
                                     

RÁMCOVÁ  DOHODA  č. RD-09/2020/EL 
o združenej dodávke elektrickej energie 

 

(ďalej len „rámcová dohoda“)  

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č.  343/2015 Z. z.  o  verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Článok 1.  

1. Zmluvné strany                            

1.1. Kupujúci:                                     Obec Dolný Ohaj 

       Sídlo :                                           Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj 

       Zastúpenie :                                 Ivan Solár – starosta obce 

       IČO:                                              00308871 

DIČ:                                              2021059348 

Bankové spojenie:                        Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                                            SK31 5600 0000 0022 3404 3002 

      (ďalej len „kupujúci“) 

                                                             a 

 

1.2. Predávajúci:                              Energie2, a.s.  
       Sídlo:                                          Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 

       Zastúpený:                                  Mgr. Dávid Vlnka, člen predstavenstva 

       IČO:       46 113 177                                             

       DIČ:                                             2023235225 

       Bankové spojenie:                      Všeobecná úverová banka, a. s. 

       Číslo účtu:                                   SK10 0200 0000 0040 8141 4253 

       Zápis v Obchodnom registri     Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 5389/B 

       (ďalej len „predávajúci“) 

       (ďalej spolu len „strany dohody“) 

 

 

 

Článok 2. 

Preambula 

 

2.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použila postup verejného 

obstarávania - verejnú súťaž  zadávaním nadlimitnej zákazky podľa § 66 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej úspešným 

uchádzačom sa stal predávajúci. 

 

 

 

 

 

 



Článok 3. 

Účastníci rámcovej dohody 
 

3.1    Účastníkmi tejto rámcovej zmluvy sú: 

3.1.1. Obec Dolný Ohaj, Hlavná č. 109/130, 941 43 Dolný Ohaj –  kupujúci 

3.1.2.  Ďalší verejní obstarávatelia pristupujúci k verejnému obstarávaniu ako ďalší kupujúci: 

 Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka, ul. Juraja Holčeka 583/18, 

941 43 Dolný Ohaj 

 Dom seniorov Dolný Ohaj, ul. Juraja Holčeka 222/1, 941 43 Dolný Ohaj 

 Obec Dolná Streda, č. 650, 925 63 Dolná Streda 

 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

 Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 31, 

920 41 Leopoldov 

 Materská škola Leopoldov, Štúrová 419/1, 920 41 Leopoldov 

 Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady 

 Základná škola s materskou školou Nové Sady, č. 176, 951 24 Nové Sady 

 Múzeum Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady 

 Základná škola Michala Tareka Abrahám, Školská 4, 925 45 Abrahám 

 Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce, č. 137, 920 62 Horné 

Otrokovce 

 Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady 

 Obec Horné Otrokovce, č. 146, 920 62 Horné Otrokovce 

 Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 

 Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble  

 Obec Zlatno, č. 99, 951 91 Zlatno 

 Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov 

 Obec Šarovce, č. 128, 935 52 Šarovce 

                 (ďalej len „ďalší kupujúci“)    

 

Článok 4. 

Predmet rámcovej dohody o združenej dodávke elektrickej energie 

 

4.1.     Predmetom tejto rámcovej  dohody je: 

4.1.1. záväzok predávajúceho zabezpečiť dodávku elektrickej energie vrátane skoordinovania 

a zabezpečenia distribučných a ostatných regulovaných služieb a prevzatia 

zodpovednosti za odchýlku na odberných miestach kupujúcich v rámci tarifných 

pásiem a v predpokladaných množstvách uvedených v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej 

dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu elektrickej 

energie 

4.1.2. záväzok kupujúceho a ďalších kupujúcich predmet rámcovej dohody odobrať a uhradiť 

kúpnu cenu za realizované dodávky v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej 

dohode a v zmysle následne uzatvorených samostatných zmlúv o združenej dodávke 

elektrickej energie (ďalej len „zmluva o združenej  dodávke EE“) 

4.1.3. stanovenie podmienok uzatvárania zmlúv o združenej dodávke EE medzi kupujúcim 

a ďalšími kupujúcimi na jednej strane a  predávajúcim, resp. určenie základných 

práv a povinností kupujúceho a ďalších kupujúcich na jednej strane a predávajúceho 

na druhej strane.  

