
Od.b,.· n,:f-( ff. 

Zmluva o dodávke clektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny 
č ... �¾O /rl.OJ1 IOR,A-(? 

uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 
č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 

Dodávatel': 
Sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Údaj o zápise: 

Kontakt: 

( d'alej len „Dodávatel'") 

Odberatel' v rade: 

(ďalej len „Zmluva") 

medzi 

Pow-en a.s. 
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 
Ing. Anton Hlavatý, podpredseda predstavenstva 
43 860 125 
SK2022502394 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 4330/B 
0850 555 775, obchod@pow-en.sk 

a 

1) Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
v zastúpení: Ján Nosko, primátor mesta
IČO: 00313271 DIČ: 2020451587
Bankové spojenie:

2) Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova S, Banská Bystrica v
zastúpení: Mgr. Janka Danihlíková, riaditel'ka e-mail:
IČO: 51786249, DIČ: 2120825971
Bankové spojenie:

3) Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
mail: v zastúpení: PaedDr. Patrik Ferianc, riaditel' e-

H:O: 35677686, DIČ: 2020985120
Bankové spojenie:

4) Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
v zastúpení: Mgr. Milan Pápay, riaditel' e-mail:
IČO: 35677741, DIČ: 2020947907



Bankové spojenie:  

5) Zák.ladná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

v zastúpení: PaedDr. Peter Zlevský, riaditel' e-mail:
IČO: 17067391, DIČ: 2021086045
Bankové spojenie:

6) Zák.ladná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

v zastúpení: Mgr. Marta Melicherová, riaditel'ka e-mail:
IČO: 35677708, DIČ: 2020982040
Bankové spojenie:

7) Zák.ladná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

v zastúpení: PaedDr. Janka Prisažná, riaditel'ka e-mail:
IČO: 35677732, DIČ: 2020985164
Bankové spojenie:

8) Zák.ladná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

v zastúpení: Mgr. Katarína Príbojová, poverená vedením e-mail:  IČO: 52439666 DIČ:
2121070556
Bankové spojenie:

9) Zák.ladná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

v zastúpení : Mgr. Boris Cipov, PhD. riaditel' e-mail:
IČO: 35677775, DIČ: 2020985142
Bankové spojenie:

lO)Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica 

v zastúpení: Mgr. Šárka Kováčová, riaditel'ka e-mail:
IČO: 35677783, DIČ: 2020981875 
Bankové spojenie:  

ll)Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica

v zastúpení: Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditel'ka e-mail:
IČO: 35677716, DIČ: 2020985131
Bankové spojenie:

12) Zák.ladná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

v zastúpení: Mgr. Sergej Čabala.,., riaditel' e-mail:
IČO: 35677767, DIČ: 2020985175
Bankové spojenie:

13)Centrum vol'ného času, Havranské 9, Banská Bystrica

v zastúpení: Mgr. Richard Vrbovský, riaditel' e-mail:
IČO: 00039721, DIČ: 2020982084



Bankové spojenie:  

14)Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
v zastúpení: Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art., riaditel' e-mail: kassa.zusjc@gmail.com
IČO: 35677864, DIČ: 2020957818
Bankové spojenie:

1S)Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 4S, Banská Bystrica 
v zastúpení: PhDr. Ivan Šabo, riaditel' e-mail: sekretariat@ zaaresbb.sk
IČO: 00183075, DIČ: 2020459221 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

16)MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica
v zastúpení: Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva e-mail:

JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva e-mail: 
IČO: 36039225, DIČ: 2020093504 
Bankové spojenie: 

(Odberatel' v rade 1) až 16) bude ďalej v texte Zmluvy označený len ako „Odberatel"') 

(Dodávatel' a Odberatel' spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany" a každý z nich samostatne ako 
,,zmluvná strana") 

