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Dodávateľ 

Obchodné meno: IČO:

Sídlo: Robotnícka 2271 DIČO: Kontaktná a korešpondenčná adresa:

Považská Bystrica 017 01 IČ DPH: Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK31 7500 0000 0000 2595 5233 E-mail: podpora@elgas.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40896/R Zákaznícka linka : 02/32683801

Licencie: Elektrina: 2009E0379 Plyn: 2009P0130 Website:  www.elgas.sk

Zástupca na rokovanie: Mobil: E-mail:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:

Ulica:

Telefón: E-mail:

Bankové spojenie:

Zápísaná v OR Okresného súdu/živnostenskom/inom registri: Oddiel: Vložka číslo:

V zastúpení: Meno a priezvisko/Obchodné meno: Funkcia:

Korešpondenčná adresa:

e-mail:

Predmet Zmluvy

Typ Odberateľa: Zariadenie sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately Odberateľ do 30 tisíc kWh/rok mimo domácnosť

Škola Poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti

Produkt a Cena za združenú dodávku

Elektrina A/ Cena za združenú dodávku je určená podľa Cenníka združenej dodávky elektriny pre neregulovaných odberateľov Produkt:

B/ Cena za združenú dodávku je určená podľa Cenníka združenej dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov okrem domácnosti Produkt:

C/ Spôsob a podmienky výpočtu ceny za združenú dodávku elektriny sú na základe dohody Odberateľa a Dodávateľa špecifikované v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy

Základné parametre C/:

PRODUKT SPOT COMBO fixSPOT FIX INDEX

PRIRÁŽKA Kspot  eur/MWh Kspot eur/MWh Kfix eur/MWh eur/MWh k eur/MWh

Celkový počet odberných miest na Zmluve Špecifikácie odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1

Celkové Ročné množstvo MWh MWh MWh

Platobné podmienky

Spôsob úhrady: Bankový účet: Inkaso: IBAN:

Preddavkové platby: splatné k:  dňu kalendárneho mesiaca Vyúčtovanie: dní od dátumu dodania

Zasielanie faktúr: Elektronicky: Listinne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1: Zoznam a špecifikácia odberných miest odberateľa, dohodnuté množstvo a prípadné iné dojednania X Príloha č. 5a: Cenník  pre zraniteľných odberateľov

Príloha č. 2: Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny X Príloha č. 6: Informácia k ochrane osobných údajov X

Príloha č. 3: Dohoda o cene elektriny medzi Odberateľa a Dodávateľom Príloha č. 7: Poučenia pre odberateľa X

Príloha č. 4: Plnomocenstvo Príloha č. 8:

Príloha č. 5: Cenník  pre neregulovaných odberateľov X

Zmluva na dobu: určitú 1 rok určitú 2 roky neurčitú iné Požadovaný začiatok združenej dodávky :

Súpisné číslo:

Mobil:

PSČ:

Ulica:

2023 2024 2025

Orientačné číslo: Mesto:

DIČ:

Mesto: PSČ:

Súpisné číslo:

IBAN:

2021518719

SK2021518719

Odberateľ

Orientačné číslo:

IČO/Dátum narodenia: IČ DPH:

 Mesačné:

Odberový diagram

Trvanie Zmluvy 

Požadovaný dátum ukončenia Zmluvy:

ELGAS, s.r.o. 36314242

Kvartálne:

Prílohy k Zmluve

Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi združenú službu dodávky elektriny do jeho odberného miesta (odberných miest) špecifikovaného v tejto Zmluve alebo v prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy a to v množstve dohodnutom v tejto Zmluve a/alebo v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, distribúciu do jeho odberného miesta (odberných miest) vrátane súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to 

všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a príslušnými obchodnými podmienkami združenej dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny (ďalej aj ako "Obchodné 

podmienky"), ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje elektrinu v dohodnutom množstve odobrať, riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za združenú dodávku elektriny, a to všetko 

v súlade s touto Zmluvou a Obchodnými podmienkami.

