Číslo zmluvy: 2019-..-.....

Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Bežný účet:
IBAN:
BIC (SWIFT):
EIC:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., oddiel: .........,
vložka č . .................
(ďalej len „Výkupca elektriny“)
a
Obchodné meno (v prípade právnickej osoby)/ Meno a priezvisko (v prípade fyzickej osoby):

Sídlo (v prípade právnickej osoby a v prípade fyzickej osoby podnikajúcej)/ Adresa trvalého
bydliska (v prípade fyzickej osoby):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Bežný účet:
IBAN:
BIC (SWIFT):
EIC:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., oddiel: .........,
vložka č . .................(v prípade právnickej osoby)
(ďalej len „Výrobca elektriny“)
ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 26 odsekov 16 a 17 zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o energetike“) túto Zmluvu.

I. Článok
Preambula
1. Výkupca elektriny vykonáva podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za
odchýlku podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a
vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“). Výkupca elektriny je subjektom
zúčtovania podľa Zákona o energetike.
2. Výrobca elektriny spĺňa podmienky pre podporu výkupom elektriny podľa Zákona
o podpore a dodáva elektrinu Výkupcovi elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za
odchýlku v zmysle vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Pravidlá trhu“).
3. Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona o podpore, Zákona o energetike,
zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o regulácii“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), Pravidlami
trhu, príslušnými nariadeniami vlády, vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ďalej len „ÚRSO“), vyhláškami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„MH SR“), platnými rozhodnutiami ÚRSO a Prevádzkovým poriadkom Organizátora
krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „PP OKTE“).
4. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona
o podpore, Zákona o energetike, Zákona o regulácii, nariadení vlády, vyhlášok MH SR,
vyhlášok ÚRSO, rozhodnutí ÚRSO a PP OKTE.

II. Článok
Predmet Zmluvy
1. Výrobca elektriny sa touto Zmluvou zaväzuje dodávať Výkupcovi elektriny elektrinu
prostredníctvom odovzdávacieho miesta definovaného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
2. Výrobca elektriny vyhlasuje, že je na odovzdávacom mieste definovanom v prílohe č. 2
tejto Zmluvy oprávnený dodať elektrinu Výkupcovi elektriny a preniesť zodpovednosť za
odchýlku na Výkupcu elektriny.
3. Výkupca elektriny sa touto Zmluvou zaväzuje elektrinu dodanú Výrobcom elektriny podľa
ods. 1 tohto článku odobrať a uhradiť cenu podľa článku IV tejto Zmluvy.
4. Výkupca elektriny vyhlasuje, že je oprávnený elektrinu na odovzdávacom mieste
definovanom v prílohe č. 2 tejto Zmluvy vykúpiť a prevziať zodpovednosť za odchýlku.
Výkupca elektriny vyhlasuje, že má s OKTE, a.s. uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní
odchýlky a dodatok k zmluve o zúčtovaní odchýlky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že hodnotou dodaného množstva elektriny je hodnota určená
OKTE, a.s. postupom podľa PP OKTE.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že budú využívať informačný systém OKTE, a.s. (ďalej len
„IS OKTE“) pre komunikáciu v zmysle PP OKTE.
7. Výrobca elektriny sa zaväzuje udržiavať v IS OKTE aktuálne údaje, ktoré je do IS OKTE
povinný poskytovať na základe zmlúv s OKTE, a.s. a PP OKTE.
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8. Výrobca elektriny sa zaväzuje uhradiť Výkupcovi elektriny tarifu za systémové služby
a tarifu za prevádzkovanie systému (ďalej len „poplatky súvisiace s prevádzkou
sústavy“), ak mu táto povinnosť vznikla.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v platobnom styku budú postupovať podľa PP OKTE.

III. Článok
Vyhodnotenie množstva vykúpenej elektriny
1. Za množstvo elektriny vykúpenej Výkupcom elektriny od Výrobcu elektriny sa považuje
množstvo elektriny namerané na odovzdávacom mieste Výrobcu elektriny evidovanom
v IS OKTE s priradeným príznakom „výkup s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“,
ktoré je priradené do bilančnej skupiny Výkupcu elektriny.
2. Za meranie elektriny zodpovedá prevádzkovateľ sústavy, do ktorého sústavy je
odovzdávacie miesto Výrobcu elektriny pripojené.
3. Podrobnosti ohľadom správy a zberu nameraných údajov upravuje PP OKTE.