Preambula 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s ciel'om zabezpečenia plynulých a spol'ahlivých dodávok 
elektriny do odbemých miest odberatel'ov podl'a podmienok tejto Zmluvy s tým, že Dodávatel' preberá 
za Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesta Odberatel'a podl'a tejto Zmluvy voči 
zúčtovatel'ovi odchýlok. Táto Zmluva zároveň zahrna aj zabezpečenie distribúcie elektriny a služby 
spojenej s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby") prostredníctvom príslušného 
prevádzkovatel'a distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") medzi Dodávatel'om a Odberatel'om, na základe 
ktorej Dodávatel' zabezpečuje Odberatel'ovi distribúciu elektriny. Distribúcia elektriny je služba 
podliehajúca regulácii (tak pravidlá poskytovania služby, ako aj cena jednotlivých služieb a poplatky). 
Ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa distribučných služieb sa riadia podmienkan1i Prevádzkového 
poriadku PDS a platnými regulačnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ďalej 
len „ÚRSO") vzťahujúcimi sa na distribučné služby pre príslušného PDS, ku ktorej sú odbemé miesta 
Odberatel'a pripojené. 

Pojmy a definície používané v tejto Zmluve vychádzajú zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon o energetike"), príslušných Vyhlášok 
ministerstva hospodárstva SR, Výnosov a Rozhodnutí ÚRSO, Prevádzkového poriadku PDS vrátane 
príloh ostatných všeobecne závazných právnych predpisov pre odvetvie elektroenergetiky, ktoré 
vyplývajú z liberalizácie trhu s elektrinou. 

Dodávatel' týmto prehlasuje, že v zmysle platnej legislatívy uzavrel zmluvy s ostatnými účastníkmi trhu 
s elektrinou, v rozsahu, ktorý mu umožňuje vykonávat' hore uvedené činnosti pre Odberatel'a. 





1.4. Táto Zmluva platí pre Odbemé miesta v rozsahu Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. Nadobudnutím 
platnosti Zmluvy vzniká Odberatel'ovi povinnost' bezodkladne informovat' Oodávatel'a o 
zrušení ktoréhokol'vek odbemého miesta alebo presune odbemého miesta pod iný právny subjekt 
a zároveň dohodnúť s Oodávatel'om aktualizáciu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 
1.4.1. Oodávatel' je povinný vykonat' zmeny (zrušit ', resp. pridať odbemé miesta) do predmetu 

plnenia tejto Zmluvy, pričom bude postupovat' podl'a aktuálneho Prevádzkového 
poriadku POS. 

1.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny počtu odbemých miest Odberatel'a sa 
bude písomne aktualizovat' Príloha č. 1 bez riešenia zmien v Zmluve nasledovným 
sposobom. Odberatel' 2) až 16) podl'a aktuálneho stavu (vznik alebo zánik odbemého 
miesta) zašle požiadavku elektronickou formou Odberatel'ovi 1) v lehote 7 kalendámych 
dní pred požadovanou zmenou, ktorý zabezpečí zmenu Prílohy č. l s Oodávatel'om. 
Odberatel' 1) zašle písomne v troch vyhotoveniach Dodávatel'ovi novú Prílohu č. 1, ktorú 
tento potvrdí a dve vyhotovenia aktualizovanej Prílohy č. 1 zašle Odberatel'ovi 1 ). Ceny 
elektrickej energie pre nové odbemé miesta budú určené podl'a ods. 3.2. tejto Zmluvy. 
Tieto zmeny sú za Odberatel'a oprávnené vykonat' osoby oprávnené konat' vo veciach 
technickej špecifikácie Odberatel'a 1) v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Odberatel' 1) 
bude informovat' Odberatel'ov 2) až 16) o zmenách Prílohy č. 1 zaslaním aktualizovanej 
Prílohy v elektronickej forme na adresy uvedené v Prílohe č. 2. 

1.4.3. Údaje uvedené v Prílohe č. 1 sú podkladom pre fakturáciu distribúcie Odberatel'ovi 
a zmluvné strany sú povinné udržiavať súlad týchto údajov s údajmi v evidencii 
príslušného PDS. Platí, že v prípade rozporu medzi technickými údajmi POS a údajmi 
uvedenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú smerodajnými údajmi údaje POS. Zmeny 
technickej špecifikácie dojednáva s POS Oodávatel' na základe písomnej žiadosti 
Odberatel'a. V prípade, že Odberatel' požiada Oodávatel'a o zmenu technickej 
špecifikácie v termíne, ktorý Oodávatel'ovi neumožní dojednat' s PDS zmenu vo 
všeobecne závazných termínoch, Oodávatel' nie je zodpovedný za zamietnutie 
požadovanej zmeny zo strany POS ani za dosledky prevádzkovania odbemého miesta 
Odberatel'om v rozpore s technickou špecifikáciou evidovanou PDS. Oodávatel' je 
povinný bezodkladne informovat' Odberatel'a 1) o výsledku zmenovej požiadavky. 
V prípade akceptácie zmeny zmluvné strany pristúpia k aktualizácii Prílohy č. 1 tejto 
Zmluvy formou uvedenou v ods. 1.4.2. tejto Zmluvy. 

