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Zmluva o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky 

 

 
 

Ďalej „výrobca“         Ďalej „Pow-en“ 
 

  
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných predpisov pre podnikanie v energetických 

odvetviach túto Zmluvu o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky za odberné a odovzdávacie miesto 

Výrobca subjektom Pow-en voči zúčtovateľovi odchýlok - OKTE.  

Názov spoločnosti     Pow-en a. s. 

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., 
T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza 

    ABC II, blok C Prievozská 4B  
    821 09 Bratislava 2                     

IČO: 36 349 429      IČO: 43 860 125 
DIČ: 2022092490      DIČ:  2022502394 
IČ DPH: SK2022092490      IČ DPH: SK 2022502394 
EIC kód:       EIC kód: 24X-POW-EN-AS--A 

 
Zapísaná v OR, OS Trenčín,  
oddiel sro, vložka č. 16228/R 

    Zapísaná v OR, OS BRATISLAVA I,  
    oddiel Sa, vložka č.4330/B   

 
Konajúca v zastúpení: 

 
 

 
 Konajúca v zastúpení: 

 

JUDr. Ján Martiček 
Konateľ SMMP, s. r. o. 

    Ing. Anton Hlavatý 
    podpredseda predstavenstva

 

  

Bankové spojenie  Tatra banka, a.s. 
Bratislava 
2926132006/1100 
IBAN: SK10 1100 
0000 0029 2613 2006 
BIC(SWIFT): TATRSKBX

 

č. účtu/kód banky:    
VÚB, a. s., Prievidza 
IBAN:  
SK4602000000003761237751 
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I. Predmet zmluvy 

 

1. Pow-en preberá zodpovednosť za odchýlky za odberné a odovzdávacie miesta Výrobcu voči 
zúčtovateľovi odchýlok – OKTE, a.s., čím ho preberá do svojej bilančnej skupiny, 
zabezpečuje komunikáciu so zúčtovateľom odchýlok. 

2. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie základných podmienok potrebných pre realizáciu 
dodávok a odberov elektriny medzi zmluvnými stranami dohodnutých v tejto Zmluve.  

3. Pow-en vyhlasuje, že je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike na dodávku elektriny, 
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Výrobca vyhlasuje že je prevádzkovateľom lokálneho zdroja elektriny (ďalej LZE), v zmysle 
zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

II. Cena a Zmluvné podmienky 

 

1. Pow-en si bude účtovať za prevzatie zodpovednosti za odchýlku servisný poplatok: 
 
- Fixná mesačná platba za odberné miesto 2,50 EUR/mesiac bez DPH 
  

2. Pre účely sledovania prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa definuje: 
a. energetický deň, ktorý začína o 00.00 hod. kalendárneho dňa a končí o 24.00 hod; 
b. týždeň, ktorý začína pondelkom 00.00 hod. a končí nedeľou 24.00 hod; 
c. mesiac, ktorý začína o 00.00 hod prvého dňa a končí o 24.00 hod. posledného 

kalendárneho dňa daného mesiaca; 
d. rok, ktorý začína o 00.00 hod. 1. januára a končí o 24.00 hod. 31.decembra, pričom údaje 

sú sledované v reálnom čase (podľa platnosti stredoeurópsky resp. letný čas); 
e. nameraná hodnota je celková hodnota dodávky elektriny Výrobcu za štvrťhodinu v MWh 

s presnosťou na tri desatinné miesta, ktorá bola nameraná a oznámená príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy zodpovedným za meranie dodávok a odberov 
elektriny; 

f. skutočná hodnota je nameraná hodnota; 
3. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny meracím zariadením v dohodnutom OOM. 

Dodané množstvo elektriny sa vyhodnocuje podľa údajov meracieho zariadenia, ktoré 
poskytuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa osobitných predpisov, ktorými 
sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technických údajov a pravidiel 
prevádzkovania distribučnej sústavy. 
  