Číslo Zmluvy: 23224074 
 
 
 
 
 

 
 
 Michal Rózsa +421 917 949 907  rozsa@energoaudit.sk   
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Odberateľ a Dodávateľ sa výslovne dohodli, že 

Odberateľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že: 

Za Odberateľa Za Dodávateľa

V Dňa: V Dňa:

Osoba, ktorá dojednala Zmluvu

Meno a priezvisko:

Osoba oprávnená na podpis Zmluvy Osoba oprávnená na podpis Zmluvy

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Funkcia: Funkcia:

                                                    

Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto 

neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Prípadné spory vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným 

stranám napriek ich obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zbavenej akéhokoľvek omylu, vážne a nie v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok, ďalej, že Zmluva je vyhotovená v predpísanej forme a zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

2022 Bratislave 2022

Záverečné ustanovenia

i) akceptuje aj prípadný skorší dátum začatia dodávky elektriny než od požadovaného začiatku združenej dodávky uvedený v tejto v Zmluve alebo aj neskorší dátum než predpokladaný začiatok, ak vznikne 

obchodná, právna, technická alebo iná prekážka brániaca začatiu dodávky elektriny;

j) si je vedomý toho, že cenníky, ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy, sú účinné v čase uzatvárania Zmluvy a je možné ich meniť spôsobom a za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach, pričom ceny uvedené v 

cenníku (prílohe č. 5a) pre príslušné obdobie združenej dodávky podliehajú schváleniu zo strany Úradu pre reguláciu a teda v čase uzatvorenia Zmluvy ich Dodávateľ nemusí vedieť Odberateľovi poskytnúť, s čím 

Odberateľ súhlasí a uvedené netvorí prekážku uzatvorenia tejto Zmluvy,

k) si je vedomý toho, že ak ktorýkoľvek cenník Dodávateľa alebo dohoda o cene výslovne neobsahuje sumu za niektorú zložku, z ktorých pozostáva cena za združenú dodávku, pri určení sumy za takúto zložku ceny 

za združenú dodávku sa postupuje sa podľa Obchodných podmienok,

l) si je vedomý toho, že všetky informácie týkajúce sa alebo súvisiace so Zmluvou, najmä Obchodné podmienky, Informácie, cenníky, poučenia pre odberateľa o jeho právach a povinnostiach a ďalšie zákonné 

informácie, ktoré je Dodávateľ povinný oznamovať, sú zverejnené aj na www.elgas.sk, kde sú dostupné aj ich aktualizácie a kde sa Odberateľ s nimi môže tiež oboznamovať.

a) pred jej podpisom mu boli poskytnuté informácie o tom, že Dodávateľ spracúva osobné údaje (ďalej len „OÚ“) Odberateľa ako dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a to 

najmä na účel uzavretia a plnenia Zmluvy ako aj na ďalšie účely týkajúce sa Odberateľa – fyzickej osoby, uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov (ďalej aj ako " Informácie"), pričom si je vedomý, že 

poskytnuté Informácie ako aj ďalšie informácie týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním OÚ sú uvedené v prílohe č. 6 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a sú dostupné aj na webovej stránke 

Dodávateľa www.elgas.sk v časti GDPR;

b) si je vedomý toho, že je povinný poskytovať Dodávateľovi len správne, úplné a aktualizované OÚ a zaväzuje sa bezodkladne informovať Dodávateľa o každej zmene svojich OÚ;

c) pred jej podpisom sa oboznámil a prevzal všetky v nej označené prílohy, účinné ku dňu uzatvorenia Zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať, pričom 

si je vedomý a súhlasí s tým, že Informácie, cenníky, poučenia pre odberateľa o jeho právach a povinnostiach, ktoré obdržal Odberateľ pred podpisom Zmluvy, a ktoré sú dostupné aj na webovom sídle Dodávateľa 

www.elgas.sk, na kontaktných miestach Dodávateľa a prípadne aj v internetovej klientskej zóne Dodávateľa, nemusia byť z uvedeného dôvodu priložené v listinnej podobe k Zmluve;

d) mu bola poskytnutá písomná informácia o obsahu Zmluvy v primeranom časovom predstihu pred uzavretím tejto Zmluvy a mal dostatok času na riadne posúdenie informácií o jej obsahu;

e) ak sa v Zmluve dojednáva dynamická cena elektriny, bolo mu riadne poskytnuté písomné vysvetlenie mechanizmu tvorby dynamickej ceny elektriny, upozornenia na výhody a riziká spojené s uzatvorením Zmluvy 

s dynamickou cenou elektriny a poučenia o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu, ak odberateľ elektriny nemá podľa  zákona č. 251/2012 Z.z. právo na jeho 

bezplatnú inštaláciu,

f) pred jej podpisom mu bol poskytnutý stručný a ľahko čitateľný súhrn obsahu Zmluvy, ktorý okrem iného zahŕňal aj  identifikáciu Dodávateľa, hlavné podmienky ponúkanej združenej dodávky, informáciu o cene 

alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia Zmluvy, 

g) pred jej podpisom  mu bola poskytnutá informácia o jeho právach týkajúcich sa dostupných mechanizmov na urovnanie sporu,

h) súhlasí s tým, že dodávka elektriny začne dňom, kedy bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny, pokiaľ takáto bola dohodnutá;

podpispodpis

a) ak sa kedykoľvek (aj spätne) preukáže, že Odberateľ nesplnil ktorúkoľvek z podmienok pre zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ alebo nesplnil podmienky pre vznik nároku na združenú dodávku za cenu 

regulovanú úradom podľa Zákona o regulácii, bez ohľadu na vyššie uvedené sa má za to, že Cena za združenú dodávku bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa Cenníka dodávky elektriny pre 

neregulovaných zákazníkov platného a účinného pre to-ktoré príslušné obdobie, počas ktorého sa uskutočňuje združená dodávka; to neplatí v prípade, ak je uzatvorená dohoda Odberateľa a Dodávateľa o cene 

(Príloha č. 3),  

d)  ak Odberateľ a Dodávateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy majú medzi sebou uzatvorené zmluvné vzťahy k odberným miestam Odberateľa uvedeným v tejto Zmluve alebo jej prílohe č. 1 alebo čo i len časti z nich, 

takýto zmluvný vzťah(y) k týmto odberným miestam sa počnúc 01.01.2023 v celosti nahrádza touto Zmluvou,

e) Obchodné podmienky  uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy sú pre túto Zmluvu a všetky práva a povinnosti ňou založené medzi zmluvnými stranami účinné od momentu uzatvorenia tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na 

to, že je v nich uvedený dátum účinnosti až od 28.11.2022.

c) v prípade akejkoľvek zmeny, najmä zmeny v predmete podnikania, zmeny zápisov v príslušnom registri alebo účelu, na ktorý odoberá elektrinu (vrátane toho, ak sa účel, na ktorý odoberá elektrinu čo i len 

čiastočne zmení), ktorá má alebo môže mať dopad na správnosť alebo úplnosť informácií  uvedených Odberateľom v Zmluve, najmä údaja o bezpečnostnom minime pre to-ktoré odberné miesto a type Odberateľa, 

vopred bezodkladne informuje Dodávateľa a dohodne sa na zmene Zmluvy vrátane jej príloh,

b) bezpečnostné minimum uvádza Odberateľ v tejto Zmluve pre každé odberné miesto samostatne s tým, že ak by nebola pre to-ktoré odberné miesto uvedená žiadna hodnota, za hodnotu bezpečnostného minima 

sa bez ďalšieho považuje 0 kW;  v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z. v platnom znení sa bezpečnostným minimom rozumie najnižšia hodnota odoberaného výkonu, 

pri ktorej nie sú ohrozené životy a zdravie osôb a nedochádza k poškodeniu výrobných technologických zariadení,

Vyhlásenia a ostatné ustanovenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Drienovskej Novej Vsi 24.11. 25.11. 

 
 Michal Rózsa  
 
 Ing. Roman Blaho 
 Obchodný riaditeľ 
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k Zmluve č.: 23224102 
Príloha č. 3 

 
 

 
uzatvorená medzi  
 
Dodávateľom  
ELGAS, s.r.o., IČO : 36 314 242, so sídlom Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, zápis : Obchodný register Okresného súdu 
Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 40896/R  
a 
 
Odberateľom 
Meno a priezvisko/Obchodné meno: Obec Drienovská Nová Ves 
Sídlo (ulica, mesto, PSČ): Drienovská Nová Ves 83, 082 01  Drienovská Nová Ves   
IČO: 327441 
Zápis v registri: Zapísaná v 0, oddiel 0, vložka č. 0 

 
 

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že počas každého roka trvania Zmluvy Dodávateľ dodá a Odberateľ odoberie elektrinu v 
Ročnom množstve vyplývajúcom zo Zmluvy, pričom priebeh dodávky elektriny do príslušného odberného miesta sa určí 
podľa Odberového diagramu dohodnutého v Prílohe č. 8 Zmluvy. Pokiaľ zmluvné strany v Zmluve nedojednali Odberový 
diagram, množstvo a priebeh dodávky elektriny podľa predchádzajúcej vety zodpovedá typovému diagramu odberu zod-
povedajúcemu príslušnej distribučnej sadzbe vzťahujúcej sa na Odberateľa a priznaného pre príslušné odberné miesto 
prevádzkovateľom príslušnej distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). Ak pre príslušné odberné miesto nie je priradený 
typový diagram odberu, množstvo a priebeh dodávky elektriny bude určené typovým diagramom odberu TDO1 zverejne-
ným príslušným PDS. 