 

 

 



Článok 5. 

Kategórie odberu, tarifné pásma a predpokladané množstvá dodávok 
 

5.1. Dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb 

a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa bude realizovať na odberných miestach 

kupujúceho a ďalších kupujúcich: 

5.1.1. v kategóriách odberu – administratívne a prevádzkové budovy, resp.  verejné osvetlenie  

5.1.2. v tarifných pásmach - vysoký tarif (VT), nízky tarif (NT) a jednotarif (1T) 

5.2. Predpokladané množstvá dodávok elektrickej energie na odberných miestach kupujúceho 

a ďalších kupujúcich v rámci kategórií odberu a tarifných pásiem je nasledovný: 

5.2.1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 

                 Vysoký tarif – predpokladané množstvo – 579,394 MWh 

       5.2.2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 

                 Nízky tarif – predpokladané množstvo – 367,440 MWh 

       5.2.3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 

                 Jednotarif – predpokladané množstvo –  1 033,281 MWh 

       5.2.4. Verejné osvetlenie 

                 Vysoký tarif – predpokladané množstvo – 265,908 MWh 

       5.2.5. Verejné osvetlenie 

                 Nízky tarif – predpokladané množstvo – 725,012 MWh 

       5.2.6. Verejné osvetlenie 

                 Jednotarif – predpokladané množstvo – 851,482 MWh 

 

 

5.3.  Predpokladané množstvá dodávok elektrickej energie vrátane upresnenia kategórie 

odberu a tarifných pásiem na jednotlivých odberných miestach sú uvedené v Prílohe č. 2 

k tejto rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom 

odberu elektrickej energie 

5.4.  Strany dohody sa dohodli, že interval – rozpätie skutočne odobratého množstva 

elektrickej energie bez uplatnenia sankcií zo strany predávajúceho je  +/- 40%, t.j. od 60 

do 140 % zo súčtu zazmluvneného množstva elektrickej energie v rámci všetkých 

odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich. 

 

Článok 6. 

Podmienky uzatvárania zmlúv o združenej dodávke EE  

 

6.1. Zmluvy o združenej dodávke EE s predávajúcim bude uzatvárať kupujúci a každý ďalší 

kupujúci samostatne v zmysle údajov uvedených v tabuľkových prílohách k tejto 

rámcovej dohode, a to v lehote do konca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po 

nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. V odôvodnených prípadoch 

(napr. zriadenie nového odberného miesta, atď.) môžu kupujúci uzatvárať zmluvy 

o združenej dodávke EE aj v neskoršom období, a to maximálne k dátumu skončenia 

platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. 

6.2. Kupujúci a ďalší kupujúci si vyhradzujú právo pred uzatvorením zmlúv o 

združenej dodávke EE rokovať o ďalších podmienkach  uvedených predávajúcim 

v zmluve o združenej dodávke EE, ktoré neboli zakotvené v tejto rámcovej dohode (napr. 

zálohové platby, spôsob doručovania faktúr a pod.). 

6.3. Zahájenie dodávky elektrickej energie pre kupujúceho a ďalších kupujúcich sa uskutoční 

v termínoch ukončenia zmluvných vzťahov so súčasnými dodávateľmi v zmysle 

príslušných, aktuálne platných legislatívnych noriem. 



6.4. Ak súčasný dodávateľ je zároveň predávajúcim, zahájenie dodávky elektrickej energie v 

zmysle podmienok stanovených v bode 6.1. sa na základe dohody predávajúceho 

s kupujúcim a ďalšími kupujúcimi môže uskutočniť  v termíne od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca, prípadne v ďalších termínoch od prvého dňa nasledujúcich 

mesiacov po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.  