1.5. Dodávatel' sa zavazuje, že počas účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto podmienku budú spÍňať aj subdodávatelia 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.,§ 2 ods. 2. Uvedenú podmienku je povinný splniť pri podpísaní 
tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto podmienky dojde k podstatnému porušeniu Zmluvy 
s možnosťou odstúpenia od Zmluvy zo strany Odberatel'a. 

1.6. Oodávatel' určuje nasledovných subdodávatel'ov, ktorých bude využívat' pri plnení tejto Zmluvy: 
- Obchodné meno:
- Sídlo/miesto podnikania:
-IČO:
- Osoba oprávnená konat' za subdodávatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia.
1.6.1. Dodávatel' zaviazaný z tejto Zmluvy je povinný počas jej platnosti oznamovat' 

Odberatel'ovi akúkol'vek zmenu údajov v rozsahu uvedenom v ods. 1.6. o ktoromkol'vek 
subdodávatel'ovi uvedenom v ods. 1.6. tohto článku Zmluvy, a to písomnou formou 
najneskor do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny. 

1.6.2. Zmena subdodávatel'a uvedeného v ods. 1.6. tohto článku Zmluvy za iného 
subdodávatel'a je možná len na základe písomného schválenia zo strany Odberatel'a. 











11.2. Všetky úkony vyplývajúce zo Zmluvy musia byť vykonané písomne. Písomnosti sa považujú za 
riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v Zmluve alebo na adresu jej sídla zapísanú v Obchodnom registri. Pri osobnom 
doručení sa písomnosť považuje za doručenú v okamihu doručenia s písomným potvrdením 
prevzatia. Ak zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná odmietne jej prevzatie, považuje 
sa písomnosť za doručenú dňom odopretia jej prevzatia. V prípade poštovej zásielky sa 
písomnosť považuje za doručenú dňom prevzatia poštovej zásielky, v prípade jej neprevzatia sa 
písomnosť považuje za doručenú tretím dňom po uložení zásielky, aj keď sa táto zmluvná strana 
o uložení nedozvedela alebo v deň odmietnutia prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorej je
adresovaná.

11.3. Zmluvné strany sa zavazujú, že budú chránit' pred tretími osobami všetky informácie týkajúce sa 
tejto Zmluvy, ako aj zmluvu samotnú. Žiadna zo zmluvných strán neposkytne tretej osobe žiadne 
informácie z tejto Zmluvy, ani zmluvu samotnú, okrem prípadov, keď takéto konanie vyžaduje 
zákon alebo iný právny predpis. 

11 .4. Zmluva je vyhotovená v 19 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 1 obdrží Dodávatel', 3 
obdrží Odberatel' 1) a po jednom rovnopise obdrží Odberatel' 2) až 16). 

11.5. Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami všetkých zmluvných strán. 

11.6. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo 
neúčinné, takáto neplatnost' alebo neúčinnost' nemá za následok neplatnost' alebo neúčinnost' 
ďalších ustanovení tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo 
samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zavazujú bez zbytočného odkladu 
nahradit' takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím 
tejto Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

11.7. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke Odberatel'a 1 ), o čom Odberatel' 1) bude 
ostatné zmluvné strany informovat' elektronickou formou na adresy uvedené v Prílohe č. 2. 

11.8. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, hola spísaná podl'a ich skutočnej, vážnej 
a slobodnej vole, nie v tiesni alebo za zjavne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné 
podpisy. 

11.1 O. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky najma Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike a ostatnými všeobecne 
závaznými právnymi predpismi platnými v elektroenergetike. 

