
Číslo zmluvy: 

 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení Zákona o energetike 

(ďalej len „zmluva“) 

 Dodávateľ Odberateľ 

Názov : BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o. Názov : 

Sídlo : Hviezdoslavova 168/168, 
           018 63 Ladce

Sídlo : 

V zastúpení:  Michal Vašek V zastúpení: 

IČO: 47 238 721  Rodné číslo (IČO): 

IČ DPH: SK2023521555 IČ DPH: 

DIČ: 2023521555 DIČ: 

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 
Odd.: Sro, vložka číslo: 26234/R, deň zápisu 
10.05.2012 

Obchodný register Okresného súdu 
Odd.: , vložka č.: 

Číslo účtu: 1173058002/1111 UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: Banka : 

ďalej len „BEE3“  alebo „Dodávateľ“ ďalej len „Odberateľ“ 

 Preambula 

     Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s cieľom zabezpečenia plynulých a spoľahlivých 
dodávok 
a distribúcie elektriny pre Odberateľa, pričom obidve zmluvné strany chápu záväzky vyplývajúce z 
tejto zmluvy tak, že tieto majú zabezpečiť implementáciu postupov a vzájomných vzťahov pre 
odvetvie elektroenergetiky v rozsahu vyplývajúcom z liberalizácie trhu s elektrinou. 
     Táto zmluva zahrňuje distribučnú zmluvu a zmluvu o dodávke elektriny v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku, pričom zodpovednosť za odchýlku preberá Dodávateľ. Táto zmluva 
nezahrňuje zmluvu o pripojení k distribučnej sústave. 
      Vzhľadom na to, že distribúcia elektriny je služba podliehajúca regulácii, ustanovenia v tejto 
zmluve týkajúce sa distribúcie elektriny sa riadia pravidlami schválenými Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví SR (ďalej len URSO) pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“),
ku ktorej sú odberné miesta Odberateľa, špecifikované v tejto zmluve, pripojené. 
     Pojmy a definície používané v tejto zmluve vychádzajú zo Zákona o energetike, príslušných 
Vyhlášok Ministerstva hospodárstva SR, Výnosov a Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví SR, Prevádzkového poriadku PDS vrátane príloh a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov pre odvetvie elektroenergetiky, ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu s elektrinou. 
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I. 
Predmet zmluvy 

1.1. Distribúcia elektriny 

Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok BEE3 zabezpečiť Odberateľovi distribúciu elektriny v 
štandardnom zabezpečení, systémové služby a prevádzkovanie systému pre dané miesto 
spotreby a odberné miesto: 
  Miesto spotreby (odberné miesto): 
  EIC kód odberného miesta: 
  Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej (PDS): BEE3 s.r.o. 
  Odberné miesto je pripojené do sústavy na napäťovej úrovni: NN 
  Zmluvné strany sa dohodli na dodávku elektriny v celkovom množstve: viď Príloha č. 1 
  Deň začiatku dodávky podľa tejto zmluvy je: 

za nasledujúcich podmienok: 
1.1.1. Odberateľ plní povinnosti, ktoré mu ukladá Zákon o energetike č. 656/2004 Z. z. (ďalej len 
“Zákon“) a príslušné vykonávacie predpisy Zákona. 
1.1.2. Odberateľ spĺňa podmienky stanovené „Prevádzkovým poriadkom“ prenosovej distribučnej 
siete ku ktorej je pripojený. 
1.1.3. Distribúcia elektriny sa riadi aktuálne platnými „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a 
„Technickými podmienkami“ prevádzkovania distribučnej sústavy, ktoré sú platné pre distribučnú 
sústavu, do ktorej je odberné miesto pripojené. 

Táto časť zmluvy je uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení 
Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. (ďalej len “Zákon“). 
1.2. Dodávka elektriny 

Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok BEE3 opakovane dodávať Odberateľovi dohodnuté 
množstvo elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu vo všetkých 
odberných miestach stanovených touto Zmluvou za nasledujúcich podmienok: 
1.2.1. Technický a právny stav predmetných odberných miest umožňuje distribúciu elektriny. 
1.2.2. Odberateľ má dohodnuté množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje dodávka elektriny. 
1.2.3. Odberateľ a BEE3 majú dohodnutú cenu za dodávku elektriny. 
1.2.4. Odberateľ dodržiava platobné podmienky uvedené v tejto zmluve. 
1.2.5. Odberateľ si zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku a BEE3 preberá touto 
zmluvou za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku spôsobenú Odberateľom v zmysle všeobecne 
platného právneho predpisu upravujúceho pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Prenesená 
zodpovednosť za odchýlku platí za podmienky, že Odberateľ bude mať počas trvania tejto zmluvy 
dodávku elektriny do všetkých odberných miest určených v tejto zmluve len od BEE3. 

