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RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA 
Číslo zmluvy:   

Rok: 2017
 
 
 
Prevádzkovate ľ distribu čnej sústavy:    
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8  
Žilina  PSČ: 010 47  
 
V zastúpení:   
 
IČO: 36 442 151 
IČ DPH: SK2022187453,  DIČ:2022187453  
 
Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu                  
Oddiel: Sa;   Vložka číslo: 10514/L  
 
ďalej len „SSE-D“

Dodávate ľ elektriny:   
 
 
 
 
V zastúpení:  
 
IČO:  
IČ DPH:              DIČ:  
 
Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu 
Oddiel:       ;    Vložka číslo:  
 
ďalej len „Dodávateľ“ 

 
 

I. 
 Preambula  
 
1) Táto rámcová distribučná zmluva ( ďalej len “Zmluva“ ) je uzatvorená medzi Dodávateľom a SSE-D (ďalej len 

“zmluvné strany” ) v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, príslušných ustanovení zákona 
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá  
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom  
a s aktuálne platným Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“), ktorým sa 
schvaľuje„Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s.“ (ďalej len “PP SSE-D“).Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s PP SSE-D  a zaväzuje sa 
ho dodržiavať. SSE-D zverejňuje aktuálne platné znenie PP SSE-D a jeho zmeny na webovom sídle SSE-D 
https://www.sse-d.sk/  

2) Zmluvou sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi SSE-D a Dodávateľom, ktorý zásobuje odberateľov 
elektriny na časti vymedzeného územia SSE-D na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len 
“Zmluva o združenej dodávke“) a títo odberatelia elektriny sa nachádzajú v bilančnej skupine Dodávateľa. 

3) Popri PP SSE-D sa zmluvné strany zaväzujú riadiť aj Obchodnými podmienkami pre Rámcovú distribučnú 
zmluvu (ďalej len “OP”) v zmysle Prílohy č. 9 k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  
č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá  
pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. V OP sú podrobnejšie upravené vzájomné práva a povinnosti 
Dodávateľa a SSE-D. Dodávateľ prehlasuje, že sa s OP oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.  

 
II. 

Predmet Rámcovej distribučnej zmluvy 
 
1) Predmetom Zmluvy je: 

a) záväzok SSE-D zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny vrátane ostatných 
súvisiacich služieb (ďalej len  “distribúciu elektriny“) do všetkých odberných miest  odberateľov elektriny  
(do výšky dohodnutej rezervovanej kapacity), nachádzajúcich sa v bilančnej skupine Dodávateľa, ktorí  
sú pripojení do distribučnej sústavy SSE-D a ktorých Dodávateľ zásobuje na základe Zmluvy o združenej 
dodávke elektriny.  

b) záväzok Dodávateľa riadne a včas uhrádzať platby za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu 
elektriny, vrátane ostatných regulovaných služieb a iných taríf podľa osobitných predpisov a rozhodnutí 
URSO, ako aj za ostatné služby podľa platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny SSE-D 
za všetky odberné miesta nachádzajúce sa v bilančnej skupine Dodávateľa v príslušnom vyúčtovacom 
období, v súlade s č. IV. tejto Zmluvy. 
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2) Podmienkou pre poskytnutie distribúcie elektriny z distribučnej sústavy SSE-D pre odberné miesta podľa čl. 

III. tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, ktorú pre tieto odberné miesta 
odberateľ elektriny uzatvoril so SSE-D v súlade s PP SSE-D.  

3) Dodávateľ je povinný mať pred dňom účinnosti tejto zmluvy uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní 
odchýlky s OKTE, a.s. (ďalej len “Zmluva s OKTE“) ako aj musí mať vysporiadané všetky záväzky, ktoré 
Dodávateľovi vyplývajú zo Zmluvy s OKTE. 

4) Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať SSE-D o zániku alebo ukončení Zmluvy s OKTE,  
ako aj v prípade, keď sa Zmluva s OKTE stane z akéhokoľvek dôvodu neplatnou a takisto v prípade, ak  
mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny, alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu. 

 
III. 