6.5. Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie medzi kupujúcim a ďalšími kupujúcimi 

na jednej strane a predávajúcim na strane druhej sa budú uzatvárať na obdobie najdlhšie 

na 24 mesiacov odo dňa dátumu zahájenia dodávky elektrickej energie. 

6.6. Strany dohody sa dohodli, že jednotlivé zmluvy o združenej dodávke EE, ktoré budú 

uzatvárané na základe tejto rámcovej dohody, budú zodpovedať podmienkam 

dohodnutým v tejto rámcovej dohode. 

6.7. Predávajúci sa zaväzuje, že na účely splnenia povinností zverejňovania v profile 

verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní zástupcovi 

kupujúceho na základe žiadosti poskytne údaje o  zmluvách o združenej dodávke EE 

uzatvorených medzi kupujúcim a ďalšími kupujúcimi a predávajúcim. 

 

Článok 7. 

Kúpna cena za dodávku predmetu rámcovej dohody 
 

7.1. Kúpne ceny pre odber elektrickej energie v jednotlivých tarifných pásmach v rámci 

stanovených kategórii odberu sú určené samostatne. 

7.2.  Kúpna cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena získaná na základe výsledkov elektronickej 

aukcie vo verejnej súťaži. 

7.3. Kúpne ceny elektrickej energie v jednotlivých kategóriách odberu a tarifných pásmach 

sú dohodnuté nasledovne: 

 

7.3.1. Administratívne a prevádzkové budovy – Vysoký tarif (VT)                56,00  Eur/MWh 

 

  7.3.2. Administratívne a prevádzkové budovy – Nízky tarif (NT)                   56,00  Eur/MWh 

 

7.3.3. Administratívne a prevádzkové budovy – Jednotarif (1T)                     56,00  Eur/MWh 

 

7.3.4. Verejné osvetlenie – Vysoký tarif (VT)                                                  53,00 Eur/MWh 

 

7.3.4. Verejné osvetlenie – Nízky tarif (NT)                                                     53,00 Eur/MWh 

 

7.3.4. Verejné osvetlenie – Jednotarif (1T)                                                       53,00 Eur/MWh 

 

7.4. Kúpne ceny elektrickej energie v zmysle bodu 7.3. ďalej nezahŕňajú tarify za distribúciu 

elektriny, prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné 

regulované položky (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) 

stanovené podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

Slovenskej republiky (ÚRSO), ďalej nezahŕňajú odvod do Národného jadrového fondu na 

vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 

rádioaktívnymi odpadmi a ani spotrebnú daň. 

7.5. Mesačnú platbu za odberné miesto zmluvné strany dohodli v sume 0,00 Eur. 

7.6. Kúpne ceny elektrickej energie v jednotlivých kategóriách odberu a v tarifných pásmach 

sú počas platnosti a účinnosti zmlúv o združenej dodávke EE stanovené ako maximálne 



a zároveň sú platné pre všetky produkty a kombinácie produktov nachádzajúcich sa 

v produktovom portfóliu predávajúceho.  

7.7. Predávajúci je oprávnený ku kúpnym cenám elektrickej energie pripočítať: 

7.7.1. náklady na distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a 

distribúcii elektriny, ako aj ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, 

tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia ÚRSO, 

7.7.2. odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na 

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, 

7.7.3. spotrebnú daň z elektriny 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, 

7.7.4.  DPH v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov.  

7.8. V prípade, že takto stanovená kúpna cena elektrickej energie bude pre niektorého 

z kupujúcich v rozpore s príslušnou platnou legislatívou určujúcou cenovú reguláciu 

(napr. malé podniky), predávajúci je povinný túto cenu upraviť tak, aby zodpovedala 

cenovej regulácii. Na ostatné kúpne ceny elektrickej energie sa toto  ustanovenie 

nevzťahuje. 