Táto časť zmluvy, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, sa riadi ustanoveniami § 409 
a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona. 
1.3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Odberateľa odobrať dohodnuté množstvo elektriny a platiť
BEE3 za plnenia uvedené v čl. I bod 1.1. a bod. 1.2. cenu podľa tejto zmluvy. 
1.4. Dohodnutým množstvom elektriny je obojstranne potvrdené množstvo elektriny uvedené v 
článku 1.1 tejto zmluvy.

1.5. Podpisom tejto zmluvy Odberateľ poveruje Dodávateľa na jednania v oblasti distribúcie 
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elektriny v distribučnej sústave PDS. 
1.6. V prípade porušenia bodov 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5. sa má za to, že Odberateľ odoberá 
elektrinu v rozpore s touto zmluvou. 

II. 
Platnosť a účinnosť zmluvy, doba plnenia zmluvy 

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
01.12.2015 od 00.00 hod. a uzatvára sa na dobu určitú 31.12.2016 do 24.00 hod. Platnosť zmluvy 
sa automaticky predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je 
vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace pred ukončením platnosti
zmluvy. 
2.2. Táto zmluva platí pre všetky odberné miesta stanovené v článku 1.1 tejto zmluvy. 
2.3. Prílohy k tejto zmluve nepodliehajú automatickému predĺženiu platnosti. Vzhľadom na 
závažnosť dojednaní v jednotlivých prílohách platí, že automatické predĺženie platnosti zmluvy 
nastane len po dojednaní predmetných príloh. 

 III. 
Cena za predmet plnenia 

3.1. Cena za poskytnutie distribúcie elektriny, prenosu elektriny, za systémové služby a 
prevádzkovanie systému a ostatné poplatky schválené URSO (predmet plnenia podľa čl. I bod 1.1.
tejto zmluvy) sú určené podľa platných cenových rozhodnutí URSO. V prípade zavedenia nových 
poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto 
zmluvy, má BEE3 právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto 
poplatky zaplatiť. BEE3 má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, 
ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú zavedené URSO-m alebo rozhodnutiami štátnych 
orgánov SR a ktoré BEE3 nebude môcť ovplyvniť. 
3.2. Cena dodávky elektriny (predmet plnenia podľa čl. I bod 1.2. tejto zmluvy) je dohodnutá 
zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorá je uvedená 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. 
3.3. Všetky uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. K uvedeným cenám bude pripočítavaná
DPH podľa platných právnych predpisov. 
3.4. Cena za distribuovanú a dodanú elektrinu je stanovená v EUR. 

IV. 
Fakturácia a platenie. 

4.1. Faktúry za odobratú elektrickú energiu budú vystavované na každé odberné miesto 
špecifikované v článku 1.1 samostatne. 
4.2. Vyúčtovanie dodanej a distribuovanej elektriny za dodanú a distribuovanú elektrinu bude 
uskutočňované formou faktúry, ktorú BEE3 vystaví do 7 pracovných dní po dni zdaniteľného 
plnenia na základe príslušného odpočtu stavov fakturačného merania. 
4.3. Vystavovanie faktúr bude realizované mesačne. 
4.4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. 
4.5. Odberateľ a BEE3 sa dohodli, že Odberateľ nebude platiť preddavky za odobratú elektrickú 
energiu. 
4.6. V prípade, že Odberateľ nezaplatí faktúru v plnej výške, čiastková úhrada sa rozráta na 
jednotlivé položky vo faktúre v percentuálnom pomere ich fakturovanej výšky.