1.2 Hodnoty Ročného množstva vyplývajúce zo Zmluvy sú záväzné pre každý rok trvania Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany 
najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho roka dodávky  písomne nedohodnú na ich zmene; v takom prípade sa za 
záväzné hodnoty Ročného množstva považujú hodnoty Ročného množstva dohodnuté medzi zmluvnými stranami v pí-
somnom dodatku k Zmluve.  
 

2 CENOVÉ DOJEDNANIA 

2.1 Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi cenu za združenú dodávku pozostávajúcu z viacerých zložiek v zmysle 
Obchodných podmienok. Zmluvné strany sa pritom dohodli na Cene elektriny, ktorá sa bude uplatňovať počas celého 
obdobia dodávky elektriny uvedeného v článku 3.2 tejto Dohody o cene medzi Odberateľom a Dodávateľom (ďalej len 
„Dohoda“), je dohodnutá pre všetky odberné miesta podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a pozostáva najmä z týchto zložiek: 
Produkt SPOT: 
cena elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku je v celom rozsahu závislá od aktuálnej hodinovej ceny 
elektriny na spotovom trhu OKTE (označená sumárne aj ako „SPOT“), a počíta sa pre každú obchodnú hodinu vyhodno-
covaného obdobia (príslušný mesiac dodávky) zvlášť nasledovne: 
 

 𝐶𝐸𝑁𝐴_𝑆𝑃𝑂𝑇ℎ𝑜𝑑 =  [𝐼𝑆𝑂𝑇_𝑂𝐾𝑇𝐸ℎ𝑜𝑑 + 𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡] 
 

𝐼𝑆𝑂𝑇_𝑂𝐾𝑇𝐸ℎ𝑜𝑑  je cena elektriny na dennom trhu OKTE v príslušnej obchodnej hodine (zverejňo-
vaná denne na stránke https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-uda-
jov/celkove-vysledky-dt/) 

http://www.elgas.sk/
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt/
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt/
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2.2 Cena za distribúciu elektriny a súvisiace služby je regulovaná a bude pripočítaná k cene elektriny podľa cenových roz-
hodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, platných v čase dodávky, resp. v súlade s právnymi predpismi (napríklad 
odvod do jadrového fondu) a ustanoveniami Obchodných podmienok. 

2.3 K uvedeným platbám a cenám bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty a ďalšie dane a poplatky podľa platných právnych 
predpisov v čase uskutočnenia združenej dodávky. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený uplatniť si vo vzťahu k elektrine dodanej podľa Zmluvy oslobode-
nie od spotrebnej dane z elektriny, a to z dôvodu jej výroby z obnoviteľných zdrojov energie (zelená elektrina) v zmysle 
zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 
Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o spotrebnej dani“). Ak si 
Dodávateľ takéto oslobodenie uplatňuje, Cena elektriny nebude zaťažená sumou zodpovedajúcou platnej sadzbe spo-
trebnej dane z elektriny. V takomto prípade sa pre výpočet Ceny elektriny pre produkt SPOT podľa vzorca uvedeného v 
článku 2.1 tejto Dohody použije namiesto predajného koeficientu (prirážky) obchodníka „KSPOT (EUR/MWh)“ predajný koe-
ficient (prirážka) obchodníka uvedený v článku 3.2 tejto Dohody a označený ako „KSPOT ZELENÁ (EUR/MWh)“.  

2.5 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak by na oslobodenie od spotrebnej dane podľa článku 2.4 tejto Dohody 
neboli Dodávateľom splnené zákonné podmienky alebo počas trvania Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, v dôsledku ktorých nebude Dodávateľ oprávnený uplatniť si oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny, 
v takom prípade si Odberateľ nebude môcť uplatniť použitie predajného koeficientu (prirážky) obchodníka KSPOT ZELENÁ 

(EUR/MWh) v zmysle článku 2.4 tejto Dohody  Cena elektriny bude zaťažená sumou zodpovedajúcou platnej sadzbe spo-
trebnej dane z elektriny. 

2.6 V prípade, ak je Odberateľ v postavení registrovaného platiteľa spotrebnej dane z elektriny, je povinný predložiť Dodá-
vateľovi jedno vyhotovenie osvedčenia o registrácii v zmysle Zákona o spotrebnej dani v origináli alebo úradne osved-
čenej kópii. Ustanovenia článku 2.4 tejto Dohody sa v takom prípade nepoužijú, Dodávateľ však umožní Odberateľovi 
uplatnenie oslobodenia od spotrebnej dane z elektriny z dôvodu jej výroby z obnoviteľných zdrojov energie postupom 
podľa nasledujúceho článku 2.7 tejto Dohody. 

