
Strana 1 z 11 

 

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb 

číslo 01/2020 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

medzi: 

 

Zmluvné strany:  

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  PREŠOV REAL, s.r.o.  

Sídlo:    Slovenská 40, 080 01 Prešov  

IČO:     31722814 

DIČ:     2020521393  

IČ DPH:    SK2020521393  

Bankové spojenie:     

IBAN:       

Zastúpená:    Ing. Peter Miklovič, konateľ spoločnosti  

Zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č.  

2847/P  

(ďalej len ako „objednávateľ“)  

a 

 

Poskytovateľ:   
Obchodné meno:  ENERGOS, s. r. o. 

Sídlo:    Prostejovská 1,  080 01 Prešov 

IČO:    46 022 651 

IČ DPH:     SK2023200575  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:      

Zastúpená:     Mgr. Marek Karlík  - konateľ 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, Vložka č. 

24097/P 

(ďalej len ako „poskytovateľ“)  

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“) 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy poskytovať 

objednávateľovi poradenské služby v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva (v časti distribúcia a 

dodávka) spočívajúce v úkonoch a činnostiach bližšie špecifikovaných v článku III odsek 5 tejto 

zmluvy (ďalej len „služby“) v rámci miestnej distribučnej sústavy (ďalej len „MDS“) 

Priemyselnom parku Prešov – Záborské (ďalej len „PPZ“) spôsobom a formou v súlade s touto 

zmluvou a právnymi predpismi a záväzok objednávateľa platiť poskytovateľovi za predmet zmluvy 

cenu dohodnutú podľa článku III tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré súvisia s 

povinnosťami objednávateľa ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy vyplývajúce 

objednávateľovi z príslušných právnych predpisov, ktorými sú najmä, nie však výlučne zákon č. 

251/2012 Z. z. o energetike, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Vyhlášky 

18/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení platnej legislatívy.  

3. Poskytovateľ je držiteľom osvedčení a povolení nevyhnutne potrebných pre poskytovanie služieb 

v zmysle tejto zmluvy. Osvedčenie č. 251/2012/41a-0027 výroba, prenos, distribúcia, dodávka 
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elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Osvedčenie č. 656/2004/41b-0268 

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu.    

 

Článok II. 

Podmienky poskytovania poradenských služieb  

1. Poskytovateľ je povinný predložiť písomnú dokumentáciu, ktorú vyhotoví objednávateľovi počas 

trvania tejto zmluvy; najmä stanoviská, vyjadrenia zmluvy alebo inú dokumentáciu súvisiacu 

s predmetom zmluvy.    

2. Poskytovateľ zodpovedá za odborné poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy najmä 

na kvalitné, včasné a správne plnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi z príslušných   

právnych predpisov.  

3. Pri plnení predmetu zmluvy poskytovateľ postupuje podľa pokynov objednávateľa a v súlade 

s jeho záujmami. Poskytovateľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť 

jeho pokynov a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré zistil v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, 

a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.  

4. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach o ktorých sa 

v súvislosti s predmetom tejto zmluvy dozvie a ktoré majú vplyv na riadne plnenie predmetu tejto 

zmluvy.  

4.1 Kontaktná osoba objednávateľa: 

Pre požiadavky technického charakteru: 

Meno a priezvisko: Igor Kivader 

Tel.: +421 918 847 990 

e-mail: igor.kivader@presovreal.sk 

 

Pre požiadavky ekonomického charakteru: 

Meno a priezvisko: Ing. Mária Zakuťanská 

Tel.: +421 917 821 241   

e-mail: maria.zakutanska@presovreal.sk 

5. Poskytovateľ pri plnení svojich povinností postupuje tak aby objednávateľovi nevznikla škoda, či 

už činnosťou poskytovateľa alebo z titulu nesplnenia povinností uloženej objednávateľovi právnym 

predpisom. 

6. Poskytovateľ je oprávnený využiť pre plnenie predmetu zmluvy svojich dvoch zamestnancov 

a zodpovedné osoby  (s potrebným oprávnením). Za riadne koordinovanie ich činnosti, ich konanie 

a prípadné škody spôsobené ich konaním zodpovedá poskytovateľ tak, akoby tieto služby 

vykonával sám. Pre účely vykonávania funkcie zodpovedného zástupcu pre oblasť 

elektroenergetiky a plynárenstva poskytovateľ určuje nasledujúce osoby/u: 

6.1 Pre oblasť energetiky 

Meno a priezvisko: Milan Macko 

Č. osvedčenia: 656/2004/41a-0653  

 

6.2 Pre oblasť  plynárenstva  

Meno a priezvisko: Milan Macko 

Č. osvedčenia: 656/2004/41b-0227  

 

  

6.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že uvedené osoby spĺňajú požiadavky na zodpovedného zástupcu 

v zmysle platných právnych predpisov.  

