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v
ktorom bola uzatvorená táto zmluva.
3.2. Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom
mieste, v množstve, ktoré Dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len
„PDS“).

4. Zodpovednosť za odchýlku
4.1. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

5. Cena
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len „dohodnutá
cena“) podľa tejto zmluvy od dohodnutého dňa začiatku dodávky do konca účinnosti tejto zmluvy,
pričom dohodnutá ceny silovej elektriny je
pre produkt jednotarif

EUR/MWh

5.2. Okrem ceny za 1 kWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške 0 EUR /mesiac.
5.3. Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách
príslušného PDS, platba za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pre
obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Súčasťou faktúry tiež bude aj odvod do
Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom.
5.4. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH a spotrebnej dane.
5.5. Dobu platnosti Nízkeho tarifu a Vysokého tarifu určuje PDS. V prípadoch, kedy je aplikované
priebehové meranie, doba platnosti Vysokého tarifu je len v pracovných dňoch od 06:00 do 22:00
hod.
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6. Platobné podmienky
6.1. Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie
uvedené v článku 2 tejto zmluvy.
6.2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa zaväzuje za
dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH,
spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne vo výške 100% predpokladaného
mesačného odberu, so splatnosťou v 20. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením
pravidelných mesačných platieb je splatná v 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k vyúčtovaniu.
6.3. Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje
uhradzáť vyúčtovacie faktúry vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov so
splatnosťou v 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúčtovaniu.
6.4. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
6.5. Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 5 dní od jej splatnosti, Dodávateľ
zašle Odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 5,00 Eur
vyfakturuje Dodávateľ Odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka
zaslaná.
6.6. Prípad, kedy Odberateľ ani v termíne 7 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným
porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb
dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie
odberného miesta odberateľa od distribučnej siete a odstúpiť od tejto zmluvy.

7. Trvanie Zmluvy
7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
7.2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od do.
7.3. Platnosť tejto Zmluvy zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy
7.4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak :
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, 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.
e) došlo k ukončeniu nájomného vzťahu odberateľa v mieste dodávky
7.5. V prípade zániku Zmluvy odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle
odstupujúcej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade zániku Zmluvy
dohodou zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán.
7.6. 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.
7.7. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie iným spôsobom 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.
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7.8. Zmluvné strany sa dohodli, že trvanie ich zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy sa vždy opakovane
predĺži, bez potreby uzatvárania samostatného písomného dodatku (ďalej len „predĺžené obdobie
trvania Zmluvy“), za rovnakých podmienok aké boli dohodnuté v tejto zmluve a to na obdobie 1
(jedného) roka pre každé jedno predĺžené obdobie trvania Zmluvy.
7.9. V prípade zmeny výšky ceny silovej elektriny pre predĺžené obdobie trvania Zmluvy, dodávateľ zašle
odberateľovi návrh ceny silovej elektriny najneskôr 60 dni pred ukončením platnosti Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že neodmietnutie cenového návrhu doručením písomného oznámenia
Odberateľa o odmietnutí cenového návrhu Dodávateľovi, a to najmenej 30 kalendárnych dní pred
uplynutím obdobia trvania Zmluvy, alebo predĺženého obdobia trvania Zmluvy, sa pre účely tejto
Zmluvy považuje za súhlas s návrhom ceny pre ďalšie predĺžené obdobie trvania Zmluvy.
7.10.
V prípade predčasného ukončenia Zmluvy si môže Dodávateľ uplatniť nárok na náhradu škody
za neodobratú silovú elektrinu vo výške, ktorá sa vypočíta ako dohodnutá ceny silovej elektriny
v tejto Zmluve, krát predpokladaná ročná spotreba ponížená o skutočne odobraté množstvo elektriny
v danom kalendárnom roku.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. 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. 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.
8.2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.
8.3. Túto Zmluvu možno zrušiť iba písomne; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, podľa ktorých
táto Zmluva zaniká na základe dohodnutých právnych skutočností. Zmluvu možno meniť alebo
dopĺňať len písomnými vzostupne číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
8.4. 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 tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto
zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 15 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.
8.5. Všetky podania zmluvných strán, 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 písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa
dohodli, že písomné podania zmluvných strán sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá zmluvná strana o uložení zásielky
nedozvedela, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
8.6. Odberateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
8.7. Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné najmä ale nie len 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.
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8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností Odberateľovi sa použije adresa
Odberateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
8.9. Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných
strán dostane po jednom vyhotovení.
8.10.
Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré nie sú
upravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom Dodávateľa (v tejto zmluve len
„Prevádzkový poriadok“
8.11.
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.

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

V Bratislave,

.....................................
Maroš Fischer
Konateľ
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