4.7. V prípade, že Odberateľ opakovane nedodržiava termíny splatnosti peňažných záväzkov 

Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku                                    3/7



podľa tejto zmluvy alebo opakovane neuhrádza vystavené faktúry v zmysle Dohody, BEE3 je 
oprávnená požadovať od Odberateľa poskytnutie peňažnej zábezpeky (kaucie) vo výške až do 
trojnásobku očakávaných priemerných mesačných platieb za elektrinu, pokiaľ nie je dohodnutý iný 
spôsob poskytnutia zábezpeky. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu takejto požiadavke 
BEE3 vyhovieť, pričom porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

V. 
Meranie 

5.1. Typ meracej súpravy určenej pre meranie elektrickej energie je určené v Technickej 
špecifikácii odberného miesta. Overovanie meradiel sa riadi Vyhláškou č. 210/2000 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Zásady merania elektrickej energie stanovuje „Prevádzkový poriadok“.

VI. 
Úrok z omeškania a upomienky 

6.1. Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je 
BEE3 oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Úrok z omeškania bude vyúčtovaný po uplynutí dátumu splatnosti príslušného 
peňažného záväzku Odberateľa. Odberateľ uhradí úrok z omeškania do dátumu splatnosti 
uvedeného na vyúčtovaní. 
6.2. Ak Odberateľ neuhradí faktúru Dodávateľovi v lehote splatnosti o viac ako 14dní, Dodávateľ 
zašle Odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 10,- Eur 
vyfakturuje Dodávateľ vo fakturačnom období v ktorom bola táto upomienka zaslaná.

VII. 
Vylúčenie zodpovednosti 

7.1. Pre účely zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také 
mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo 
kontrolu ktorejkoľvek zmluvnej strany a ktoré zmluvnej strane zabránia alebo bezprostredne 
ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy. Týmito 
udalosťami môžu byť najmä živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, 
štrajk, epidémia a pod.. Rovnaké právne následky ako sú uvedené prípady vyššej moci, môže mať
zmena zákonov SR, alebo iných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní 
kontraktačný systém BEE3 s dôsledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti 
hospodársky únosnej alternatívy.

VIII.
Riešenie sporov 

8.1. V prípade vzniku sporov z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné 
opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa zaväzujú 
zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou dohodu a v prípade, že k dohode alebo zmieru 
nedôjde, bude takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého bude stanovená v 
zmysle Občianskeho súdneho poriadku. 
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IX. 
Ukončenie zmluvy 

9.1. V prípade, zmeny Odberateľa (právneho subjektu) na ktoromkoľvek odbernom mieste podľa 
tejto Zmluvy má Odberateľ právo požiadať BEE3 o ukončenie dodávky a distribúcie elektriny na 
niektorom z odberných miest, pričom takáto zmena bude predmetom dohody o zmene zmluvy a 
príslušných príloh zmluvy. BEE3 bezdôvodne neodoprie požiadavku Odberateľa na ukončenie 
dodávky a distribúcie elektriny do niektorého odberného miesta, pričom BEE3 je oprávnená 
požadovať pred ukončením dodávky a distribúcie elektriny vysporiadanie všetkých záväzkov 
Odberateľa na odbernom mieste, v ktorom bude dodávka a distribúcia elektriny dohodou 
zmluvných strán ukončená. 
9.2. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch určených obchodným 
zákonníkom. Podstatné porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje 
najmä: 
a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podľa tejto 
zmluvy, 
b) omeškania so zaplatením akýchkoľvek platieb podľa tejto zmluvy (napr. pokút, zálohových 
platieb, úrokov z omeškania a náhrad) v stanovených termínoch, a to po výzve BEE3, 
c) neumožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby 
alebo výmeny, a to ani po výzve BEE3, 
d) poškodenie meracieho zariadenia zo strany Odberateľa alebo neoznámenie skutočnosti, že 
meracie zariadenie bolo poškodené treťou osobou (pokiaľ o tom preukázateľne vedel), alebo 
odcudzené. Odberateľ je povinný poškodenie meracieho zariadenia alebo odcudzenie meracieho 
zariadenie oznámiť BEE3 bez zbytočného odkladu. 
e) v prípade ak nedôjde k začatiu dodávky elektriny podľa tejto zmluvy z dôvodu nečinnosti 
trvajúcej viac ako 14 dní od účinnosti tejto zmluvy alebo zmarenia zo strany Odberateľa, 
f) začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok Odberateľa v zmysle 
Zákona č. 7/2005 Z. z. 
9.3. Podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany BEE3 sa považuje : 
a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny, 
b) opakované bezdôvodné neposkytovanie distribúcie elektriny, 
c) opakované nedodržanie kvality dodávanej elektriny v rozsahu medzných hodnôt podľa 
technických noriem. 
d) začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok BEE3 v zmysle Zákona č. 
7/2005 Z. z. 
9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a vykonané písomne a doručené druhej 
zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom ukončenia distribúcie elektriny do 
odberných miest Odberateľa a odobratím meracieho zariadenia. 
9.5. Zmluvné strany sa dohodli na ročnej úprave cien podľa vývoja cien v SR a ich odsúhlasení 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tak, že Dodávateľ zverejní a Odberateľovi oznámi
cenu na ďalší rok v termíne do 60 dní pred ukončením platnosti ceny. 
9.6. Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť tiež v prípade, že nebude zmluvnými 
stranami dohodnuté nové znenie prílohy (Prílohy č.1) najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia 
jej platnosti. 
9.7. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je Odberateľ povinný v zmysle platných právnych 
predpisov uzatvoriť samostatnú zmluvu o distribúcií. 