6.4 Odmena osôb vykonávajúcich funkciu zodpovedného zástupcu je zahrnutá v cene za 

poskytovanie poradenských služieb podľa článku III ods. 1 tejto zmluvy t. j. objednávateľ 

nebude týmto osobám uhrádzať samostatnú odmenu. Za vyplatenie odmeny osobám 

vykonávajúcich funkciu zodpovedného zástupcu zodpovedá poskytovateľ. 

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania poskytovania služieb v zmysle 

predmetu zmluvy.  
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8. Služby v zmysle tejto zmluvy zahrňujúce zastupovanie objednávateľa pred tretími osobami, 

orgánmi štátnej správy a samosprávy na území Slovenskej republiky, bude vykonávať 

poskytovateľ, alebo v jeho mene poverené osoby, výlučne na základe písomnej plnej moci, ktorú 

poskytovateľovi alebo jeho zástupcovi v odôvodnených prípadoch udelí objednávateľ.  

9. Poskytovateľ bude písomne a bez meškania informovať objednávateľa o akýchkoľvek 

okolnostiach, ktoré mu prekážajú pri realizácii plnenia tejto zmluvy. V prípade, že nastanú 

okolnosti tvoriace prekážku realizácie plnenia tejto zmluvy bez zavinenia poskytovateľa, zmluvné 

strany dohodnú náhradný termín plnenia. Ak poskytovateľ bezodkladne neupozorní na okolnosti 

tvoriace prekážku plnenia, nebude sa môcť na takéto okolnosti následne odvolať. 

 

Článok III.      

Cena za poradenské služby a platobné podmienky 

1. Cena za poradenskú činnosť (špecifikovaná v článku III ods. 6 bod. 6.1) v zmysle tejto zmluvy bola 

dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení zmluvnými stranami pevnou 

sumou vo výške 3.700 € bez DPH mesačne (slovom tritisícsedemsto eur bez dane z pridanej 

hodnoty). V cene za poskytovanie služieb je zahrnutá náhrada osobných nákladov dvoch 

zamestnancov poskytovateľa vrátane odmien pre zodpovedných zástupcov pre oblasť 

elektroenergetiku a plynárenstvo.  

2. Odmena je súčasťou oprávnených nákladov cenového návrhu (tvorba ceny), ktorý je schvaľovaný 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na dané obdobie. 

3. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom platená na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. Splatnosť faktúr vystavenej poskytovateľom je 14 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia objednávateľovi, pričom faktúry je ooskytovateľ povinný doručiť objednávateľovi 

najneskôr do 15-teho dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli fakturované služby 

vykonané. Súčasťou faktúry poskytovateľa musia byť súpisy služieb poskytnutých v danom 

mesiaci potvrdené objednávateľom. 

4. Ak faktúra Poskytovateľa nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude 

vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo nebude 

obsahovať požadované prílohy, má objednávateľ právo vrátiť ju pred uplynutím lehoty jej 

splatnosti bez zaplatenia poskytovateľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodná lehota 

splatnosti faktúry a objednávateľ nie je v omeškaní. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť 

dňom doručenia prepracovanej faktúry.  

5. V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za vadné 

plnenie alebo jeho časť faktúru v mene a na účet poskytovateľa, a to za podmienok, že 

objednávateľ riadne reklamoval vady diela a poskytovateľ nevystavil dobropis alebo opravnú 

faktúru na zľavu z ceny za vadné plnenie v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 

poskytovateľovi 

6. V cene je zahrnuté: 

6.1 Základné činnosti 

a. Spracovávanie podkladov k fakturácii na základe odpočtov dodaných objednávateľom. 

b. Odosielanie a odsúhlasenie spotreby s dodávateľmi energií. (elektrina, plyn). 

c. Komunikácia a nahlasovanie nameraných údajov o spotrebe pre OKTE – organizátor 

krátkodobého trhu s elektrinou mesačne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho po ukončení 

predchádzajúceho mesiaca. 

d. Aktualizácia a všetky zmeny v elektronickom systéme ISOM (elektronický softvérový systém) 

v súvislosti s povinnosťami prevádzkovateľa MDS (v súlade s prevádzkovým denníkom 

