Dohoda o urovnaní
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY DOHODY:
Výrobca:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
zast. : ..........................................................................................................................
bankové spojenie : .......................................................................................................
IČO: .............................................................................................................................
IČ DPH:.................................................................. DIČ: ..............................................
zapísaná v ....................................................................................................................
telefón/fax :..................................... e-mail:..................................................................
EIC:................................................

ďalej len „Výrobca“

Poskytovateľ:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
zastúpená :

Bankové spojenie : VÚB, a. s. Žilina
IBAN: SK88 0200 0000 0000 0187 3858
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK2022187
DIČ: 2022187453
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
telefón: 0850 166 007 fax: 041/519 2622 e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
ďalej len „SSD“
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Čl. I
Predmet dohody o urovnaní
Predmetom tejto Dohody o urovnaní (ďalej len „Dohoda“) je upravenie vzájomných práv
a povinností, ktoré medzi zmluvnými stranami tejto dohody vznikli v dôsledku neuplatnenia si
nároku Výrobcom voči SSD na zákonnú podporu vo forme doplatku podľa § 3 odsek 1 písm. c)
zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“), pričom na túto
podporu vo forme doplatku Výrobcovi právo vzniklo. Predmetné právo voči SSD uplatňuje Výrobca
touto dohodou spätne za obdobie uvedené v bode 3. tohto článku Dohody, v ktorom nemal so
SSD uzatvorenú zmluvu o doplatku. Výška doplatku a spôsob zaplatenia sú dohodnuté v čl. III.
tejto Dohody.
Výrobca podpisom tejto dohody vyhlasuje, že je Výrobcom, ktorému vzniklo právo na doplatok a to
výlučne v rozsahu a za podmienok ako má na to Výrobca právo podľa Zákona o podpore.
Doplatok podľa tejto dohody je určený ako rozdiel medzi cenou elektriny pre stanovenie doplatku
a cenou elektriny na straty, ktoré sú určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
SR (ďalej len „ÚRSO“). Výrobca má nárok na doplatok za skutočné množstvo elektriny vyrobenej v
zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu podľa Zákona o podpore zníženej
o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, upravenej podľa § 3 odsek 4 Zákona o podpore, za
obdobie od........................... do............................
Zariadenie na výrobu elektriny Výrobcu s právom na podporu sa nachádza:
Obec: ..........................................................................
Názov zdroja : ..............................................................
Katastrálne územie: .....................................................
Celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny: .................................
Ročná výroba elektriny: ............................ MWh.
Okruh oprávnených výrobcov elektriny s právom na podporu vo forme doplatku a rozsah, v ktorom
je možné právo na doplatok uplatniť, je záväzne vymedzený v Zákone o podpore.
SSD má právo uplatniť si u Výrobcu vrátenie doplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie
vyplateného podľa tejto dohody, ak bol doplatok vyplatený k elektrine, ktorá:
a) nebola vyrobená Výrobcom elektriny,
b) bola vyrobená Výrobcom elektriny, ale nevzťahuje sa na ňu podpora doplatkom, alebo
c) bola vyrobená Výrobcom elektriny, ale Výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka
trhu s elektrinou.
d) bol vyplatený Výrobcovi v rozpore s podmienkami podpory podľa Zákona o podpore.
Výrobca sa zaväzuje nahradiť SSD škodu (najmenej vo výške neoprávnene vyplateného doplatku
výrobcovi), ktorú SSD spôsobil tým, že si uplatnil nárok na doplatok v rozsahu vyššom ako má na
to nárok podľa Zákona o podpore.
Zmluvné strany tejto dohody sa dohodli a sú uzrozumené s tým, že touto Zmluvou nemožno
priznať podporu nad rámec Zákona o podpore.