III. Platnosť a účinnosť Zmluvy  

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od  zaradenia výrobného miesta do bilančnej skupiny 
Pow-en do 31.12.2023 23:59 hod. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami (pokiaľ nebude 
podpísaná oboma zmluvnými stranami v rovnaký deň, je dňom podpisu deň, kedy ju podpíše 
druhá zmluvná strana) a plnenie nastáva dňom zaradením výrobného miesta do bilančnej 
skupiny Pow-en  alebo dňom uvedenia zdroja do prevádzky. 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, aj po 
uplynutí tejto doby trvania Zmluvy, Zmluva zostane naďalej záväznou pre zmluvné strany vo 



 

Zmluva o predaji a kúpe elektriny a o prenesení zodpovednosti za odchýlky 

 

vzťahu ku všetkým dovtedy vzniknutým a existujúcim právam a záväzkom podľa tejto 
Zmluvy do času, kým nebudú úplne splnené.  
 

4. Táto zmluva zaniká spolu so zánikom Zmluvy o dodávke elektriny vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových 
služieb č. 3100782023 zo dňa 9.12.2022, a to v celku alebo len pre odberné miesto uvedené 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 

 
IV. Miesto plnenia  

 
Miestom plnenia sú dohodnuté odberné a odovzdávacie miesta medzi oboma zmluvnými 
stranami, ktoré sú podrobnejšie určené v Zmluve o prístupe Výrobcu elektriny k distribučnej 
sústave a je uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

 
 

V. Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Výrobca prípadnú dodávku elektriny nebude účtovať Pow-enu 
a žiadnym iným spôsobom nebude nárokovať na odmenu alebo akékoľvek protiplnenie za 
dodanú elektrinu. 

  
 
VI. Zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu  

 
1. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. V prípade porušenia Zmluvy zo strany Pow-en je Výrobca oprávnený odstúpiť od Zmluvy.  
3. V prípade porušenia Zmluvy zo strany Výrobcu je Pow-en oprávnený odstúpiť od Zmluvy.  
4. Ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú 

dotknuté alebo prekonané novou právnou úpravou, alebo sa stanú neplatnými alebo 
nezákonnými zaväzujú sa zmluvné strany bez zbytočného odkladu od prijatia takejto právnej 
úpravy rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu a v primeranom čase dotknuté 
ustanovenia tejto zmluvy nahradiť novými, tak aby tieto boli vypracované v súlade s novou 
právnou úpravou a rešpektovali pôvodný účel, ktorý mali pri ich koncipovaní, pričom ostatné 
ustanovenia tejto Zmluvy zostanú aj naďalej v ich nezmenenej platnosti. 

5. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia 
tejto Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto 
Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy. 

6. Túto Zmluvu možno zrušiť iba písomne. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne 
vzostupne číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 

VII. Komunikácia 

 

1. Splnomocnenci pre komunikáciu uvedení v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú oprávnení v rámci       
tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok 
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súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Pokiaľ zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety na 
zmenu tejto Zmluvy, potom ide len o návrh na zmenu Zmluvy. 

2. Pokiaľ to nie je v Zmluve dohodnuté iným spôsobom, písomnou formou odovzdania 
dokumentov podľa tejto Zmluvy sa rozumie doporučený list. Keď je správa odoslaná 
elektronickou formou (e-mail) musí byť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania 
potvrdená doporučeným listom. Táto podmienka neplatí pri písomnom odsúhlasovaní 
Konfirmačných listov. Termín doručenia e-mailu sa rozumie deň prijatia e-mailu, v prípade 
keď bola splnená podmienka o ich následnom potvrdení. Vo všetkých ostatných prípadoch sa 
termínom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou poštou alebo deň 
osobného doručenia splnomocnencami druhej strany. 

 
VIII. Osobitné dojednania 

 
1. Zmluvné strany venujú zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej 

prevencii vzniku škôd. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť je povinná oznámiť 
druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a jej 
dôsledky. Správa musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o 
prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Ustanovenie o 
náhrade škody sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si 
vedomé a ktoré by mohli viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. 

3. Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody jej spôsobenú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka druhou zmluvnou stranou. 

4. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za škodu za čiastočné, alebo úplné porušenie 
povinností upravených touto Zmluvou, ak preukážu, že toto porušenie bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

5. Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto 
okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k 
rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. 

6. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a 
budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie tejto Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť. 

7. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy alebo, sa budú 
prednostne riešiť dohodou zmluvných strán. Ak sa nepodarí vyriešiť spor dohodou strán, 
môže sa zmluvná strana, ktorá na tom má záujem, obrátiť so žalobou na príslušný súd.  

8. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedia pri plnení tejto Zmluvy alebo ktoré si zmluvné strany vzájomne poskytli v súvislosti 
s realizáciou ich obchodného vzťahu založeného touto Zmluvou, vrátane obsahu a podmienok 
tejto Zmluvy, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií 
alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany („Dôverné informácie“). 
Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto 
Zmluvy a prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred 
ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej 
inej osobe s výnimkou, ak ich poskytovanie  ukladá  zákon  alebo  iný  všeobecne  záväzný  
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právny  predpis. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže zmluvnú stranu zbaviť jedine súd 
alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti ostane v platnosti aj po ukončení 
zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. Táto zmluva neupravuje dodávky silovej 
elektriny pre vlastnú spotrebu vrátane dodávok distribučných služieb do OOM odberateľa. 
Pre tieto účely sa zmluvné strany sa zaväzujú, uzavrieť samostatnú zmluvu o dodávke 
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa so zabezpečením 
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb.  

 
IX. Záverečné ustanovenia 

 
1. Obe zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich 

identifikačných údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach Zmluvy, čo je 
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas trvania tejto 
Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe 
tejto Zmluvy. Výrobca dáva podpisom tejto Zmluvy súhlas Pow-en na poskytnutie jeho 
identifikačných údajov uvedených v Zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými 
uzatvorí Pow-en zmluvu o spracovaní údajov. 

2. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. 
Každá  zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
(a) Príloha č. 1 - Splnomocnenci pre komunikáciu  
(b) Príloha č. 2 – Identifikácia zdrojov výroby elektriny a OOM  

4. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími platnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. 

5. Počas účinnosti tejto Zmluvy môžu byť zmeny v tejto Zmluve realizované číslovaným 
písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke Centrálneho 
registra zmlúv SR. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, Zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, na dôkaz čoho ju 
oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

  
  
v Prievidzi, dňa:     v Bratislave, dňa:    
Správa majetku mesta Prievidza, 

s. r. o.  

Pow-en a. s.  

 

  

 

 

   

JUDr. Ján Martiček 
Konateľ SMMP, s. r. o. 

 Ing. Anton Hlavatý 
 podpredseda predstavenstva 
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Príloha č.1 

Splnomocnenci pre komunikáciu 
 
Splnomocnenci  pre komunikáciu  - Zmluvné vzťahy 

 

Na strane spoločnosti obec Liptovské Revúce 
Funkcia Meno Telefón/fax E-mail 

konatel JUDr. Ján Martiček +421 905 858 980 konatel@smmpd.sk 
    

 
Na strane spoločnosti  Pow-en a. s. Bratislava  

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail  

Manažér predaja 
Ing. Michal 

Gajdošík 
+421 907 732 539 

Michal.gajdosik@pow-
en.sk 

 

Back office Ing. Juraj Jelen +421 948 653 536  Juraj.jelen@pow-en.sk 
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Príloha č. 2 
Identifikácia zdrojov výroby elektriny a OOM  

 
Zdroj výroby elektriny 

Lokálny zdroj elektriny - fotovoltické zariadenie   
Celkový inštalovaný výkon: 10,01 kW 
Identifikácia OOM 

Odovzdávacie miesto č.: 1 
EIC kód: 24ZSS7507780000T 
Adresa: T. Vansovej 24 
Typ merania:  
Úroveň siete:  NN 
Maximálna rezervovaná kapacita: 10,01 kW 
 
 

 