V Bratislave 1 5 DEC. 2021 

Za Dodávatel'a: 

Pow-en a.s. 
Prlevozská 4 'B, 821 09 Bratislava 2 

IOCJ: 43·860125 
10 DPH: SK2022502394 

.15. 

j �ng. Ant n Hlavatý
Lp Podpredseda predstavenstva 

V Banskej Bystrici 

Za Odberatel'a: 

1) Mesto Bans
Ján Nosko, primátor

2 2 -12- 2021 

MESTO 
BANSKÁ BYSTRICA 

-33-













Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny 
č. 2463/2019/PS-UMK- Určenie osob oprávnených konaťvo veciach Zmluvy 

Za dodávatel'a 

Meno a priezvisko Funkcia Telefon E-mail

Ing. Michal Gaidošik obchodnv manažér 

lne. Jurai Jelen šnecialista zmenového procesu 

 l

Eva Dolinská šnecialista on: fakturáciu   

korešoondencia  

Za odberatel'a 

1) Mesto Banská Bvstrica, Ceskoslovenskei armádv 26, Banská Bystrica

I Meno a priezvisko I Funkcia 
I MUDr. Ján Nosko lorimátor mesta 
Ing.Martin Vyleťal VcdúciORA 

I Ivan Drgoňa MBA (energetik 

Telefón E-mail 
 

I I  

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská B strica 
Meoo a riezvisko Fuokcia Telefón E-mail

riaditcl'ka školy 

Základná škola, Ďumbierska 17 Banská B strica 
Meoo a riezvisko Funkcia Telefón E-mail 

riaditcl' školy 

Základná škola Jozefa Gre ora Ta"ovského Gaštanová 12, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia Telefón E-mail

riaditcl' školy 

5 Základná škola Golianova 8, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia 

PaedDr. Peter Zlcvský riaditcl' školy 

Zá
k

ladná škola, Moskovská 2, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia 

. Marta Melicherová riaditel'ka školy 

7) Základná škola, Pieninská 27, Banská B strica
Meno a riezvisko Funkcia 

PaedDr. Janka Prisažná riaditel'ka školy 

 

Telefón E-mail  

Telefón E-mail

Telefón E-mail  

8) Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská B strica
Meno a riezvisko Funkcia mail

Mgr. Katarína Príbojová poverená vedením 

Telefón E-

 

Oblast' zodpovednosti 

nlnenie zmluvy 

technické ŠDecifikácie 

fakmrácia 

Oblast' zodpovednosti 
zmluvné doiednania 
technické špccifikácie _. reoortv 
technické špccifikácie. reporty 
adresa na zaslanie faktťir 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojcdnania, technické špccifikácic 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojcdnania, technické špecifikácíc 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojcdnania, technické špccifikácic 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojednania, technické špecifikácie 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojednania. technické špecifikácic 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojednania, technické špecifikácie 

Oblast' zod ovednosti 

zmluvné dojcdnania, technické špccifikácie 



Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny 

č. 2463/2019/PS-UMK- Určenie osób oprávnených konaťvo veciach Zmluvy 

9) Základná škola, Sitnianska 32 Banská B strica
Meno a riezvisko Funkcia 

Mgr. Boris Cipov, PhD. riaditcl' školy 

IO) Základná škola S o·ová 14, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia 

Mgr. Šárka Kováčová riaditel'ka školy 

Telefón E-mail

Telefón E-mail

11 Základná škola Slobodného slovenského sielača, Skuteckého 8, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia 

Mgr. Zuzana Sedláčeková riadilel'ka školy 

12 Základná škola, Trieda SNP 20, Banská B strica 
Meno a riezvisko Funkcia 

Mgr. Sergej Čabala., poverená vedením 

Telefón E-mail 

Telefón E-mail

13 Centrum voťného času, Havranské 9, Banská B strica 
Meno a riezvi!;ko Funkcia 

Mgr. Richard Vrbovský riaditer 

Telefón E-mail  

14 Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská B strica
Meno a riezvisko Funkcia Telefón E-mail

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. riaditcl' školy 

15 Záhradnícke a rekreačné služb , Švermova 45, Banská B strica
Meno a riezvisko Funkcia Telefón E-mail 

PhDr. Ivan Šabo riaditeť 

16) MBB a.s. č SA 26, Banská Bvstrica
Meno a oriezvisko Funkcia 

Ing. Dušan Argaláš predseda predslavenslva 
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