Čl. II
Technické podmienky
1. Zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu je napojené
a) na elektrické vedenie SSD ÁNO / NIE *
b) na elektrické vedenie miestnej distribučnej sústavy ÁNO / NIE *
c) do vlastnej elektroinštalácie ÁNO / NIE
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*nehodiace sa vyškrtnúť

2. Uvedenie zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky: ........................................................
3. Stav elektromera ku dňu : ..............................................................
4. Elektromer č.: ...........................typ: .................. stav:.................... . fakturačný násobiteľ:...............
štítkový údaj transformátora napätia a prúdu a dátum úradného overenia:........................................
(platí v prípade, ak je transformátor súčasťou meracej sústavy)
V prípade indukčného elektromera, tento musí byť zabezpečený proti spätnému chodu.
5. Výrobca podpisom tejto dohody vyhlasuje, že spôsob merania vyrobenej elektriny je zabezpečený
v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Obchodnými podmienkami pre poskytovanie doplatku na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla uvedenými v PP SSD a TP SSD.
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Čl. III
Fakturačné a platobné podmienky
Cena za doplatok elektriny je v súlade s ust. § 6 odsek 1 písm. c) Zákona o podpore určená ako
rozdiel medzi cenou elektriny pre stanovenie doplatku a cenou elektriny na straty, ktoré sú určené
a schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR. Cena za doplatok, ktorú SED
zaplatí podľa tejto dohody o urovnaní Výrobcovi je ....................................EUR, za obdobie
uvedené v čl. I. bod 3. tejto dohody.
Doplatok nie je predmetom DPH.
Množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje cena podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy je určené na
základe hodnôt určeného meradla na svorkách generátora zariadenia na výrobu elektriny
s právom na podporu podľa Zákona o podpore zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny
upravenú podľa § 3 ods. 4 Zákona o podpore.
Podpisom tejto dohody o urovnaní Výrobca vyhlasuje, že určené meradlo má certifikát, montážny
list s počiatočným stavom a fakturačným násobiteľom a bolo namontované oprávnenou osobou.
Doplatok bude uhradený na základe faktúry vystavenej Výrobcom do 5 kalendárnych dní odo dňa
podpísania tejto Dohody oboma zmluvnými stranami. Súčasťou faktúry bude príloha, ktorá bude
obsahovať číslo tejto dohody o urovnaní, čísla elektromerov, hodnoty počiatočných a konečných
stavov elektromerov na jednotlivých zdrojoch a spotrebách s ich fakturačnými konštantami, číslo
objednávky a spôsob výpočtu fakturovaného množstva elektriny, ku ktorému sa doplatok fakturuje.
Požadované údaje môžu byť prehľadne uvedené aj v texte faktúry.
Číslo objednávky SSD podľa tejto dohody o urovnaní je ............................... Toto číslo objednávky
uvedie Výrobca na faktúre za doplatok k elektrine vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny
s právom na podporu podľa Zákona o podpore, uvedenej v čl. I. tejto Dohody o urovnaní.
Celková cena doplatku v príslušnom zdaňovacom období je daná súčinom množstva elektriny
stanoveného určeným meradlom podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy a príslušnej ceny za doplatok
určenej spôsobom podľa § 6 Zákona o podpore a na základe príslušného cenového rozhodnutia
ÚRSO.
Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry podľa tejto Dohody o urovnaní je do 14 dní
odo dňa doručenia faktúry do SSD.

Čl. IV
Ostatné ustanovenia
1. Táto Dohoda o urovnaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú:
•

Overená kópia potvrdenia o pôvode elektriny vydaného pre Výrobcu od ÚRSO
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•

Overená kópia platného a účinného cenového rozhodnutia pre Výrobcu vydaného ÚRSOm,
ktorým sa schválila cena elektriny pre stanovenie doplatku,

•

Platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení si
oznamovacej povinnosti voči ÚRSO,

• Montážny list
Táto Dohoda o urovnaní je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, po jednom pre
každú zmluvnú stranu tejto dohody.
Výrobca podpísaním tejto dohody o urovnaní vyhlasuje, že mu po 01.01.2014 pri výstavbe,
rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny nebola poskytnutá podpora z
podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Táto Dohoda o urovnaní je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle
zmluvných strán tejto Dohody, ktoré sú na jej uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.
Túto Dohodu o urovnaní je možné meniť len formou písomného dodatku k nej, podpísaného
oboma stranami tejto Dohody o urovnaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti
Ochrana osobných údajov.

V Žiline, dňa .................................................. ....

V .................................... dňa ..................

Za Poskytovateľa:
Stredoslovenská distribučná, a. s.

Z a

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

V ý r o b c u:

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

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

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