X. 
Reklamácie 

10.1 Ak vzniknú chyby pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej 
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konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ 
nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 
10.2 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme reklamácie s jednoznačným označením 
„Reklamácia“. 
10.3 Reklamácia neoprávňuje poškodenú stranu k nezaplateniu faktúry. 
10.4 Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 
15 dní odo dňa, kedy reklamáciu obdržala. 
10.5 V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je dobropis, resp. ťarchopis, povinná zmluvná 
strana zrealizuje úhradu v lehote splatnosti aká je dohodnutá pre vyúčtovacie faktúry. 
10.6 Všetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia platnými zákonnými 
ustanoveniami. 

XI. 
Súhlas k zabezpečeniu distribúcie elektriny 

11.1 Odberateľ týmto poveruje Dodávateľa, aby v jeho mene zabezpečil distribúciu elektriny do 
odberných miest podľa tejto zmluvy od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti 
vymedzeného územia, a to za podmienok uvedených v príslušných rozhodnutiach ÚRSO, 
Prevádzkového poriadku PDS a podmienok poskytovania distribúcie PDS. Odberateľ sa zaväzuje 
poskytnúť Dodávateľovi požadovanú súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie distribúcie elektriny 
od PDS. V prípade, že Odberateľ Dodávateľovi požadovanú súčinnosť na zabezpečenie distribúcie
elektriny neposkytne, Dodávateľ nie je povinný distribúciu elektriny podľa tejto zmluvy Odberateľovi
zabezpečiť. 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

12.1. Všetky úkony vyplývajúce zo zmluvy musia byť vykonané písomne, pokiaľ zmluvné strany 
nedohodnú prípustnosť inej formy. Písomnosti sa považujú za doručené, ako náhle boli adresátom
prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním, alebo 
opomenutím zmaril doručenie písomnosti. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát 
doručenie písomnosti odmietol. 
12.2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 1 
vyhotovení zmluvy. 
12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou očíslovaných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 – Cena za dodávku elektriny 
Obsah každej z jednotlivých príloh tejto zmluvy platí len po obdobie, ako je v prílohe uvedené. 
12.5. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, Zákonom
o energetike, príslušnými Vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, Výnosmi a Rozhodnutiami 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, Prevádzkovým poriadkom BEE3 a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
12.6. Údaje poskytnuté Odberateľom v súvislosti so zmluvou, SSE uloží za účelom spracovania 
dát, s čím Odberateľ podpisom zmluvy vyjadruje svoj súhlas. 
12.7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, zmluvné 
strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia v tejto zmluve 
ustanoveniami novými, určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel tejto
zmluvy. 
12.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť pred tretími osobami všetky informácie týkajúce
sa tejto zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán neposkytne akékoľvek informácie týkajúce sa tejto 
zmluvy tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, okrem 
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informácií verejne publikovaných, alebo sprístupnenie ktorých ukladá zákon alebo všeobecne 
záväzný právny predpis. 
12.9. Uzatvorením tejto zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva na dodávku elektriny 
uzatvorená pre odberné miesta definované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
12.10. 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. 
12.11. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením § 262 Obchodného Zákonníka že, ich 
záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

 
 ZA BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r .o.   ZA ODBERATEĽA

 Meno a priezvisko:
 Michal Vašek

  Meno a priezvisko:

 Funkcia: konateľ   Funkcia:

 Dátum:   Dátum:
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