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ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA 
ODCHÝLKU ZDROJA 

 
medzi  
 
Obchodné meno: Východoslovenská energetika a. s.  
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 44 483 767 
IČ DPH: SK2022730457 
DIČ: 2022730457 
 
v mene spoločnosti konajú:    Ing. Arpád Tóth – vedúci úseku Nákup elektriny a manažment 

portfólia  
                                               Ing. Ľubomír Valko – vedúci odboru Manažment portfólia 
 
Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK94 8130 0000 0020 0977 0000 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo 
vložke číslo 1628/V  
 
(ďalej len „VSE a.s.“ )  
 

a  
 
Obchodné meno: Obec Kurimany 
Sídlo: Kurimany 56, 054 01 
Miesto podnikania: Kurimany 59, 054 01 
IČO: 00329291 
DIČ: 2020717732 
v mene spoločnosti konajú:  Ing. Martin Faltin 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko  
Číslo účtu v tvare   SK20 5600 0000 0034 5215 3001 
(ďalej len „Výrobca“),  
 

Preambula 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so: 
- zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov,  
- zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov, 
- vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, 
- príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). 
 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú držiteľmi príslušných povolení a oprávnení v zmysle platných 

právnych predpisov, potrebných pre dosiahnutie plnenia predmetu zmluvy. Výrobca si splnil 
všetky povinnosti súvisiace s uvedením zariadenia na výrobu elektriny - zdroja do prevádzky a s 
dodávkou elektriny vyrobenej v tomto zdroji. 

3. VSE a.s. je účastník trhu s elektrinou v postavení subjektu zúčtovania s vlastnou bilančnou 
skupinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom 
odchýlok vlastnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Bilančnej skupine VSE a.s. je pridelený EIC kód 
24XVSE---------D.  
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4. Táto zmluva nie je uzatváraná za účelom poskytovania podpory výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov elektriny. 
 
5. Bilančnou skupinou je skupina účastníkov trhu s elektrinou a ich odberné miesta, za ktorú prevzal 

zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným 
číslom bilančnej skupiny. 

 
6. Výrobca je účastník trhu s elektrinou v postavení výrobcu elektriny. Výrobca je vlastníkom 

zariadenia na výrobu elektriny, ktoré je zdrojom v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. a je 
identifikované v článku II tejto zmluvy (ďalej ako „Zdroj“).  

  
7. Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej aj ako „PDS“) pre účely tejto zmluvy je 

prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy (ďalej „DS“), do ktorej je odovzdávacie miesto 
Výrobcu - Zdroj pripojené.  
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1. Výrobca sa zaväzuje dodať VSE a.s. všetku ním v Zdroji vyrobenú elektrinu nespotrebovanú 

v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom Zdroja a dodanú do distribučnej 
sústavy PDS.  
 

2. VSE a.s. sa zaväzuje odobrať dodanú elektrinu od Výrobcu, zaplatiť Výrobcovi za dodanú 
elektrinu dohodnutú cenu a prevziať za Výrobcu zodpovednosť za odchýlku za odovzdávacie 
miesto - Zdroj. 

 
3. Celkové množstvo dodanej elektriny od Výrobcu pre VSE a.s. za jeden kalendárny rok bude 

maximálne vo výške 6,72 MWh. 
  

4. Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom v odovzdávacom mieste 
Výrobcu. Dodané množstvo elektriny sa vyhodnocuje podľa údajov určeného meradla vo 
vlastníctve PDS, ktorým je meraná elektrina dodaná Výrobcom do DS, a ktoré poskytuje PDS 
Výrobcovi a VSE a.s. podľa osobitných predpisov a Prevádzkového poriadku PDS.  

 
 

Článok II 
Identifikácia Zdroja 

 

Typ zdroja a označenie generátora: 
GOODWE GW6K-DT, Fotovolticky článok SOLVIS 
SV60-280, 280Wp 

Lokalita umiestnenia zdroja: Parcela číslo 358/2 KNC Kurimany 

Celkový inštalovaný el. výkon:  6,72 kW 

Číslo a dátum uzatvorenia zmluvy 
o pripojení zdroja do DS: EDM_LZ_101050469 

EIC a číslo odovzdávacieho miesta: 24ZVS00008144614  OM_1430770 

Odpočtový cyklus pre dodávku elektriny na 
straty: ročný  

Výrobca elektriny Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 
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Článok III. 