OKTE). 

e. Komunikácia a nahlasovanie nameraných údajov o spotrebe pre SEPS – Slovenská 

elektrizačná a prenosová sústava, denne – najneskôr do 12.00 hod za predchádzajúci deň, 

mesačne - najneskôr do 5. dňa nasledujúceho po ukončení predchádzajúceho mesiaca 
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f.  Aktualizácia a všetky zmeny v elektronickom systéme ISOM SEPS (elektronický softvérový 

systém) v súvislosti s povinnosťami prevádzkovateľa MDS (v súlade s prevádzkovým 

denníkom SEPS). 

g. Komunikácia a nahlasovanie nameraných údajov o spotrebe pre VSD, a. s. – 

Východoslovenská distribučná , denne – najneskôr do 12.00 hod za predchádzajúci deň, 

mesačne - najneskôr do 5. dňa nasledujúceho po ukončení predchádzajúceho mesiaca 

h. Zabezpečenie odborne spôsobilých osôb na podnikanie v energetike (distribúcia a dodávka 

elektriny, distribúcia a dodávka plynu), pre každú komoditu zvlášť vrátane odmien pre tieto 

osoby, ktoré sú zahrnuté v cenovej ponuke. 

i. Komunikácia s Colným úradom (na základe poverenia): zastupovanie spoločnosti v plnom 

rozsahu.  

j. Elektronické doručovanie daňových priznaní k spotrebnej dani v oblasti elektrina a plyn, 

mesačne najneskôr do 25. dňa nasledujúceho po ukončení predchádzajúceho zdaňovacieho 

obdobia a to na základe objednávateľom poskytnutých údajov o množstve predanej 

a spotrebovanej komodity (elektrina, plyn) za dané zdaňovacie obdobie. 

k. Účasť  a asistencia na daňových kontrolách Colného úradu. 

l. Spracovanie evidencie a prehľadu spotrebnej dane za komodity elektrina a plyn v zmysle 

platnej legislatívy. 

m. Vypracovávanie, odsúhlasenie cenových návrhov (ceny za distribúciu) v oblasti 

elektroenergetiky v zmysle vyhlášky 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (termín predkladania návrhov na 

rok T, vždy ročne najneskôr do 31.októbra roku T-1), resp. na základe výzvy ÚRSO.   

n. Vypracovávanie, odsúhlasenie cenových návrhov (ceny za distribúciu) v oblasti plynárenstva 

v zmysle vyhlášky 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 

na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (termín predkladania návrhov na rok T, vždy ročne 

najneskôr do 31. júla roku T-1), resp. na základe výzvy ÚRSO. 

o. Spracovanie a zakomponovanie zmien legislatívy v oblasti energetiky a povinností 

vyplývajúcich z týchto zmien. 

p. Spracovávanie štatistických údajov, písomných hlásení a povinností prevádzkovateľa MDS 

(Štandardy kvality elektrina a plyn, prehľady o skutočnej spotrebe za predchádzajúci rok, atd.) 

- mesačne v priebehu celého roka. 

q. Vypracovávanie pravidiel rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre 

odpisovanie (Elektrina a plyn). Tieto pravidlá je nutné viesť a sledovať v rámci účtovníctva 

objednávateľa, kde je požadovaná súčinnosť s ekonomickým oddelením. 

r. Vypracovávanie a legislatívna aktualizácia zmlúv s koncovými odberateľmi. Konzultácia 

a odsúhlasenie zmlúv s budúcimi dodávateľmi energií. 

s. Zavádzanie inteligentných meracích systémov podľa § 2 písm. a) bodu 15 Zákona o energetike 

pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny  v zákonom stanovených lehotách 

a v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.358/2013 Z. z 

t. Určovanie požadovaných technických parametrov inteligentných meracích systémov. 

u. Určovanie spôsobu prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu 

s elektrinou. 

v. Stanovovanie požiadaviek na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii 

a prevádzke inteligentných meracích systémov. 

w. Bilancovanie dennej a následne mesačnej spotreby v kWh, zaznamenávanie a archivácia 

údajov spotreby  v rámci nahlasovania údajov pre SEPS a prevádzkovateľa RDS – VSD, a. s. 

x. Zabezpečovanie odborného dohľadu pre zriadenie vybavenia každého OOM (odberné miesto) 

diaľkovým odpočtom a pri zabezpečení centrálneho PC so softvérom na spracovanie 

a poskytovanie údajov. 

y. Vykonávanie  zmien  v nahlasovaní údajov do OKTE a to na báze denného nahlasovania 

údajov za 24 hodín za predchádzajúci deň (D+1) za každé OOM najneskôr do 9:00 hod. 

nasledujúceho dňa.  
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7. Podrobná špecifikácia požadovaných činností pri zasielaní údajov pre OKTE poskytovaných 

prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy PREŠOV REAL, s.r.o. (PPZ). 