2.7 Odberateľ, ktorý si voči Dodávateľovi splnil povinnosť podľa článku 2.6 tejto Dohody môže Dodávateľa požiadať o prevod 
záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „Záruky“) vydaných alebo potvrdených Organizátorom 
krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE, a.s.“) najviac v rozsahu elektriny dodanej Odberateľovi podľa Zmluvy. 
Dodávateľ oznámi Odberateľovi bez zbytočného odkladu objem Záruk, ktoré má z Odberateľom požadovaného objemu 
k dispozícii a ktoré môže na Odberateľa previesť. Dodávateľ sa zaväzuje požiadať OKTE, a.s. o prevod Záruk, resp. o 
vykonanie registrácie Záruk na Odberateľa v informačnom systéme OKTE, a.s., v rozsahu pripadajúcom na elektrinu 
z obnoviteľných zdrojov energie dodanú Odberateľovi (najviac však v rozsahu všetkej elektriny dodanej Odberateľovi 
podľa Zmluvy a požadovanej zo strany Odberateľa), a to v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zaplatenia ceny za 
Záruky. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prevode Záruk zo 
strany OKTE, a.s., resp. od vykonania registrácie Záruk na Odberateľa v informačnom systéme OKTE, a.s., zaslať elek-
tronicky rozhodnutie o prevode Záruk, resp. informáciu o vykonaní registrácie Odberateľovi, čím sa povinnosti Dodáva-
teľa v súvislosti s vykonaním prevodu Záruk považujú v celosti za splnené. Zmluvné strany sa pritom dohodli na cene 
za Záruky vo výške 3,- € (slovom: tri eurá) za každú MWh elektriny potvrdenej Zárukou, bez dane z pridanej hodnoty. Na 
účely zaplatenia ceny za Záruky sa primerane použijú ustanovenia Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok) o platení 
ceny za združenú dodávku.. 

2.8 V prípade zmeny počtu odberných miest, do ktorých je zo strany Dodávateľa zabezpečovaná združená dodávka podľa 
Zmluvy alebo zmeny Ročného množstva, je zmena zo strany Dodávateľa akceptovaná iba v prípade, ak sa zmluvné strany 
dohodnú na podmienkach zmeny a za týmto účelom uzatvoria písomný dodatok k  Zmluve. Ak k zmene na príslušnom 
odbernom mieste dochádza zo strany PDS, k aktualizácii údajov v  Zmluve dochádza automaticky, bez potreby uzavretia 
dodatku k Zmluve.  

3 ĎALŠIE DOJEDNANIA 

3.1 V prípade zmeny počtu odberných miest, do ktorých je zo strany Dodávateľa zabezpečovaná združená dodávka podľa 
Zmluvy alebo zmeny Ročného množstva, je zmena zo strany Dodávateľa akceptovaná iba v prípade, ak sa zmluvné strany 
dohodnú na podmienkach zmeny a za týmto účelom uzatvoria písomný dodatok k Zmluve. Ak k zmene na príslušnom 
odbernom mieste dochádza zo strany PDS, k aktualizácii údajov v  Zmluve dochádza automaticky, bez potreby uzavretia 
dodatku k Zmluve.  

  

𝐾𝑠𝑝𝑜𝑡 je predajný koeficient (prirážka) obchodníka pripočítavaný k cene za SPOT uve-
dený v článku 3.2 tejto Dohody 

http://www.elgas.sk/
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3.2 Zmluvné strany si dohodli tieto podmienky združenej dodávky: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  nehodiace sa preškrtnite, v prípade, že tak neurobíte, má sa za to, že bola zvolená možnosť- daňový doklad, 
** v prípade voľby zasielania faktúr v tlačenej listinnej podobe, si Dodávateľ vyhradzuje právo spoplatniť túto voľbu 
v zmysle platného cenníka služieb. 
 