Identifikácia odberných miest Dodávateľa 
 
1) V rámci procesov definovaných v PP SSE-D dostane Dodávateľ od SSE-D potvrdenie o priradení odberných 

miest do jeho bilančnej skupiny ako aj o vyradení z jeho bilančnej skupiny v podobe definovanej  
v Technickej špecifikácii výmeny dát ( ďalej len “TŠVD“ ). 

2) Registrácia odberného miesta v bilančnej skupine Dodávateľa je vedená v zákazníckom systéme SSE-D 
a na základe tejto registrácie SSE-D fakturuje platbu za prístup a distribúciu elektriny spolu s ostatnými 
regulovanými službami a inými platbami podľa osobitných predpisov, rozhodnutí URSO a cenníkov SSE-D.  

3) Zmeny identifikačných údajov, zánik odberného miesta, vznik nového odberného miesta Dodávateľa  
ako aj iné procesy týkajúce sa odberných miest sú riešené v TŠVD. 

4) SSE-D poskytuje zoznam odberných miest Dodávateľa, ktorým je výpis z jeho bilančnej skupiny. Dodávateľ 
môže požiadať SSE-D o výpis z jeho bilančnej skupiny dvakrát za 12 mesiacov. 

5) Aktuálne znenie TŠVD je zverejnené na webovom sídle SSE-D  https://www.sse-d.sk/ 
6) Na účely identifikácie odberných miest sú jednotlivé odberné miesta označené jedinečným nezameniteľným 

identifikačným kódom EIC (energy identification code), ktorý je používaný  
pri elektronickej komunikácii v zmysle TŠVD. 
 

IV. 
Ďalšie podmienky poskytovania prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny 

 
1) Dodávateľ nesie zodpovednosť voči SSE-D za dodržanie zmluvných a technických podmienok prístupu  

do sústavy a distribúcie elektriny na odberných miestach nachádzajúcich sa v jeho bilančnej skupine. 
V prípade porušenia tohto záväzku sa Dodávateľ zaväzuje uhradiť SSE-D všetky poplatky fakturované 
v súlade s príslušným rozhodnutím URSO, prípadné škody, náhrady a ďalšie oprávnené platby SSE-D. 

 
V. 

Cena, vyúčtovanie, preddavky a platobné podmienky 
 
1) Cena za distribúciu elektriny podľa čl. II, ods.1  tejto Zmluvy je určená podľa platných a účinných rozhodnutí 

URSO a všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zmeny príslušných rozhodnutí URSO, alebo 
zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní kompetentnými orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa 
tejto Zmluvy, má SSE-D právo požadovať od Dodávateľa  ich úhradu a Dodávateľ  
sa zaväzuje ich uhradiť a to odo dňa ich účinnosti. SSE-D má právo požadovať od Dodávateľa  
aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré zavedie URSO, alebo budú 
zavedené rozhodnutiami štátnych orgánov SR. 

2) Dodávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť riadne a včas všetky ďalšie oprávnené platby (napr.: zmluvné pokuty, 
škody, úroky z omeškania, náhrady za ostatné činnosti a služby súvisiace s distribúciou elektriny), ktoré mu 
bude fakturovať SSE-D v súlade s PP SSE-D a platnou legislatívou.  

3) SSE-D uskutočňuje vyúčtovanie za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, ako aj za všetky 
ostatné regulované služby a iné platby podľa osobitných predpisov a rozhodnutí URSO spôsobom uvedeným 
v OP a PP SSE-D. 

4) Dodávateľ uhradí SSE-D preddavkové platby v zmysle vyúčtovania podľa bodu 3) spôsobom určeným podľa 
OP a PP SSE-D. 

5) Platobné a fakturačné podmienky za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a za ostatné služby 
súvisiace s distribúciou elektriny pre odberné miesta Dodávateľa sú určené v OP a PP SSE-D. 

6) V prípade, že je Dodávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby na základe tejto Zmluvy, SSE-D  
má právo jeho platbu započítať najprv na najskôr splatné úroky z omeškania, sankčné poplatky, poplatky  
za upomienky a až potom na najskôr splatnú istinu a to bez ohľadu na to, že Dodávateľ určí, ktorý záväzok 
plní. 