6.1Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy poskytuje OKTE, a.s. zoznam odberných a 

odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy obsahujúci tieto údaje: 

a. EIC kód z odberného a odovzdávacieho miesta,  

b. druh odberného miesta: 

- odberné miesto odberateľa (odber elektriny zo sústavy) 

- odovzdávacie miesto odberateľa (dodávka elektriny do sústavy) 

- odberné miesto výrobcu elektriny (odber elektriny zo sústavy) 

- odovzdávacie miesto výrobcu elektriny (dodávka elektriny do sústavy)  

- odberné miesto tvoriace rozhranie sústav (odber elektriny zo sústavy) 

- odovzdávacie miesto tvoriace rozhranie sústav (dodávka elektriny do sústavy); 

- odberné a odovzdávacie miesto tvoriace rozhranie sústav (odber elektriny zo sústavy aj 

dodávka do sústavy); za odberné a odovzdávacie miesto tvoriace rozhranie sústav sa 

považuje miesto odberu elektriny, na ktorom dochádza k fyzickému toku elektriny zo 

sústavy prevádzkovateľa sústavy do inej sústavy aj k fyzickému toku elektriny z inej 

sústavy do sústavy prevádzkovateľa sústavy; odbernému a odovzdávaciemu miestu 

tvoriacemu rozhranie sústav (odber elektriny zo sústavy aj dodávka elektriny do sústavy je 

možné priradiť len jeden EIC kód Y bilančnej skupiny, do ktorej je odberné a 

odovzdávacie miesto tvoriace rozhranie sústav priradené  

- vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy 

- ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy: 

- straty elektriny v sústave  

- nemeraný odber  

c. typ určeného meradla: 

   určené meradlo s priebehovým záznamom hodnôt a s diaľkovým prenosom údajov  

- určené meradlo s priebehovým záznamom hodnôt bez diaľkového prenosu údajov, 

- určené meradlo bez priebehového záznamu hodnôt, 

- hodnoty stanovené výpočtom, 

- hodnoty stanovené odhadom  

d. napäťová úroveň: 

- VVN, 

- VN, 

- NN,  

e. typ uzatvorenej zmluvy:  

- zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s užívateľom OOM, 

- rámcová distribučná zmluva s dodávateľom elektriny, 

f. EIC kód Y bilančnej skupiny Subjektu zúčtovania, ktorý za odberné a odovzdávacie miesto 

prevzal zodpovednosť za odchýlku, 

g. EIC kód X dodávateľa elektriny do odberného miesta, ktorý za dané odberné miesto prevzal 

zodpovednosť za odchýlku, 

h. EIC kód X dodávateľa elektriny alebo účastníka trhu s elektrinou, ktorý vykupuje elektrinu v 

odovzdávacom mieste, a ktorý za dané odovzdávacie miesto prevzal zodpovednosť za 

odchýlok,  

i. EIC kód Y susediacej sústavy v prípade odberného a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí 

rozhranie medzi distribučnou sústavou a inou distribučnou sústavou alebo distribučnou 

sústavou a prenosovou sústavou, 

j. údaj o období, v ktorom je distribúcia prerušená v prípade prerušenia distribúcie, 

k. triedu TDO a údaj o predpokladanom ročnom odbere, resp. dodávke elektriny v prípade 

odberného a odovzdávacieho miesta vybaveného určeným meradlom bez priebehového 

záznamu hodnôt,  

l. dátum začiatku dodávky poslednej inštancie v prípade dodávky poslednej inštancie, 

m. dátum začiatku a prípadne ukončenia platnosti OOM, 



Strana 6 z 11 

 

n. kategóriu technických parametrov inteligentného meracieho systému:  