7.9. Kúpne ceny elektrickej energie v zmysle tohto článku obsahujú všetky náklady spojené s 

dodávkou silovej elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku a budú 

platné a uplatniteľné počas trvania platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody  

7.9.1.  pre všetky odberné miesta zriadené v objektoch kupujúcich uvedené v Prílohe č. 2 k 

rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu 

elektrickej energie a 

7.9.2. pre všetky novo zriadené odberné miesta v objektoch kupujúceho a ďalších kupujúcich 

nezaradených do Prílohy č. 2 k rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s 

predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie, a to v celkovom maximálnom 

objeme 1.000 MWh.  

7.10. V prípade zmeny regulovaných zložiek ceny alebo zavedenia nových poplatkov, resp. 

nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia dodávok podľa 

tejto rámcovej dohody, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho alebo ďalších 

kupujúcich ich zaplatenie a kupujúci sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť.  

 

Článok 8. 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

8.1. Kúpna cena elektrickej energie je splatná na základe daňových dokladov (faktúr za 

dodávku elektrickej energie) vystavených predávajúcim za všetky odberné miesta 

kupujúceho a ďalších kupujúcich. 

8.2. Výšku a režim zálohových platieb si dohodnú kupujúci a ďalší kupujúci s predávajúcim 

v jednotlivých zmluvách o združenej dodávke EE samostatne tak, aby to z hľadiska 

financovania odberu v príslušnej kategórii odberu a v tarifnom pásme vyhovovalo obom 

zmluvným stranám.  

8.3. Vyúčtovacie faktúry budú vystavované na základe skutočnej spotreby zistenej na základe 

meraní samostatnými elektromermi nachádzajúcimi sa na každom odbernom mieste. 

Meranie dodávok elektrickej energie pre účely fakturácie zabezpečuje predávajúci 

prostredníctvom meracích zariadení v zmysle platnej zmluvy o distribúcií elektrickej 

energie.  

8.4. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr je do 30 

dní od ich vystavenia. 



8.5. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektrickej energie nesprávnym 

odpočtom, výpočtovou chybou a pod., budú mať kupujúci a ďalší kupujúci aj predávajúci 

nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená 

písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od obdržania faktúry. Predávajúci, 

resp. kupujúci a ďalší kupujúci reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia 

druhej strane do 30 dní od obdržania reklamácie. 

8.6. Úhrada peňažných plnení bude vykonaná v mene Eur. Všetky platby za dodávky 

elektrickej energie sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch. 

    8.7. V prípade, že predávajúci vedie svoj účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky 

poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia 

zmluvy o združenej dodávke EE v plnej  výške. 
8.8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet 

predávajúceho. 

 

                                                            Článok 9. 

Dodacie podmienky 

 
 
9.1. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť zmluvy o združenej dodávke EE s kupujúcim a ďalším 

kupujúcim a realizovať dodávky elektrickej energie v zmysle podmienok stanovených 

v tejto rámcovej dohode. Predávajúci v rámci predloženej ponuky priloží k tejto rámcovej 

dohode svoju vzorovú  zmluvu o združenej dodávke EE a označí ju ako Prílohu č. 3. 

Zmluvné podmienky zakotvené vo vzorovej zmluve o združenej dodávke EE musia byť 

v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody. 

9.2. Kontaktná osoba predávajúceho určená pre komunikáciu s kupujúcim a ďalšími 

kupujúcimi pri uzatváraní zmlúv o združenej dodávke EE: 

9.2.1. meno a priezvisko:    Mgr. Dušan Vlnka 

9.2.2. telefón:                     038/5365191 

9.2.3. e-mail:                      obstaravanie@energie2.sk 

9.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať elektrickú energiu kupujúcemu a ďalším kupujúcim 

uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode – Zoznam verejných obstarávateľov 

pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, na odberných miestach kupujúceho a ďalších 

kupujúcich v predpokladaných množstvách, v kategóriách odberu a v tarifných pásmach 

uvedených v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej dohode - Zoznam odberných miest s 

predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie. 

9.4. Kupujúci a ďalší kupujúci sa zaväzujú uzavrieť zmluvy o združenej dodávke EE 

s predávajúcim, odobrať zazmluvnené množstvo elektrickej energie a uhradiť kúpnu cenu 

za realizované dodávky v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode 

a  následne v uzatvorených zmluvách o združenej dodávke EE. 