7) SSE-D je oprávnená vykonávať hodnotenie kreditného rizika dodávateľa v zmysle OP a PP SSE-D 
a zaraďovať Dodávateľa do skupín A až D, pričom pre každú skupinu sú určené osobitné platobné 
podmienky. 
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8) Bez ohľadu na zaradenie dodávateľa do jednotlivých skupín A až D, má SSE-D právo požadovať  
od Dodávateľa finančnú zábezpeku (banková záruka, zloženie hotovosti na účet SSE-D) vo výške 
predpokladaných distribučných poplatkov za obdobie jeden a pol nasledujúceho kalendárneho mesiaca,  
ak Dodávateľ uzatvára so SSE-D Zmluvu, alebo ak je Dodávateľ v omeškaní so zaplatením akejkoľvek platby 
podľa Zmluvy a ak finančná zábezpeka (banková záruka, zloženie hotovosti na účet PDS)  
nie je zo strany Dodávateľa poskytnutá podľa iných ustanovení Zmluvy. SSE-D má právo aktualizovať výšku 
finančnej zábezpeky mesačne vždy ku poslednému dňu mesiaca a to na základe predpokladaných 
distribučných poplatkov za obdobie jeden a pol nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

9) SSE-D je oprávnená použiť finančnú zábezpeku (banková záruka, zloženie hotovosti na účet SSE-D)  
na uhradenie akejkoľvek neuhradenej pohľadávky po termíne splatnosti alebo jej časti, ktorú má SSE-D voči 
Dodávateľovi.  

10) Finančnú zábezpeku (banková záruka, zloženie hotovosti na účet SSE-D) je Dodávateľ povinný poskytnúť  
v lehote 5 dní od doručenia výzvy SSE-D na jej poskytnutie. Neposkytnutie finančnej zábezpeky (banková 
záruka, zloženie hotovosti na účet PDS) ani v lehote 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy SSE-D 
Dodávateľovi sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a SSE-D je v tomto prípade oprávnená  
od Zmluvy odstúpiť. V prípade Dodávateľa, ktorý požiadal SSE-D o uzatvorenie Zmluvy a ktorý na výzvu 
SSE-D podľa tohto bodu finančnú zábezpeku v stanovenej lehote nezložil, má SSE-D právo Zmluvu 
s Dodávateľom neuzatvoriť.  

11) Výšku finančnej zábezpeky (banková záruka, zloženie hotovosti na účet PDS) je Dodávateľ povinný 
priebežne aktualizovať (upraviť) vždy najneskôr do 5 dní po odoslaní oznámenia SSE-D o použití finančnej 
zábezpeky (banková záruka, zloženie hotovosti na účet SSE-D) tak, aby bola finančná zábezpeka (banková 
záruka, zloženie hotovosti na účet SSE-D) zložená v pôvodne stanovenej výške, alebo ak SSE-D vykonala 
aktualizáciu výšky finančnej zábezpeky vo výške stanovej SSE-D po vykonaní aktualizácie. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v prípade, ak Dodávateľ ani v lehote 3 pracovných 
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy SSE-D Dodávateľovi na doplnenie finančnej zábezpeky výšku 
finančnej zábezpeky podľa tohto bodu neaktualizuje (neupraví). SSE-D je v tomto prípade oprávnená  
od Zmluvy odstúpiť.  

12) Dodávateľ je povinný poskytnúť finančnú zábezpeku niektorým z nasledovných spôsobov:  
a) zložením hotovosti na účet SSE-D uvedený v Zmluve, alebo oznámený Dodávateľovi vo výzve SSE-D na 

zloženie finančnej zábezpeky, alebo  
b) poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky od banky s priznaným dlhodobým ratingom minimálne  

na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s) alebo Baa1 (Moody´s). V prípade bankovej záruky vystavenej  
v cudzom jazyku predloží Dodávateľ SSE-D s originálom aj úradný preklad bankovej záruky  
v slovenskom jazyku. V prípade sporu sa za rozhodný dokument považuje dokument v slovenskom 
jazyku. 

VI. 
Platnosť, účinnosť a ukončenie zmluvy 

 
1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 01.01.2017, 

00:00 hod. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2017, 24:00 hod. 
2) Uzatvorením Zmluvy sa nahrádzajú všetky doteraz uzatvorené platné písomné zmluvy medzi dotknutými 

zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy, ktoré zároveň týmto strácajú platnosť a účinnosť 
s výnimkou tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek zániku pôvodných zmluvných 
vzťahov zostávajú naďalej v platnosti, vrátane poskytnutej zábezpeky. 

3) Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným v OP  
a PP SSE-D. 

4) Ak Dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu podľa Zákona z iného dôvodu, ako z dôvodu zániku tejto 
Zmluvy, je SSE-D oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením. Účinnosť odstúpenia od 
Zmluvy podľa predošlej vety nastane uplynutím 30 kalendárnych dní po dni doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení Dodávateľovi.Z tohto dôvodu 
je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne informovať SSE-D o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú, 
alebo môžu mať vplyv na jeho spôsobilosť dodávať elektrinu podľa Zákona. V prípade porušenia tejto 
povinnosti zodpovedá Dodávateľ za škodu, ktorú neinformovaním spôsobil SSE-D. 

 
VII. 

Osobitné ustanovenia 
 
1) Dodávateľ má povinnosť informovať svojich odberateľov, ktorých zásobuje elektrinou na základe Zmluvy 

o združenej dodávke, aby v prípade poruchy distribúcie elektriny na odberných miestach na časti 
vymedzeného územia SSE-D kontaktovali SSE-D. Aktuálny kontakt na nahlasovanie porúch v distribúcii 
elektriny je uvedený na webovom sídle SSE-D https://www.sse-d.sk/ 

2) Dodávateľ je povinný pri každej zmene obchodných, alebo technických údajov odberateľov elektriny  
vo svojej bilančnej skupine (napríklad zmena korešpondenčnej adresy) bezodkladne, najneskôr do 3 dní  
informovať o týchto skutočnostiach SSE-D, inak má SSE-D právo za nesplnenie tejto povinnosti uplatniť voči 
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každé odberné miesto a právo na náhradu škody, ktorá 
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tým SSE-D vznikla, vrátane škody, ktorá SSE-D vznikla vyplatením kompenzačných platieb odberateľovi 
v zmysle vyhlášky č. 275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie 
elektriny a dodávky elektriny, ak nesplnenie povinnosti Dodávateľa viedlo k porušeniu štandardov kvality 
určených pre SSE-D v zmysle predmetnej vyhlášky. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že za platné doručenie akýchkoľvek písomností do SSE-D podľa tejto Zmluvy 
(oznámenia, výzvy a iné podania), ak v Zmluve nie je uvedené inak, sa považuje doručenie na adresu sídla 
SSE-D uvedenú v Obchodnom registri. V prípade, že si zmluvné strany dojednali možnosť doručenia využitím 
elektronickej pošty, za platné doručenie SSE-D sa považuje doručenie na e-mailovú adresu SSE-D 
prevadzkovatel@sse-d.sk.  

4) Zmluvné strany sa dohodli, že za platné doručenie akýchkoľvek písomností Dodávateľovi podľa tejto Zmluvy 
(oznámenia, výzvy a iné podania), ak v Zmluve nie je uvedené inak, sa považuje doručenie na adresu sídla 
Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že si zmluvné strany dojednali možnosť doručovania 
využitím elektronickej pošty, za platné doručenie Dodávateľovi sa považuje doručenie na e-mailovú adresu  
uvedenú v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

5) SSE-D je oprávnená prijať od odberateľa elektriny požiadavku na vykonanie činnosti,  ktorá je spoplatnená 
cenníkom služieb SSE–D, ktorý je zverejnený na webovom sídle https://www.sse-d.sk/, činnosť vykonať 
a následne vyfakturovať dodávateľovi elektriny, ktorý v čase podania požiadavky zásoboval odberateľa 
elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny a odberné miesto sa nachádzalo v bilančnej 
skupine Dodávateľa. Uvedené sa týka len požiadaviek, ktoré nie sú medzi Dodávateľom a SSE-D 
komunikované XML správami v zmysle platnej TŠVD. 

 
VIII. 

Výmena dát 
 
1) Výmena dát je upravená v TŠVD, ktorej aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle  

SSE-D  https://www.sse-d.sk/. 
2) O zmenu technických a obchodných dát odberných miest a  odberateľov elektriny, ktorých má Dodávateľ 

priradených do svojej bilančnej skupiny, musí Dodávateľ požiadať výlučne spôsobom upraveným v TŠVD. 
3) Priradenie nových odberných miest do svojej bilančnej skupiny ako aj vyradenie odberných miest zo svojej 

bilančnej skupiny je realizované výlučne spôsobom upraveným v TŠVD. 
 