- bez inteligentného meracieho systému, 

- základná funkcionalita inteligentného meracieho systému (zodpovedá typu určeného 

meradla s priebehovým záznamom hodnôt bez diaľkového prenosu údajov, a typu 

určeného meradla s priebehovým záznamom hodnôt s diaľkovým prenosom údajov), 

- pokročilá funkcionalita inteligentného meracieho systému (zodpovedá typu určeného 

meradla s priebehovým záznamom hodnôt a s diaľkovým prenosom údajov), 

- špeciálna funkcionalita inteligentného meracieho systému (zodpovedá typu určeného 

meradla s priebehovým záznamom hodnôt a s diaľkovým prenosom údajov),  

o. ďalšie identifikačné údaje v nasledujúcom rozsahu:  

- adresu výrobcu elektriny na doručovanie v prípade odberného a odovzdávacieho miesta 

výrobcu elektriny, 

- adresu umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny v prípade odberného a odovzdávacieho 

miesta  výrobcu elektriny, 

- adresu prevádzkovateľa susednej miestnej distribučnej sústavy na doručovanie v prípade 

odberného a odovzdávacieho miesta tvoriaceho rozhranie miestnej distribučnej sústavy a 

inej miestnej distribučnej sústavy, 

8. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznamuje OKTE, a.s. zmenu údajov podľa odseku 1 

pre odberné a odovzdávacie miesto, zánik odberného a odovzdávacieho miesta a vznik nového 

odberného a odovzdávacieho miesta vrátane údajov podľa odseku 1, najneskôr v termíne do 9:00 

hod. dňa predchádzajúceho dňu, ku ktorému je zmena účinná (D-1, 9:00 hod.).  

9. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdáva OKTE, a.s. namerané alebo náhradným 

spôsobom určené údaje:  

a. fyzický odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy do jednotlivých 

odberných alebo odovzdávacích miest:  

- odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, vrátane vlastnej spotreby 

elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri prevádzkovaní sústavy a ostatnej 

vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 

- výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, 

- tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy, 

b. fyzická dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy z jednotlivých 

odovzdávacích alebo odberných miest:  

- odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, 

- výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, 

- tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy. 

c. straty elektriny v distribučnej sústave.  

10. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdáva OKTE, a.s. namerané alebo náhradným 

spôsobom určené údaje podľa odseku 3:  

a. denne do 9:00 hod za predchádzajúci kalendárny deň v štvrťhodinovom rozlíšení v kW s 

presnosťou na 3 desatinné miesta v prípade údajov meraných určeným meradlom s 

priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát elektriny v sústave, 

b. do 3. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení 

v kW s presnosťou na 3 desatinné miesta v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom 

s priebehovým záznamom hodnôt, vrátane nameraných údajov z meraní typu B v prípade 

odberných alebo odovzdávacích miest 

- výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, 

- tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy  

c. do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení 

v kW s presnosťou na 3 desatinné miesta v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom 

s priebehovým záznamom hodnôt, vrátane nameraných údajov z meraní typu B v prípade 

odberných alebo odovzdávacích miest odberateľov elektriny pripojených do distribučnej 

sústavy, vrátane vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri 



Strana 7 z 11 

 

prevádzkovaní sústavy a ostatnej vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy, a v prípade strát elektriny v sústave,  

d. do 3. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac údaje v kWh za príslušné 

obdobie v prípade meraní typu A a meraní typu B s presnosťou na 3 desatinné miesta v prípade 

odberných alebo odovzdávacích miest  

- výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, 

- tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy 

e. do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac údaje v kWh za príslušné 

obdobie v prípade meraní typu A a meraní typu B s presnosťou na 3 desatinné miesta v 

prípade odberných alebo odovzdávacích miest odberateľov elektriny pripojených do 

distribučnej sústavy,  

f. do 5. pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu 

určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu 

hodnôt v kWh s presnosťou na 3 desatinné miesta, 

g. prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny bilančnej skupiny alebo pri zmene užívateľa 

odberného a odovzdávacieho miesta na OOM alebo pri zmene typu určeného meradla do 5. 

pracovného dňa po termíne zmeny nahlásenom prevádzkovateľom miestnej distribučnej 

sústavy, 

h. za mesiac, pre ktorý sa vykonáva konečné vyhodnotenie odchýlok, do 25. dňa 2. mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, pre ktorý sa vykonáva konečné vyhodnotenie odchýlok.  

11.  Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy zistí, že poskytnuté údaje nie sú korektné, 

odovzdá OKTE, a.s. opravené údaje. 

12. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového 

záznamu hodnôt, oznámi OKTE, a.s. používané triedy typových diagramov odberu a 

normalizované hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka.  

13. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového 

záznamu hodnôt, oznámi OKTE, a.s. do 5. pracovného dňa po odpočte určeného meradla: 

a. výšku odberu alebo dodávky elektriny v kWh s presnosťou na 3 desatinné miesta za obdobie od 

predchádzajúceho odpočtu, 

b. dátum odpočtu, 

c. v prípade prvého oznámenia za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto dátum 

predchádzajúceho odpočtu, 

d. odhad ročného odberu alebo ročnej dodávky elektriny na odbernom mieste alebo 

odovzdávacom mieste v kWh s presnosťou na 3 desatinné miesta. 

14. V prípade zmeny výšky taríf pre výpočet poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy poskytne 

prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy údaj za obdobie od predchádzajúceho odpočtu k 

poslednému dňu platnosti príslušnej tarify pred jej zmenou a údaj od prvého dňa platnosti 

príslušnej tarify po jej zmene. Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy neposkytne údaje 

podľa prvej vety tohto odseku ani na vyžiadanie, OKTE, a.s. stanoví výšku odberu alebo dodávky 

elektriny na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste za obdobie od predchádzajúceho 

odpočtu k poslednému dňu platnosti príslušnej tarify pred jej zmenou a od prvého dňa platnosti 

príslušnej tarify po jej zmene do dňa odpočtu využitím údajov dostupných v IS OKTE. Takto 

stanovenú hodnotu použije OKTE, a.s. pre účely výpočtu koncovej spotreby elektriny na danom 

odbernom alebo odovzdávacom mieste.  

15. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorého OOM sú pripojené do elektrizačnej sústavy 

iného štátu ako Slovenskej republiky, odovzdá OKTE, a.s. zoznam všetkých odberných a 

odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie jeho distribučnej sústavy a akejkoľvek inej sústavy, ktoré 

sú odpojené do elektrizačnej sústavy SR, spolu s uvedením dátumu a času odpojenia od 

elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a dátumu a času opätovného pripojenia k elektrizačnej 

sústave Slovenskej republiky.  

16. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy poskytuje za OOM tvoriace rozhranie jeho 

distribučnej sústavy a zahraničnej sústavy údaje jedným z nasledovných spôsobov:  

a. Ak OOM má priradený Subjekt zúčtovania, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy 

poskytuje za dané OOM namerané údaje a ostatné údaje podľa tejto kapitoly,  
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b. Ak OOM nemá priradený Subjekt zúčtovania, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy 

vytvorí virtuálne OOM, ktorému priradí Subjekt zúčtovania, a za ktoré poskytuje namerané 

údaje z rozhrania jeho distribučnej sústavy a zahraničnej sústavy a ostatné údaje podľa tejto 

kapitoly.  

c. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznamujem OKTE, a.s. informáciu o zmene 

dodávateľa pre odberné a odovzdávacie miesto najneskôr 5 dní pred zmenou dodávateľa v 

rozsahu: a. deň, od kedy je zmena účinná vo formáte dd.mm.rrrr, b. EIC kód X nového 

dodávateľa elektriny do odberného a odovzdávacieho miesta, ktorý za dané odberné alebo 

odovzdávacie miesto preberá zodpovednosť za odchýlku odo dňa podľa písm. a, c. EIC kód 

typu Y bilančnej skupiny nového Subjektu zúčtovania, do ktorého bilančnej skupiny je 

priradené odberné a odovzdávacie miesto odo dňa podľa písm. a. 

17. OKTE, a.s. môže aplikovať kontrolný výpočet pre porovnanie údajov za predchádzajúci 

kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v kW a údajov za predchádzajúci kalendárny 

mesiac v kWh za príslušné obdobie, zvlášť za odber a zvlášť za dodávku elektriny, pričom v 

porovnávaných údajoch je dovolená odchýlka ±0,5% alebo najviac 10 kWh. OKTE, a.s. môže 

namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje zamietnuť v prípade, ak nie je dodržaná 

dovolená odchýlka podľa prvej vety tohto odseku. V prípade, ak kontrolný výpočet podľa prvej 

vety tohto odseku nesúhlasí, OKTE, a.s. na nesúlad upozorní prostredníctvom IS OKTE. 

