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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE  ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI 
uzatvorená v zmysle ustanovení  Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov  

Dodávateľ elektriny : Odberateľ elektriny : 
Železiarne Podbrezová a.s. 
Kolkáreň 35 
976 81 Podbrezová 

 

V zastúpení : Telefón:  
E-mail :  

IČO : 31 562 141 
IČ DPH : SK2020458704 
DIČ : 
Banka : Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu : 0079900086/0900 
Spoločnosť je zapísaná  v obchodnom registri  
Okresného súdu v Banskej Bystrici,  oddiel Sa, vložka 
č.69/S 

Dátum narodenia :  
 
Faktúry zasielať:   
  

Číslo zmluvy :  
 

I. Predmet zmluvy. 
1.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom 
a časovým priebehom výkonu, ktorú odoberá Odberateľ pre vlastnú spotrebu v domácnosti, zabezpečiť distribúciu 
elektriny do odberného miesta Odberateľa špecifikovaného bode III. Zmluvy vrátane súvisiacich služieb a záväzok 
prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka elektriny“). Záväzkom Odberateľa je zaplatiť 
Dodávateľovi za Dodávku elektriny v zmysle tejto zmluvy a Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy 
(ďalšie informácie o cene môže Odberateľ získať na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
URSO) www.urso.gov.sk alebo na webovom sídle Dodávateľa www.zelpo.sk/zelpo/homezp.nsf/page/predaj_energii.  
1.2. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej 
„Zákon o energetike“), platných Obchodných podmienok dodávky elektriny schválených URSO (ďalej len „OP“) 
a ostatných platných právnych predpisov. Odberateľ sa oboznámil s obsahom týchto OP, ktorému porozumel a zaväzuje 
sa ich dodržiavať. 
1.3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku 
ktorej je odberne miesto Odberateľa pripojené (ďalej len „PDS“) do odberného miesta Odberateľa, t. j. prechodom 
elektriny cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej elektrine a 
nebezpečenstvo škody. 
1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedene inak, distribúciu elektriny zabezpečí Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za 
podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý bol schválený 
URSO. Prevádzkový poriadok v platnom znení je spravidla zverejnený na webovom sídle PDS. 
1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny určeného meradla 
ustanovuje § 40 odsek 8 Zákona o energetike, t. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený 
písomne aspoň 15 dni vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším termínom oznámenia výmeny určeného 
meradla; pri neplánovanej výmene určeného meradla bude termín oznámený bezodkladne. 
 

II. Doba trvania zmluvy. 
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 
dobu 12 mesiacov od začatia Dodávky elektriny. Zmluva sa predlžuje na dobu ďalších 12 mesiacov a to aj opakovane, 
pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane 
písomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí.  
2.2. Ak Odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny za dodavku elektriny alebo so zmenou OP (ďalej len „Zmena“), ktoré mu 
oznámil Dodávateľ spôsobom a v lehote podľa Zákona o energetike, ma právo Zmluvu vypovedať s účinnosťou najskôr k 
plánovanému dňu účinnosti Zmeny doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodávateľovi najneskôr 15 dni pred 
plánovaným dňom účinnosti Zmeny (§ 17 odsek 4 Zákona o energetike). 
2.3. Zmluva ukončená spôsobom podľa bodu 2.1. a 2.2. bude ukončená bez poplatku. 

 
III. Špecifikácia odberného miesta. 

Číslo odberného miesta (OM)  
Názov odberného miesta  
Adresa odberného miesta  
Odber slúži pre domácnosť  podnájom  chata  garáž  stav. prípojka  
 
Stupeň zabezpečenia dodávky  štandardný 
Hlavný istič (A) A 
Celkový inštalovaný príkon odberného miesta kW 
Distribučná sadzba / sadzba za dodávku  
Spôsob prístupu k meraniu  
 
Dohodnuté množstvo elektriny (rozsah dodávky) skutočne odobraté množstvo elektriny 
Periodicita odpočtu meradla a vystavovania faktúr 1xročne 
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Spôsob stanovenia náhradných hodnôt v zmysle platného prevádzkového poriadku PDS 
Spôsob úhrady preddavkov a vyúčtovacích faktúr  
Periodicita úhrady preddavkov mesačne 
Dohodnutá výška preddavkov € k 15. dňu bežného mesiaca 
Meranie elektrickej energie vykonáva PDS v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 
142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov. Technický popis meracej súpravy je uvedený v „Správe 
o meracej súprave“. 
 

IV. Cena a fakturačné podmienky. 
4.1. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jej dodavku cenu určenú platným a účinným 
Cenníkom. Ceny uvedene v Cenníku obsahujú cenu silovej elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku, ktoré stanovuje 
Dodávateľ v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, 
prenos, systémové služby, náklady systému a ostatne poplatky sa zaväzuje Odberateľ uhradiť vo výške stanovenej 
platnými a účinnými rozhodnutiami URSO. Regulované poplatky budú fakturované v jednej faktúre, spolu s cenou silovej 
elektriny. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových dani príslušnými 
štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich 
zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj 
zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložene rozhodnutiami štátnych organov 
Slovenskej republiky a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú 
elektrinu sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy. Zmenu vykoná Dodávateľ spôsobom podľa OP. 
4.2. Kompenzácia za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane 
kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny bude určená vo výške a spôsobom 
podľa osobitného právneho predpisu vydaného URSO, ktorým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávanú elektrinu. 
4.3. Dodávateľ má právo stanoviť a upraviť mesačné preddavky na základe vysledovanej spotreby za fakturačné 
obdobie alebo pri zmene ceny elektriny. Odberateľ môže u Dodávateľa zmeniť výšku preddavkových platieb písomne, 
osobne alebo telefonicky. 

 
V. Reklamácie. 

Reklamácie sa riadia platnými zákonnými ustanoveniami a platnými OP. 
 

VI. Záverečné ustanovenia. 
6.1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení. 
6.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou očíslovaných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 
6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :  

 Obchodné podmienky na dodávku elektriny a Cenník dodávky elektriny 
 Dokument „Správa o meracej súprave“ 

6.4. Informácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, informácie o právach Odberateľa  a informácie 
v zmysle tejto Zmluvy môže Odberateľ získať v Železiarňach Podbrezová a.s., v prevádzkárni energetika alebo na 
internetovej stránke Dodávateľa www.zelpo.sk/zelpo/homezp.nsf/page/predaj_energii. 
6.5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené 
písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia 
nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že 
v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom 
stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca 
príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi 
ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol. 
6.6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, 
vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú 
6.7. Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnosť a účinnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny uzatvorená pre 
odberné miesto definované v tejto zmluve. 
6.8. Právny vzťah neupravený v tejto zmluve sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, Zákonom o energetike, 
príslušnými Vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, Výnosmi a Rozhodnutiami URSO, Prevádzkovým poriadkom a 
Technickými podmienkami miestnej distribučnej sústavy Železiarní Podbrezová a.s. a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
Dodávateľ elektriny :  Odberateľ elektriny :
Meno a funkcia : 
 
 
 
 
Dátum :  

Meno : 
 
 
 
 
Dátum:  

 