Cena 

1. Cena dodávanej elektriny od Výrobcu je na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 dohodnutá vo 
výške 61,21 EUR/MWh. Výrobca má nárok na vyššie uvedenú cenu elektriny, ak splnil všetky 
právnymi predpismi mu uložené povinnosti.  

2. Cena dodávanej elektriny od Výrobcu je na obdobie každého kalendárneho roka t nasledujúceho 
po roku 2022 určená ako aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka 
zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, 
produktu F PXE SK BL Cal-t Settlement price v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie 
od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1, zaokrúhlený na 2 desatinné miesta. 

3. Základom pre výpočet odplaty VSE a.s. za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Výrobcu je 
množstvo elektriny dodanej Výrobcom do distribučnej sústavy.  

4. Odplata VSE a.s. za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Výrobcu je na obdobie od 1.1.2022 
do 31.12.2022 dohodnutá vo výške 9,18 EUR/MWh.  

5. Odplata VSE a.s. za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Výrobcu na obdobie každého 
kalendárneho roka nasledujúceho po roku 2022 je dohodnutá vo výške 15 % ceny za dodávku 
elektriny podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

6. VSE a.s. sa zaväzuje, že v do 31.08. roka t-1 zverejní na svojom webovom sídle informáciu o cene 
elektriny a odplate za prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre rok t. 

7. Cena a odplata podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku sú uvedené bez DPH. K cene 
a odplate  bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych  predpisov. 

 
 

Článok IV. 
Fakturácia a platobné podmienky ceny za dodávku elektriny 

 
1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi VSE a.s. uhrádza cenu dodanej elektriny 

podľa tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry, a to za podmienok a spôsobom v tejto zmluve 
uvedeným.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry bude v mene a na účet Výrobcu vystavovať VSE a.s. 
v súlade s §72 ods. 6  zákona  č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení.  

3. Fakturačným obdobím pre vyhodnotenie a zúčtovanie dodávky elektriny je jeden kalendárny rok. 
Do 15. dňa po jeho uplynutí VSE a.s. vystaví a zašle Výrobcovi faktúru za predchádzajúci rok. 
Podkladom pre fakturáciu dodanej elektriny sú namerané hodnoty určeného meradla PDS na 
vstupe do distribučnej sústavy. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov SR, ako aj: 

- číslo zmluvy,  
- množstvo dodanej elektriny v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta, 
- správnu jednotkovú cenu za dodanú elektrinu za 1 MWh zaokrúhlenú na 4 desatinné miesta, 
- správnu cenu za množstvo dodanej elektriny zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

5. Faktúry za dodávku elektriny zasiela VSE a.s. elektronicky na e-mailovú adresu dohodnutú na 
tento účel v tejto zmluve v elektronickej forme (ďalej len „elektronické faktúry“). Elektronické 
faktúry v zmysle tejto zmluvy sa považujú za faktúry pre účely zákona o DPH a Smernice Rady 
č. 2006/112/ES. VSE a.s. sa zároveň zaväzuje, že internými kontrolnými mechanizmami 
zabezpečí vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronických faktúrach 
vystavených a doručených na základe zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená 
a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah. 
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6. Poskytnutím e-mailovej adresy Výrobca súhlasí, že VSE a.s. nie je povinná zasielať faktúru aj v 
papierovej forme poštou. Za deň doručenia faktúry Výrobcovi sa považuje deň doručenia faktúry 
elektronicky na adresu elektronickej pošty určenú na tieto účely zo strany Výrobcu. 

7. Výrobca je povinný oznámiť bezodkladne VSE a.s. všetky zmeny, ktoré majú vplyv na náležité 
vystavenie faktúry, najneskôr v posledný deň fakturačného obdobia, v ktorom ku zmene došlo, 
v opačnom prípade VSE a.s. nezodpovedá za správnosť a včasnosť vystavených faktúr. 
Oznámenie o zmenách vo fakturačných údajoch musí byť podpísané štatutárnym zástupcom 
Výrobcu. 

8. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade, že posledný deň lehoty 
na zaplatenie pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za posledný 
deň lehoty na zaplatenie považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

9. Vzájomné platobné vzťahy budú realizované bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu 
uvedené v tejto zmluve. 

10. V prípade omeškania so zaplatením faktúry vzniká Výrobcovi nárok na úrok z omeškania vo 
výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

 
 

Článok V. 
Fakturácia a platobné podmienky odplaty za prevzatie zodpovednosti za odchýlku 

 
1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Výrobca uhrádza odplatu za prevzatie 

zodpovednosti za odchýlku podľa tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej VSE a.s., a to za 
podmienok a spôsobom v tejto zmluve uvedeným.  

2. Fakturačným obdobím pre vyhodnotenie a zúčtovanie odplaty je jeden kalendárny rok. Do 30. 
dňa po jeho uplynutí VSE a.s. vystaví a zašle Výrobcovi faktúru za predchádzajúci rok. 
Podkladom pre fakturáciu odplaty sú namerané hodnoty určeného meradla PDS na vstupe 
do distribučnej sústavy. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov SR, ako aj: 

- číslo zmluvy,  
- číslo účtu a variabilný symbol, 
- množstvo dodanej elektriny v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta, 
- správnu jednotkovú výšku odplaty, 
- správnu výšku odplaty za prevzatie zodpovednosti za odchýlku zaokrúhlenú na 2 desatinné 

miesta.  

4. Vzájomné platobné vzťahy budú realizované bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu 
uvedené na faktúre. 

5. Výrobca si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti faktúry a ďalšie 
údaje uvedené v bode 3. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty na zaplatenie a nová lehota 
začne plynúť doručením opravenej faktúry. 

6. Faktúry za prevzatie zodpovednosti za odchýlku zasiela VSE a.s. elektronicky na e-mailovú 
adresu dohodnutú na tento účel v tejto zmluve v elektronickej forme (ďalej len „elektronické 
faktúry“). Elektronické faktúry v zmysle tejto zmluvy sa považujú za faktúry pre účely zákona 
o DPH a Smernice Rady č. 2006/112/ES. VSE a.s. sa zároveň zaväzuje, že internými 
kontrolnými mechanizmami zabezpečí vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v 
elektronických faktúrach vystavených a doručených na základe zmluvy. Žiadna zmluvná strana 
nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani 
meniť jej obsah. 
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7. Poskytnutím e-mailovej adresy Výrobca súhlasí, že VSE a.s. nie je povinná zasielať faktúru aj v 
papierovej forme poštou. Za deň doručenia faktúry Výrobcovi sa považuje deň doručenia faktúry 
elektronicky na adresu elektronickej pošty určenú na tieto účely zo strany Výrobcu. 

8. Faktúra je splatná do 30 dní od dátumu vystavenia. V prípade, že posledný deň lehoty 
na zaplatenie pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za posledný 
deň lehoty na zaplatenie považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

9. V prípade omeškania so zaplatením faktúry vzniká VSE a.s. nárok na úrok z omeškania vo výške 
0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že VSE a.s. je oprávnená započítať svoju peňažnú pohľadávku voči 
Výrobcovi s pohľadávkou Výrobcu voči VSE a.s.  

 
 

Článok VI. 
Predchádzanie škodám a náhrada škody  

 
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 
zmluvnej 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 zmluvná 
strana o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti sa mohla dozvedieť. Ustanovenie 
o náhrade škody sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody jej spôsobenej porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov druhou 
zmluvnou stranou. 

3. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností 
daných touto zmluvou, a to v prípadoch a za podmienok, ktoré vyplývajú zo zákona a z tejto 
zmluvy, a ďalej v prípadoch, kedy toto neplnenie bolo výsledkom okolností vylučujúcich 
zodpovednosť, alebo za podmienok vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy 
nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne 
predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. 

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. 

 
Článok VII. 