3.3 Faktúra za príslušný mesiac dodávky v prípade každého mesačne zúčtovaného odberného miesta obsahuje okrem iných 
zložiek celkový súčet platieb  za všetky príslušné obchodné hodiny príslušného mesačného obdobia dodávky, pričom 
platba za príslušnú obchodnú hodinu je súčinom CENA_SPOThod a ODBERhod, ktorým sa rozumie nameraný odber v prí-
slušnej obchodnej hodine dodávky. Prílohou faktúry bude súbor s vyčíslenými objemami a cenami za dodávku v jednot-
livých obchodných hodinách za príslušné mesačné obdobie dodávky. Faktúra za príslušné obdobie dodávky u ročne zúč-
tovaného odberného miesta bude okrem iných zložiek obsahovať platbu, ktorú Dodávateľ vypočíta súčinom skutočne 
odobratej elektriny (odčítanej príslušným PDS) a hodnoty váženého priemeru ceny za príslušné obdobie dodávky, sta-
novenej na základe váhy hodnôt TDOhod a CENA_SPOThod za príslušné odčítané obdobie dodávky, pričom TDOhod sa pre 
účely Zmluvy rozumie hodinová hodnota typového diagramu odberu TDO, ktorý je priradený príslušným PDS pre dané 
odberné miesto. Prílohou faktúry bude súbor s vyčíslenými objemami a cenami za združenú dodávku v jednotlivých ob-
chodných hodinách za príslušné obdobie dodávky. Výlučne pre účel stanovenia výšky mesačných preddavkov, ktoré sa 
Odberateľ zaväzuje pravidelne hradiť Dodávateľovi, Dodávateľ použije cenu produktu jednotarif uvedenú v Cenníku do-
dávky elektriny pre neregulovaných zákazníkov (ďalej aj ako „Cenník“) účinného v čase uskutočnenia združenej dodávky. 
V prípade zmeny Cenníka má Dodávateľ právo aktualizovať výšku mesačných preddavkov formou zaslania aktualizova-
ného Rozpisu preddavkov Odberateľovi, ktorý bude účinný k dátumu uvedenom v tomto Rozpise preddavkov. Zmluvné 
strany sa zároveň dohodli, že ak počas obdobia dodávky dôjde k výmene meradla, prepisu odberných miest alebo iným 
skutočnostiam, ktoré spôsobia, že Dodávateľ zo strany PDS obdrží fakturačné údaje na spracovanie skôr ako k 31.12. 
príslušného kalendárneho roka, je Dodávateľ oprávnený vyfakturovať združenú dodávku u ročne odpočítaného odber-
ného miesta aj skôr ako k 31.12. príslušného kalendárneho roka, a to podľa fakturačných údajov doručených zo strany 
PDS; tým nie je dotknuté právo Dodávateľa vyfakturovať združenú dodávku za zvyšné obdobie dodávky k 31.12. prísluš-
ného kalendárneho roka. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. VI ods. 6 Tretej časti Obchodných podmienok (povinnosť Odberateľa dodržať Minimálny 
odber a Maximálny odber) a čl. VI ods. 8 Tretej časti Obchodných podmienok (povinnosť Odberateľa dodržiavať mesačné 
hodnoty odberu vyplývajúce z Odberového diagramu) sa pre Zmluvu nebudú aplikovať. 

3.5 Ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve dohodli na podmienkach združenej dodávky pre obdobie dodávky, ktoré začína inak 
ako začatím kalendárneho roka, t.j. od 01.01., pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú , že pokiaľ je v Zmluve 
vyplnený Odberový diagram (Príloha č. 8 Zmluvy) a nie je výslovne dohodnuté inak, objem odberu uvedený pre ten-ktorý 
príslušný kalendárny mesiac platí pre každý taký kalendárny mesiac, ktorý je svojím pomenovaním, resp. číselným 

Obdobie dodávky – doba neurčitá 
(od) 

 
01.01.2023 

 
 

Údaje pre fakturáciu  
pre odberné miesto zúčtované 

mesačne(M) ročne(R) 

Výška mesačného preddavku (daňový / 
nedaňový doklad*): 

100% 100% 

Deň splatnosti mesačného preddavku (v 
mesiaci): 

7. deň 7. deň 

Splatnosť Vyúčtovacej faktúry (od vysta-
venia): 

10. deň 10. deň 

Zasielanie faktúr (elektronicky / tlačená 
listinná podoba **): 

elektronicky elektronicky 

Spotrebná daň (áno/nie) áno 

Zelená elektrina (rozsah v %) 0% 

Predajný koeficient (prirážka) obchodníka 
KSPOT  (EUR/MWh) 

19,87 

Fixná mesačná sadzba za každé odberné 
miesto (EUR) 