IV. Článok
Vyúčtovanie vykupovanej elektriny
1. Cena vykupovanej elektriny je určená v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej
len „Regulačná vyhláška“).
2. Vyúčtovanie za vykúpenú elektrinu pripraví OKTE, a.s. postupom podľa PP OKTE.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za vykúpenú elektrinu je v mene a na účet Výrobcu
elektriny oprávnený vyhotoviť OKTE, a.s. Výrobca elektriny vyhlasuje, že akceptuje
všetky faktúry vyhotovené OKTE, a.s., ktoré sú vyhotovené v súlade so Zákonom o DPH.
3. Výkupca elektriny uhradí Výrobcovi elektriny platbu za vykúpenú elektrinu postupom
podľa PP OKTE. Výkupca elektriny oprávňuje Výrobcu elektriny vybrať na účet Výkupcu
elektriny platbu za vykúpenú elektrinu u OKTE, a.s., ako osoby splnomocnenej
Výkupcom elektriny na úhradu platby za vykúpenú elektrinu.
4. Ak Výrobcovi elektriny na odovzdávacom mieste vzniká povinnosť uhradiť poplatky
súvisiace s prevádzkou sústavy, Výkupca elektriny vyúčtuje Výrobcovi elektriny poplatky
súvisiace s prevádzkou sústavy na základe údajov podľa PP OKTE. Výrobca elektriny sa
zaväzuje uhradiť poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy do 15 dní odo dňa
vyúčtovania.

V. Článok
Reklamácia objemu množstva vykúpenej elektriny a vyúčtovania
ceny za vykúpenú elektrinu
1. Vyhodnotenie objemu elektriny podľa článku III ods. 1 v IS OKTE a jeho sprístupnenie
Výrobcovi elektriny je podmienené dodaním nameraných alebo náhradným spôsobom
určených hodnôt dodávok elektriny od poskytovateľov údajov, ktorými sú
prevádzkovatelia sústav.
2. Nesprávne namerané hodnoty dodávky elektriny na odovzdávacom mieste Výrobca
elektriny reklamuje u prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odovzdávacie miesto Výrobcu
elektriny pripojené.
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3. Nesprávne uvedené identifikačné údaje Výrobcu elektriny vrátane nesprávneho čísla
účtu pre príjem platby za vykupovanú elektrinu Výrobca elektriny reklamuje
prostredníctvom IS OKTE.
4. Ostatné skutočnosti Výrobca elektriny reklamuje u Výkupcu elektriny.

VI. Článok
Platnosť a účinnosť Zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2020.
2. Táto Zmluva môže byť ukončená:
a)

písomnou dohodou Zmluvných strán,

b)

písomným odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo z dôvodov, pre ktoré pripúšťa odstúpenie od
zmluvy Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa výslovne
považuje neposkytovanie informácií podľa tejto zmluvy alebo omeškanie s úhradou
záväzku dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Odstúpenie Zmluvnej strany od tejto
Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla
doporučenou poštou alebo kuriérom. V prípade, ak Zmluvná strana odmietne
prevziať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej
odmietnutia. V prípade, ak písomnosť nie je možné doručiť na adresu sídla, za deň
doručenia sa považuje deň márneho pokusu o doručenie písomnosti potvrdené
doručovateľom. V ostatných prípadoch sa písomnosť považuje za doručenú v tretí
deň po dni jej odoslania.

VII.

Článok

Komunikácia
1. Komunikácia medzi Výrobcom elektriny a Výkupcom elektriny prebieha písomne alebo
elektronickou komunikáciou, a vo výnimočných prípadoch telefonicky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci písomnej komunikácie sa za deň doručenia
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať,
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade ak sa písomnosť vráti odosielateľovi
s označením „adresát neznámy“ alebo „Adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Zmluvné strany si môžu navzájom dohodnúť elektronickú formu doručovania.
3. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú
oprávnené v rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu,
termínov a ostatných podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Ak zo záverov
takýchto rokovaní vyplynú námety na zmenu tejto Zmluvy, potom ide o návrh na zmenu
tejto Zmluvy. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, nie sú oprávnené meniť,
rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu.
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VIII. Článok
Záverečné ustanovenia
1. Výrobca elektriny aj Výkupca elektriny sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne
informovať druhú Zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej
formy, sídla, IČO, DIČ, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na
ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie
tejto Zmluvy. Zmluvné strany o zmenách podľa prvej vety tiež písomne informujú OKTE,
a.s.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy týkajúce sa Zmluvných
strán:
č. 1

Osoby poverené komunikáciou,

č. 2

Identifikácia odovzdávacieho miesta Výrobcu elektriny.