IX. 
Spôsob priradenia typových diagramov odberu 

 
1) Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu zahŕňa: 

a) priradenie typového diagramu odberu zodpovedajúcemu doterajšiemu typu tarify v odbernom mieste, 
alebo podľa charakteru nového odberu elektriny,  

b) určenie odhadu ročného odberu elektriny v odbernom mieste,  
c) určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.  

2) Spôsob priradenia typových diagramov odberu je podrobne popísaný v PP SSE-D. 
 

X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie pri plnení tejto 

Zmluvy. Tieto osoby a oblasti komunikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy „Určenie oprávnených 
osôb“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Osoby určené ako splnomocnenci pre zmluvné vzťahy majú 
právo vykonávať aj právne úkony smerujúce k zmene alebo zániku Zmluvy.  

2) Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami.  

3) Dodávateľ uzatvoril túto Zmluvu so SSE-D z dôvodu zabezpečenia poskytovania služieb SSE-D do 
odberných miest odberateľov elektriny nachádzajúcich sa v bilančnej skupine Dodávateľa podľa príslušných 
Zmlúv o združenej dodávke uzavretých medzi Dodávateľom a jednotlivými odberateľmi elektriny. Z toho 
dôvodu Dodávateľ vyhlasuje, že SSE-D je oprávnená podľa § 10 odsek 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, príslušných ustanovení 
zákona o energetike a príslušných ustanovení PP SSE-D spracúvať osobné a technické údaje Dodávateľa a 
osobné a technické údaje odberateľov elektriny odberných miest Dodávateľa, ktoré Dodávateľovi alebo SSE-
D na tento účel odberatelia elektriny poskytli alebo poskytnú a ktoré  
sú nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, v rozsahu uvedenom v záhlaví Zmluvy,  
v zozname odberných miest Dodávateľa a akejkoľvek komunikácii podľa tejto Zmluvy, a to počas celého 
obdobia trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vyrovnania všetkých záväzkov vzniknutých na základe 
tejto Zmluvy. SSE-D je oprávnená poskytnúť takéto osobné a technické údaje v rovnakom rozsahu na 
spracovanie aj iným subjektom, s ktorými uzatvorí SSE-D zmluvu o spracovaní osobných a technických 
údajov. 
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4) Zmluvné strany sa zaväzujú informovať sa včas a presne o všetkých zmenách skutočností uvedených v tejto 
Zmluve a poskytovať si všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jej plnenie. Všetky zmeny a doplnky 
Zmluvy musia byť vykonané písomne, s výnimkou, ak je forma zmeny konkrétnej časti Zmluvy v tejto Zmluve, 
alebo OP dohodnutá inak. Zmeny Zmluvy sa uskutočňujú podľa zásad uvedených v OP a PP SSE-D.  

5) Pokiaľ by akýkoľvek záväzok (povinnosť) podľa Zmluvy bol, alebo by sa stal neplatným, alebo právne 
nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a právnu vymáhateľnosť ostatných záväzkov (povinností) 
podľa Zmluvy. Dodávateľ a SSE-D sa zaväzujú nahradiť uvedený neplatný, alebo právne nevymožiteľný 
záväzok (povinnosť) novým, platným a právne vymáhateľným záväzkom (povinnosťou), ktorého predmet 
bude najvhodnejšie odpovedať predmetu a účelu pôvodného záväzku (povinnosti). 

6) Ukončenie, alebo zánik Zmluvy nemá vplyv na práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z jej porušenia, 
vrátane nároku na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a ostatných ustanovení (predovšetkým TŠVD), ktoré podľa tejto Zmluvy, alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

7) Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.  
8) Zmluvné strany týmto prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, slobodne, na základe 

vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok. 
9) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 Príloha č. 1.   Určenie oprávnených osôb 
  Príloha č. 2.   Komunikačné údaje a bankové spojenie  
 Príloha č. 3.   Elektronická komunikácia v zmysle TŠVD 

 
 
 
Za SSE-D: 
 
V Žiline dňa:  
 