3,00 

http://www.elgas.sk/
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označením, totožný s  tým-ktorým príslušným kalendárnym mesiacom uvedeným v Odberovom diagrame, ak v ňom čo 
i len deň prebieha alebo by mala prebiehať združená dodávka. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kedykoľvek počas platnosti Zmluvy má Dodávateľ právo písomne navrhnúť Odberateľovi 
zmenu hodnoty Kspot podľa čl. 3 odseku 3.2 tejto Dohody (ďalej len „Návrh na zmenu Kspot“), a to aj opakovane. V 
prípade, ak Odberateľ s Návrhom na zmenu Kspot nesúhlasí a zmluvné strany sa písomne nedohodnú v lehote 15 dní 
odo dňa zaslania Návrhu na zmenu Kspot inak, má Odberateľ právo bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému 
dňu účinnosti Dodávateľom navrhovanej zmeny Zmluvu vypovedať a to doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodá-
vateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti takejto zmeny. Predčasné ukončenie Zmluvy spôsobom podľa 
predchádzajúcej vety nezakladá žiadnej zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane nárok na náhradu škody ani na 
zmluvnú pokutu. Ak Odberateľ výpoveď v súlade s týmto odsekom nepodá, dochádza k zmene hodnoty Kspot podľa 
Návrhu na zmenu Kspot, a to ku dňu účinnosti navrhovanej zmeny uvedenému v Návrhu na zmenu K spot. V rámci 
prehodnocovania zmeny hodnoty Kspot Dodávateľ okrem iného zohľadňuje aj (i) zmeny trhovej ceny elektriny, (ii) zvý-
šenie nákladov na plnenie zmluvných povinností Dodávateľa voči jeho koncovým odberateľom a (iii) zmeny okolností na 
trhu s elektrinou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že tento odsek 3.6 sa rovnako použije aj pre zmenu hodnoty Kspot 
zelená podľa čl. 3 odseku 3.2 tejto Dohody. 

4 POUČENIA TÝKAJÚCE SA DYNAMICKEJ CENY A INTELIGENTNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV 

4.1 Dynamickou cenou sa rozumie cena, ktorá podlieha vývoju na trhu s elektrickou energiou a má okamžitý dopad na 
fakturovanú cenu za dodávku elektriny. V prípade elektriny je dynamická cena odvodená od vývoja na slovenskom krát-
kodobom trhu s elektrinou organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. 

4.2 Organizátor trhu zverejňuje na svojich webových stránkach (www.okte.sk) deň vopred (štandardne do 13,00 hod.) cenu 
v jednotlivých hodinách, ktorá platí ako zúčtovacia cena na nasledujúci deň a táto vstupuje do výpočtu konečnej ceny 
dodávky. K zverejnenej cene je pripočítavaná hodnota obchodnej prirážky, ktorá je súčasťou Zmluvy. 

4.3 Spotreba odberateľa je teda ohodnotená v každej hodine fakturovaného obdobia aktuálnou cenou odvodenou od ceny na 
krátkodobom tzv. spotovom trhu OKTE podľa vzorca dohodnutého vyššie. 

4.4 Spotreba odberateľa v danej hodine je vyhodnotená na základe merania štvrťhodinovému priebehu výkonu, k čomu je 
optimálne mať nainštalovaný inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“). Ak na odbernom mieste nie sú dostupné tieto 
hodnoty, spotreba stanovaná odpočtom sa alokuje do hodín zúčtovacieho obdobia cez referenčnú krivku príslušnú danej 
distribučnej sadzbe odberateľa tzv. TDO krivka, ktorú zverejňuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej 
len „PDS“). 

4.5 Výhody dynamickej sadzby 
▪ Cena odráža aktuálny stav na trhu s energiami. 

▪ Bez podmienky odobrať zazmluvnené množstvo elektriny tzv. Take or Pay na báze daného roku alebo mesiaca, žiadne 

kompenzácie či prirážky za nedočerpanie alebo prečerpanie zmluvného objemu. 

▪ Transparentné zúčtovanie s dohodnutou obchodnou prirážkou k aktuálnym hodinovým cenám elektriny. 

▪ Pružný odber objemu, aký v danej chvíli odberateľ potrebuje. 

▪ Odberateľ vie benefitovať z významne odlišných cien v rámci dňa, týždňa alebo roka v prípade ak vie pružne reagovať 

na zverejnenú cenu. 

▪ Bez zbytočnej administratívy a aktualizácie zmluvnej dokumentácie vo vzťahu k odberu. 

▪ V prípade, ak ceny elektriny na trhu prudko kolíšu, dodávatelia si riziká premietajú do vysokých prirážok pri fixnej 

cene na dlhšie obdobie dodávky. Práve vtedy má odberateľ pri dynamickej cene možnosť pri akceptácii rizík výrazne 

profitovať z nižších cien na spotovom trhu a relatívne nižšej prirážky v porovnaní s fixnou cenou. 