3. Pri zmene údajov uvedených v prílohe č. 1 podľa ods. 2 tohto článku, sa Zmluvné strany
zaväzujú oznámiť túto zmenu obratom príslušnej Zmluvnej strane doporučeným listom
alebo vo forme emailu, potvrdeného druhou Zmluvnou stranou.
4. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, z povahy
ktorých vyplýva, že majú zostať zachované aj po ukončení zmluvného vzťahu
založeného touto Zmluvou.
5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, ostatné
ustanovenia Zmluvy nebudú dotknuté touto neplatnosťou, resp. neúčinnosťou, a teda
zostanú v platnosti, okrem tých prípadov, keď dané ustanovenie nemožno oddeliť od
ostatnej časti Zmluvy vzhľadom na povahu Zmluvy, jej predmet alebo okolnosti, za
ktorých bola uzatvorená.
6. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú prednostne riadiť platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, Obchodným zákonníkom, Zákonom o podpore, Zákonom
o energetike, Zákonom o regulácii, Pravidlami trhu a príslušnými vyhláškami
a nariadeniami vlády, rozhodnutiami a vyhláškami ÚRSO a PP OKTE.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
rovnopisoch pre Výkupcu elektriny a v jednom rovnopise pre Výrobcu elektriny. Oficiálna
komunikácia vo vzťahu k tejto Zmluve sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Výkupca
elektriny jeden z platných rovnopisov Zmluvy bezodkladne doručí organizátorovi
krátkodobého trhu s elektrinou na adresu:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy
a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na
znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

Výkupca elektriny:
Dátum:

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

Výrobca elektriny:
Dátum:

..................................................
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Príloha č. 1
Osoby poverené komunikáciou
Výkupca elektriny
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Výrobca elektriny
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:
Meno a priezvisko:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefón:

____________________________________________________________________________________________________
Strana 7 / 8

Príloha č. 2
Identifikácia odovzdávacieho miesta a zariadenia na výrobu
elektriny Výrobcu elektriny
Odovzdávacie miesto
EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu
elektriny, prostredníctvom ktorého je
zariadenie na výrobu elektriny s nárokom na
podporu podľa Zákona o podpore pripojené
do sústavy:
..............................................

Odovzdávacie miesto
EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu
elektriny, prostredníctvom ktorého je
zariadenie na výrobu elektriny s nárokom na
podporu podľa Zákona o podpore pripojené
do sústavy:
..............................................

Odovzdávacie miesto
EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu
elektriny, prostredníctvom ktorého je
zariadenie na výrobu elektriny s nárokom na
podporu podľa Zákona o podpore pripojené
do sústavy:
..............................................

Zariadenie na výrobu elektriny pripojené
prostredníctvom odovzdávacieho miesta
EIC kód W zariadenia na výrobu elektriny
s nárokom na podporu podľa Zákona
o podpore pripojeného prostredníctvom
odovzdávacieho miesta:
..............................................

Zariadenie na výrobu elektriny pripojené
prostredníctvom odovzdávacieho miesta
EIC kód W zariadenia na výrobu elektriny
s nárokom na podporu podľa Zákona
o podpore pripojeného prostredníctvom
odovzdávacieho miesta:
..............................................

Zariadenie na výrobu elektriny pripojené
prostredníctvom odovzdávacieho miesta
EIC kód W zariadenia na výrobu elektriny
s nárokom na podporu podľa Zákona
o podpore pripojeného prostredníctvom
odovzdávacieho miesta:
..............................................

Podpisy Zmluvných strán:
Výkupca elektriny:
Dátum:

..................................................
Výrobca elektriny:
Dátum:

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