18. OKTE, a.s. môže aplikovať kontrolný výpočet podľa nasledujúceho vzorca: 100  D D O S a 

súčasne preveriť, či je splnená nerovnosť max 0  S S , kde S = veľkosť strát elektriny v 

miestnej distribučnej sústave v %, D = fyzická dodávka elektriny z odberných a odovzdávacích 

miest vrátane odberných a odovzdávacích miest tvoriacich rozhrania miestnej distribučnej 

sústavy a iných sústav do miestnej distribučnej sústavy, O = fyzický odber elektriny na 

odberných a odovzdávacích miestach vrátane odberných a odovzdávacích miest tvoriacich 

rozhrania miestnej distribučnej sústavy a iných sústav z miestnej distribučnej sústavy, Smax = 

maximálna hodnota strát elektriny v miestnej distribučnej sústave stanovená vo výške povoleného 

množstva strát v súlade s ustanoveniami Regulačnej vyhlášky.  

19. V prípade, ak nie je splnená nerovnosť podľa odseku 14, OKTE, a.s.: a. na nesúlad upozorní 

prostredníctvom IS OKTE, b. môže namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje 

zamietnuť, c. na nesúlad upozorní ÚRSO. 

20. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdáva OKTE, a.s. údaje podľa odseku 1, písm. 

n v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa inštalácie inteligentného meracieho systému. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný konať pri plnení tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, podľa 

svojich schopností a znalostí a podľa príkazov objednávateľa. Od objednávateľových pokynov sa 

môže poskytovateľ odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme objednávateľa a ak nemôže 

včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v príčinnej súvislosti s jeho 

konaním alebo opomenutím.  

2. Zmenu alebo doplnenie predmetu plnenia tejto zmluvy a ostatných ustanovení zmluvy je možné 

vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa na základe písomnej 

objednávky, alebo dodatku k tejto zmluve.  

3. V rámci plnenia poskytovateľa podľa článku III tejto zmluvy je objednávateľ povinný na svoje 

náklady poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie predovšetkým 

dodanie potrebných dokumentov, ktoré si poskytovateľ písomne vyžiadal, alebo ktoré môžu podľa 

názoru objednávateľa slúžiť ako zmysluplný podkladový materiál pre plnenie poskytovateľa, 

pokiaľ z ich povahy alebo z tejto zmluvy nevyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ. 

4. Pokiaľ by niektoré informácie, údaje alebo hodnoty poskytnuté objednávateľom neboli dostatočné 

alebo kompletné, v takomto prípade je povinnosťou poskytovateľa bez zbytočného odkladu 

požiadať objednávateľa o ich spresnenie a/alebo zabezpečenie spolu s usmernením ako sa má 

doplnenie alebo oprava vykonať.  

5. Za vecný a právny obsah dodaných materiálov, podkladov, pokynov a informácií uvedených v 

predchádzajúcom odseku tohto článku zodpovedá objednávateľ, za vecnú a právnu nezávadnosť 
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služieb poskytnutých poskytovateľom na základe vyššie uvedených materiálov predložených 

poskytovateľovi objednávateľom, zodpovedá poskytovateľ.  

6. Neposkytnutie náležitej súčinnosti dohodnutej touto zmluvou, napriek žiadosti a usmerneniu 

poskytovateľa, ani v dodatočnej primeranej lehote, má za následok vznik oprávnenia poskytovateľa 

odstúpiť od tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté jeho právo požadovať zaplatenie všetkých do 

momentu zániku tejto zmluvy riadne vykonaných a v zápise definovaných úkonov pri 

konzultáciách a poradenstve a preukázaných vedľajších nákladov s tým spojených, nevyhnutne a 

účelne vynaložených, vo výške odsúhlasenej objednávateľom.  

7. Poskytovateľ bude písomne a bez meškania informovať objednávateľa o akýchkoľvek 

okolnostiach, ktoré mu prekážajú pri realizácii plnenia tejto zmluvy. V prípade, že nastanú 

okolnosti tvoriace prekážku realizácie plnenia tejto zmluvy bez zavinenia poskytovateľa, zmluvné 

strany dohodnú náhradný termín plnenia. Ak poskytovateľ bezodkladne neupozorní na okolnosti 

tvoriace prekážku plnenia, nebude sa môcť na takéto okolnosti následne odvolať.  

 

Článok V. 

Trvanie zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, do 30.06.2021. 

Začiatok poskytovania služieb je 01.01.2020. 

2. Táto zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená. 

3.  Zmluvu je možné ukončiť:  

3.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v písomnej dohode;   

3.2 písomným odstúpením od zmluvy, ktoroukoľvek zo zmluvných strán; 

3.3 písomnou výpoveďou tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, z akéhokoľvek dôvodu 

alebo bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac (slovom: jeden mesiac)  

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane a končí uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.    