9.5. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať tolerančné pásmo - rozpätie skutočného odobratého 

množstva elektrickej energie bez uplatnenia sankčných poplatkov za neodobratie, resp. 

prečerpanie v rozmedzí +/- 40%, t.j. od 60 do 140 % zo zazmluvneného množstva 

elektrickej energie v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich. 

 

Článok 10. 

Predpokladaná hodnota zákazky 

 

10.1. Celková zmluvná cena všetkých zmlúv o združenej dodávke EE uzatvorených na 

základe podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode počas jej platnosti a účinnosti 

je  208 533,72 EUR bez DPH, ktorá nezahŕňa tarify za distribúciu elektriny, prenosu 

elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky 



(tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) stanovené podľa 

cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky 

(ÚRSO), ďalej nezahŕňajú odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie 

jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 

odpadmi a ani spotrebnú daň. 

 

Článok 11. 

Subdodávatelia 

 

11.1. Predávajúci bude plniť predmet tejto dohody subdodávateľmi, ktorí spĺňajú podmienku 

podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ak je relevantné), v rozsahu podľa 

Prílohy č. 5 k tejto dohode. Príloha č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.   

11.2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v Prílohe č. 

5 k tejto dohode, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, informácie o novom 

subdodávateľovi v rozsahu podľa Prílohy č. 5 k tejto dohode. Nový subdodávateľ musí 

spĺňať podmienku podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,( ak je relevantné).  

11.3. Predávajúci pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaložené 

náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne a 

tak, že subdodávatelia podieľajúci sa na plnení predmetu tejto dohody budú 

kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu plnenia tejto dohody a budú 

mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu tejto dohody. 

11.4. Predávajúci nie je oprávnený bez súhlasu kupujúceho meniť % podiel subdodávok u 

svojich subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 5 k rámcovej dohode. Zároveň je 

povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 5 k rámcovej dohode 

nezadali svoju subdodávku resp. jej časť  žiadnemu inému subdodávateľovi. 

11.5. Predávajúci nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám dodanie 

celého predmetu tejto dohody a pri dodaní predmetu tejto dohody, bude zodpovedať za 

včasné a riadne plnenie predmetu tejto dohody  tak, ako by ho poskytoval sám. 

11.6. Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme a s 

kupujúcim uzavrie dodatok k rámcovej dohode, ktorou dôjde k zmene Prílohy č. 5 k 

rámcovej dohode podľa čl. 12 tejto dohody. 

 

Článok 12. 

Zmena dohody 

 

12.1. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 Zákona a nezmení sa charakter 

tejto dohody. Tieto dodatky sa po podpísaní stranami dohody a po nadobudnutí ich 

účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. 

12.2. Túto dohodu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej 

trvania z dôvodov uvedených v tejto dohode ak: 

a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. 7 tejto dohody smerom nadol taká, že časť 

predmetu dohody sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu dohody, ktorú nie je 

potrebné k jej splneniu zrealizovať; 

b) predávajúci v priebehu plnenia ponúkne nižšiu cenu uvedenú v čl. 7 tejto dohody; 

c) potreba zmeny dohody vyplynie z okolností, ktoré kupujúci nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať. 

12.3. Túto dohodu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k 

tejto dohode, ak: 



a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu plnenia z 

dôvodov: 

aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany kupujúceho, 

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného predávajúceho novým predávajúcim, za 

podmienky, že tento predávajúci spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym 

nástupcom pôvodného predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 

splynutia alebo úpadku, 

c) predávajúci uplatní ustanovenie čl. 11 ods.2 a 6 tejto dohody. 

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. zmena v 

osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.). 

12.4. Každá strana dohody je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom 

listových zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadné zmeny 

týkajúce sa ustanovení tejto dohody, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo 

dňa, keď sa o zmene dozvedel. 