▪ V prípade cenového šoku alebo neprimeraných rizikových prirážok, ktoré sú na trhu nepretržite od konca roka 2021, 

je vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia nižšej ceny na spotovom trhu.  

▪ Spotová cena je vo väčšej miere závislá od „technických fundamentov“- napríklad v prípade dostatku výroby z obno-

viteľných zdrojov je cena pod tlakom a to až k nulovým hodnotám. 

4.6 Riziká dynamickej sadzby 
▪ Cena elektriny na spotovom trhu je známa iba deň vopred. 

▪ Vývoj ceny nie je garantovaný a podlieha mnohým faktorom, ktoré sa vopred nedajú predvídať. 

▪ Výška ceny oboma smermi t.j. pokles i rast nie je žiadnym spôsobom limitovaná. 

4.7 Vyhodnotenie výhodnosti dynamickej ceny v porovnaní s fixnou cenou je potrebné realizovať až na dlhšom období do-
dávky ideálne rok. Vtedy sa premietne sezónnosť a jej výkyvy v cene, ktoré sú typické pre krátkodobý trh s elektrinou. 

http://www.elgas.sk/
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Dočasné rasty alebo poklesy sú bežným javom a v krátkom období dní či týždňov nie sú signifikantným dôvodom pre 
hodnotenie výhodnosti dynamickej ceny. 

5 INTELIGENTNÉ MERACIE SYSTÉMY 

5.1 Ministerstvo v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových určí kategórie koncových odberateľov elektriny, pre ktoré 
je opodstatnené využitie IMS, lehoty a minimálny rozsah zavádzania IMS v odberných miestach spadajúcich do takto 
určených kategórií koncových odberateľov elektriny. Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny nespadá do 
určených kategórií koncových odberateľov elektriny s opodstatneným využitím IMS podľa predchádzajúceho odseku, má 
koncový odberateľ právo na inštaláciu IMS na žiadosť. V prípade ak o inštaláciu IMS požiada odberateľ, náklady na in-
štaláciu uhrádza koncový odberateľ elektriny v rozsahu podľa prevádzkového poriadku PDS.  

5.2 Postup pre uplatnenie práva na inštaláciu IMS na žiadosť odberateľa : 
▪ Podanie žiadosti koncového odberateľa elektriny. 

▪ Splnenie podmienok PDS zo strany koncového odberateľa elektriny na inštaláciu IMS. 

5.3 Povinnosti PDS : 
▪ Zabezpečiť inštaláciu IMS do štyroch mesiacov od podania žiadosti koncového odberateľa elektriny. 

▪ Pred inštaláciou IMS informovať koncového odberateľa elektriny o všetkých funkciách a možnostiach interoperability 

IMS, možnostiach využitia IMS koncovým odberateľom elektriny a o nákladoch, ktoré je koncový odberateľ elektriny 

povinný v súvislosti s inštaláciou IMS uhrádzať. 

▪ Na svojom webovom sídle zverejňovať uplatnené náklady na inštaláciu IMS a typy IMS ponúkaných koncovým odbe-

rateľom elektriny na inštaláciu na žiadosť koncového odberateľa. 

5.4 Náklady na inštaláciu IMS a typy IMS ponúkaných zo strany PDS sú dostupné na webovom sídle PDS, napríklad :  
Pre územie západného Slovenka na www.zsdis.sk  

▪ https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Inteligentne-meracie-systemy#Co-su-inteligentne-me-

racie-systemy 

Pre územie východného Slovenka na  www.vsds.sk  

▪ https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/meranie-distribucie/elektromery/ms 

▪ https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/meranie-distribucie/casto-kladene-otazky 

Pre územie stredného Slovenka na www.ssd.sk 

▪ https://www.ssd.sk/inteligentny-meraci-system?page_id=5229 

5.5 Aktualizované poučenia týkajúce sa dynamickej ceny a IMS sú dostupné na www.elgas.sk. 
 
 
 

Za Dodávateľa:  Za Odberateľa: 
V Bratislave, dňa 25.11.2022  V Drienovskej Novej Vsi, dňa 24.11.2022 
Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  
Meno a priezvisko: Ing. Roman Blaho  Meno a priezvisko: ......................................................................... 
Funkcia: obchodný riaditeľ  Funkcia: ............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

  

podpis  podpis 
 

Osoba, ktorá dojednala Zmluvu   
Meno a priezvisko: Michal Rózsa    
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