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade:  

4.1 neoprávneného nakladania s informáciami objednávateľa, poskytovateľa v súvislosti s 

plnením tejto Zmluvy a v zmysle platnej legislatívy, 

4.2 ak plnenie poskytovateľa, t.j. služba nie je poskytnutá ani v dodatočne stanovenej lehote na 

plnenie,  

4.3 ak poskytovateľ poskytne nekvalitné a neodborné poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy, 

4.4 ak plnenie poskytovateľa, t.j. služba nie je poskytnutá vôbec, alebo v prípade ak plnenie 

Poskytovateľa trpí opätovnou vadou po odovzdaní plnenia,  

4.5 ak je voči druhej zmluvnej strane vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v 

reštrukturalizácii, bol proti druhej zmluvnej strane zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku,  

4.6 ak druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie,  

4.7 ak je voči druhej zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 

Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) 

4.8 v iných prípadoch, ak tak ustanovuje táto zmluva alebo zákon.  

4.9 Pokiaľ sa ktorákoľvek zmluvná strana dozvie, že druhá zmluvná strana je v omeškaní alebo si 

neplní akýkoľvek zmluvný záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, je povinná písomne o tomto 

porušení Zmluvy upovedomiť druhú zmluvnú stranu a uviesť primeranú lehotu, v ktorej je 

druhá Zmluvná strana povinná uvedené porušenie zmluvy odstrániť. 

4.10 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Pri 

odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných 

strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a 

záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.  

4.11 Odstúpenie od zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie 

nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej 
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pokuty, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa 

Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. Ustanovenia 

vzťahujúce sa k usporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe zmluvy zostávajú v 

platnosti do momentu ich usporiadania.  

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú v súvislosti s plnením tejto zmluvy spôsobil 

objednávateľovi alebo tretím osobám nedodržaním všeobecne  záväzných právnych predpisov 

alebo neodborným výkonom svojej činnosti. Poskytovateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú 

osobami, ktoré poveril v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.  

Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto 

zmluvy akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na 

náhradu škody takto spôsobenej druhej zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a 

nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

 

Článok VII. 

Mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe 

alebo v súvislosti so zmluvou, za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto 

skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za 

predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Takto získané informácie sa 

zaväzujú nezneužiť a nesprístupniť tretím osobám. Poskytovateľ je povinný dodržiavať 

mlčanlivosť aj o údajoch týkajúcich sa objednávateľa, ktoré nesúvisia so zmluvou, ale 

Poskytovateľ sa ich dozvedel pri vykonávaní predmetu zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce 

tretie osoby zachovávali mlčanlivosť v zmysle tohto článku zmluvy. 

3. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje prípad, ak je zmluvná strana povinná dôvernú 

informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti.  

4. Každá zmluvná strana je povinná upovedomiť druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvie.  

5. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti zmluvy 

  

 

Článok VIII. 

Splnomocnenie 

1. Touto zmluvou objednávateľ nesplnomocňuje poskytovateľa aby ho zastupoval ani aby konal jeho 

menom. Poskytovateľ nemá splnomocnenie a nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zaväzovať 

objednávateľa ani vystupovať, ako keby takéto splnomocnenie mal. 

1.1 Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi udeliť osobitné písomné splnomocnenie potrebné 

na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, a to vo forme a s obsahom určeným 

Objednávateľom, najmä vo vzťahu k orgánom: 

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“ ) k uskutočňovaniu všetkých 

právnych úkonoch súvisiacich a potrebných k splneniu predmetu tejto zmluvy 

- Colný orgán k uskutočňovaniu všetkých právnych úkonoch súvisiacich a potrebných k 

splneniu predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená formou číslovaného písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
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informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s vyššie uvedeným 

zverejnením Zmluvy. 

3. Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Ak ktorékoľvek z ustanovení zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo 

nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom 

základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, v ktorom je neplatné, tvoriť časť 

tejto zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy zostane 

nedotknutá.  

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme 

jeden (1) rovnopis zmluvy a poskytovateľ prevezme jeden (1) rovnopis zmluvy.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola podpísaná 

vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Prešove, dňa       V Prešove, dňa  

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

.............................................     .......................................................  

PREŠOV REAL, s.r.o.  ENERGOS, s. r. o. 
Ing. Peter Miklovič, konateľ  Mgr. Marek Karlík, konateľ  

 