Meno a priezvisko:  
 
 
Funkcia:  
 
 
Podpis: 
 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
 
Funkcia:  
 
 
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za Dodávateľa: 
 
V                                dňa:  
 
Meno a priezvisko:  
 
 
Funkcia:  
 
 
Podpis: 
 
 
 
Meno a priezvisko:  
 
 
Funkcia:  
 
 
 
Podpis:  
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Určenie  oprávnených osôb 
 
 
Splnomocnenci pre zmluvné vz ťahy – Rámcová distribu čná zmluva 
Na strane SSE-D: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
Na strane Dodávateľa: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
 
Splnomocnenci pre zmluvné vz ťahy – Odberné miesta v režime Zmluvy o združenej do dávke 
Na strane SSE-D: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
Na strane Dodávateľa: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
 
Splnomocnenci pre komunikáciu – Ú čtovanie, platby, fakturácia a doru čovanie faktúr 
Na strane SSE-D: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
Na strane Dodávateľa: 

funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  
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Komunika čné údaje a bankové spojenie 

 
 

a) komunika čné údaje Dodávate ľa slúžiace pre zasielanie faktúr  

Elektronická adresa dodávateľa na zasielanie faktúr:  

Poštová adresa dodávateľa na zasielanie faktúr:   

 
b) komunika čné údaje Dodávate ľa pre prípad potreby zaslania výzvy na úhradu platb y 
( v zmysle Vyhlášky ÚRSO č.24/2013 Z.z.  príloha č.9; J; Ukončenie a zánik zmluvy )    

Elektronická adresa dodávateľa na zasielanie výzvy:  

Faxové číslo dodávateľa na zasielanie výzvy:  
 
 

 
c) doru čovanie písomností Dodávate ľovi využitím elektronickej pošty pod ľa článku VIII. Zmluvy  

Elektronická adresa dodávateľa ( e-mailová adresa )  
 

 
d) komunikácia v prípade porúch a plánovaných preru šení distribúcie elektriny 
Na strane SSE-D: 

Kontaktné centrum SSE-D   0800 159 000 
 

Na strane Dodávateľa: 
funkcia  meno  telefón/fax  E-mail  

    

    

    

 
 
 
c) bankové spojenie pre úhradu faktúr a úhradu pred davkových platieb 
 
SSE-D:   

IBAN:    BIC swiftový kód banky:   

Peňažný ústav     

 
Dodávate ľa:   

IBAN:    BIC swiftový kód banky:  

Peňažný ústav     

 
 
d) bankové spojenie na ú čely finan čnej zábezpeky formou zloženia hotovosti na ú čet SSE-D 
 

IBAN:    BIC swiftový kód banky:   

Peňažný ústav     
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Elektronická komunikácia v zmysle TŠVD  
 
 
 
 
 
SSE-D: 

EIC  PDS:  

Komunikačná e-mailová adresa PDS  
( v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát ) : 

 

IP adresy ( identifikácia použitých verejných uzlov siete pre elektronickú 
výmenu dát ) 

 

E-mailová adresa – kontakt pre technologickú podporu a riešenie 
anomálií pri výmene správ a dát 

 

 
 
Dodávate ľ: 

EIC  Dodávateľa:  

Komunikačná e-mailová adresa Dodávateľa  
( v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát ) : 

 

IP adresy ( identifikácia použitých verejných uzlov siete pre elektronickú 
výmenu dát ) 

 

E-mailová adresa – kontakt pre technologickú podporu a riešenie 
anomálií pri výmene správ a dát 

 

 
Dodávateľ elektriny je povinný dodržať uvedené kontaktné, technologické a IP adresy. Garantované je 
spracovanie správ a dát len z uvedenej technologickej e-mailovej adresy a IP uzlov siete. V prípade plánovaných 
zmien je potrebné ich písomne alebo elektronicky oznámiť PDS  minimálne 30 dní pred zavedením do 
produktívnej prevádzky. V prípade náhlej zmeny Dodávateľ kontaktuje PDS minimálne 5 dní pred zavedením do 
produktívnej prevádzky a vo vzájomnej súčinnosti vykonajú potrebné zmeny a testy v nastavení systémov. 
Súčasťou zmien adries je vyhotovenie a prijatie novej prílohy k Zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