 

Článok 13. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

13.1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody ak: 

a) predávajúci zadá predmet dohody ako subdodávku, alebo postúpi predmet dohody bez 

požadovaného súhlasu kupujúceho, 

b) počas plnenia predmetu dohody bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho 

z Registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní podľa ust. § 182 ods. 3 písm. b) Zákona, 

c) z iných dôvodov uvedených v Zákone a v tejto dohode. 

13.2. Strany dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od 

tejto dohody ktoroukoľvek stranou dohody, a to z dôvodov závažného porušenia 

povinnosti podľa tejto dohody. Za závažné porušenie povinnosti podľa tejto dohody 

strany dohody považujú: 

a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 

b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom 

predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie 

konkurzného konania, 

c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 

zamietnutý pre nedostatok majetku, 

d) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 

e) predávajúci stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku elektrickej energie, 

13.3. Odstúpenie od dohody musí byt' oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý 

strana odstupuje od dohody a je účinné deň nasledujúci po dni doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení predávajúcemu. 

13.4.Strany dohody sa dohodli, že odstúpenie od dohody sa považuje za doručené aj v 

prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla 

predávajúceho vráti kupujúcemu ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia 

písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 

neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa odstúpenie od dohody považuje za 

doručené dňom, keď bolo kupujúcemu vrátené, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

13.5. V prípade odstúpenia od dohody zostávajú zachované práva a povinnosti  strán dohody z 

nej vyplývajúce do dňa účinnosti odstúpenia. Strany dohody sú povinné vyrovnať všetky 

pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od dohody. 



 

Článok 14. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Pokiaľ v tejto dohode nie je stanovené inak, dodávka elektrickej energie sa riadi 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., vyhláškou Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácií sieťových odvetví v znení neskorších 

predpisov a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, výnosmi 

a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a súvisiacimi právnymi 

predpismi. 

14.2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto rámcovej dohode sú platné len v prípade, ak sú 

vyhotovené  v písomnej podobe a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v 

predchádzajúcich ustanoveniach. 

14.4. Táto rámcová dohoda sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch  origináloch, 

z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a predávajúci  dva exempláre. 

14.5. Strany dohody prehlasujú, že si text tejto rámcovej dohody riadne prečítali, jeho obsahu 

plne  porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

14.6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 

kupujúceho. Dojednáva sa na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov od dátumu podpisu tejto 

rámcovej dohody. 

14.7. V prípade rozporu medzi ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok 

predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č. 4 k  tejto rámcovej dohode a ustanoveniami tejto 

rámcovej dohody a jej príloh, majú ustanovenia tejto rámcovej dohody a jej prílohy 

prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 

 

PRÍLOHY 

 

1. Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu  

2. Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie 

3. Vzorová  zmluva o združenej dodávke elektrickej energie  

4. Všeobecné obchodné podmienky, ak nie sú súčasťou vzorovej zmluvy o združenej 

dodávke elektrickej energie  

5. Zoznam subdodávateľov 

 

 

V Bratislave dňa 26.01.2021                                V Dolnom Ohaji dňa...........2021 

    

      

 

                                                             

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

                predávajúci                                                                               kupujúci 

 Mgr. Dušan Vlnka – na základe plnej moci                            Ivan Solár – starosta obce                                                                                          

       Energie2, a.s. 

 

MacejkováĽ
Typewriter
29.1.



Príloha č. 5 k Rámcovej dohode 
 

 

 

Vyhlásenie k subdodávkam 
 

 

 

 

Týmto  vyhlasujem, že: 

 

1.1 Pri plnení rámcovej dohody a zmluvy nebudem využívať subdodávky a celé plnenie 

zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za 

predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú 

uvedené v rámcovej dohode a  zmluve.* 

                                                               

  

 

Subdodávateľ (subdodávatelia) spĺňa požiadavku podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, ak je relevantné. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.01.2021 

                                                                      

 

 

                                                                            ____________________ 

                                                                          Mgr. Dušan Vlnka 

                                                                          Na základe plnej moci 

                                                                        Energie2, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