Riešenie sporov 

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vynaložia všetko úsilie na to, aby akékoľvek spory, 
nezrovnalosti alebo rozdiely v názoroch, ktoré medzi nimi môžu vzniknúť v súvislosti s touto 
zmluvou, vrátane jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti, urovnali prednostne dohodou 
zmluvných strán.  

2. V prípade, že jedna zo zmluvných strán nebude súhlasiť alebo odmietne súhlasiť s účasťou 
alebo sa nezúčastní rozhovorov, alebo v prípade, že spor, nezrovnalosť alebo rozdiel v názoroch 
nebude vyriešený k spokojnosti oboch zmluvných strán do 15 dní od jeho vzniku, tieto spory, 
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nezrovnalosti, či rozdiely v názoroch budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom, 
ktorý bude rozhodovať podľa platného slovenského práva. 

3. Ak nedôjde k dohode v lehote podľa odseku 2 tohto článku, zmluvná strana, ktorá sa obrátila na 
príslušný súd alebo so sťažnosťou na príslušný správny orgán, upovedomí o tom doporučeným 
listom druhú zmluvnú stranu. Počas doby trvania sporu sú obe zmluvné strany povinné 
postupovať podľa tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 
Komunikácia 

1. Splnomocnenci pre komunikáciu uvedení v Prílohe č. 1 sú oprávnení v rámci tejto zmluvy viesť 
spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných podmienok 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. Dňom doručenia e-mailu sa rozumie deň 
odoslania e-mailu v prípade, keď bola splnená podmienka o jeho následnom potvrdení. Vo 
všetkých ostatných prípadoch sa dňom doručenia rozumie deň doručenia dokumentov 
doporučenou poštou alebo deň osobného doručenia splnomocnencom druhej zmluvnej strany. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená nahrávať telefonické hovory realizované medzi 
splnomocnencami pre komunikáciu oboch zmluvných strán, realizované na telefónnych číslach 
uvedených v Prílohe č. 1 – Splnomocnenci pre komunikáciu. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby 
tieto nahrávky slúžili v prípade potreby ako hlasový záznam, ktorý zmluvné strany považujú za 
rozhodujúci zdroj informácii pre dôkazné konanie a za jeden z dôkazov v prípadných sporoch.  

4. Výzva, reklamácia, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon (ďalej len „výzva“) jednej 
zmluvnej strany (ďalej len „odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (ďalej 
len „adresát“), ak bola uskutočnená na adresu adresáta uvedenú v zmluve, resp. na adresu, 
ktorú adresát naposledy písomne oznámil odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, 
v ktorom adresát výzvu prevzal, alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň od odovzdania výzvy 
na poštovú prepravu, ak sa zásielka s výzvou zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety 
vrátila späť odosielateľovi. 

5. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie výzvy. Ak zmluvná strana nesplní túto povinnosť, 
nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek výzvu, a zároveň bude zodpovedať za 
akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

6. Zmluvná strana, u ktorej nastali zmeny v kontaktných údajoch v Prílohe č. 1 k zmluve – 
Splnomocnenci pre komunikáciu, je povinná bezodkladne túto zmenu oznámiť druhej zmluvnej 
strane elektronickou formou a následne do troch dní doporučeným listom podpísaným 
štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany. Takto oznámená zmena v kontaktných údajoch 
sa bez ďalšieho považuje za zmenu Prílohy č. 1 k zmluve bez toho, aby sa vyžadovalo 
uzatvorenie dodatku k zmluve. Takáto zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia 
zmeny elektronickou formou za podmienky následného včasného potvrdenia doporučeným 
listom, inak ku dňu doručenia listu druhej zmluvnej strane. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, túto zmluvu je možné meniť iba písomnou dohodou 
oboch zmluvných strán. 
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2. Na právne vzťahy a práva a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy 
a vznikli pred jej účinnosťou, avšak najskôr od 01.01.2022, sa budú vzťahovať ustanovenia tejto 
zmluvy. 

3. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, podľa ich možností, nahradiť neúčinné ustanovenie ekonomicky 
rovnakým, účinným ustanovením.  

4. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti, 
ak v nej nie je uvedené inak. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky 
predchádzajúce ústne a/alebo písomné dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto 
zmluvy.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa bude spravovať 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhláškami a rozhodnutiami ÚRSO, Dispečerským poriadkom PDS a súvisiacimi 
právnymi predpismi.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Splnomocnenci pre komunikáciu.    

7. Obsah tejto zmluvy, ako aj poskytnuté informácie týkajúce sa tejto zmluvy, zmluvné strany 
považujú za dôverné a za predmet obchodného tajomstva v zmysle ustanovení § 17 až 20 
Obchodného zákonníka. 

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ani jedna z nich bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany neposkytne dôverné informácie tretej strane, okrem situácie, ak ich poskytovanie ukladá 
zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. V prípade, ak budú dôverné informácie za 
podmienok uvedených v tomto článku poskytnuté tretej osobe, táto musí byť výslovne 
upozornená, že s nimi musí zaobchádzať ako s dôvernými informáciami (musia byť označené 
ako „dôverné“) a že ich nemôže akýmkoľvek spôsobom šíriť ďalej. Ak to bude vzhľadom k 
povahe tretej strany možné, zmluvná strana poskytujúca dôverné informácie je povinná pred 
fyzickým poskytnutím dôverných informácii si písomne vyžiadať od tretej strany jej prísľub, že s 
predmetnými informáciami bude nakladať ako s informáciami dôvernými a že ich bez 
písomného súhlasu príslušnej zmluvnej strany nebude šíriť ďalej a že o tejto povinnosti poučí 
všetkých svojich zamestnancov a ďalšie osoby, ktorí s týmito informáciami prídu do styku.  

9. Výrobca týmto súhlasí s výmenou informácií medzi VSE a. s. a všetkými spoločnosťami 
patriacimi do skupiny spoločností, v ktorých má majetkovú  účasť spoločnosť E.ON SE, so 
sídlom Brusseler Platz 1, Essen 45131, Nemecká spolková republika 

10. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy udeľujú súhlas na spracovanie svojich údajov uvedených 
v zmluve, čo je nevyhnutné na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, 
najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy. 
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy udeľujú súhlas na poskytnutie ich identifikačných údajov 
uvedených v tejto zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými zmluvné strany uzatvoria  
zmluvu o spracovaní údajov.  

11. Každá zo zmluvných strán môže previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ako 
celok na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. Tento 
súhlas nemôže byť odoprený, ak tretia osoba preberie právne záväzné povinnosti z tejto zmluvy 
a poskytne všetky záruky na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy tak, ako ich poskytovala 
zmluvná strana, do ktorej práv a povinností vstupuje táto osoba.  

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek nich je oprávnená jednostranným úkonom započítať 
vzájomné pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, a to aj pred ich splatnosťou.  

13. Výrobca sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu VSE a.s. 

a) nepostúpi tretej strane akékoľvek práva a záväzky VSE a.s. vyplývajúce z tejto zmluvy 
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b) nezriadi žiadne práva tretích osôb k pohľadávkam voči VSE a.s., ktoré mu vznikli alebo 
vzniknú z tejto zmluvy. 

14. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.  

15. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

16. Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2022. Ak žiadna zo zmluvných strán nedoručí 
druhej zmluvnej strane výpoveď najneskôr 3 mesiace pred uplynutím dohodnutej doby trvania 
zmluvy, platnosť zmluvy sa predlžuje, aj opakovane, vždy do konca nasledujúceho 
kalendárneho roka.  

 
V Košiciach dňa: 
 
Východoslovenská energetika a. s.  
 
 
 
 
..................................................  .................................................. 
Ing. Arpád Tóth  Ing. Ľubomír Valko  
 
 
V Kurimanoch dňa: 
 
Obec Kurimany 
 
 
 
................................................... 
Ing. Martin Faltin 
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Príloha č.1 k Zmluve o dodávke a odbere elektriny S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA 
ODCHÝLKU ZDROJA 

 
Splnomocnenci pre komunikáciu 

 
Splnomocnenci pre - Účtovanie a platenie 
 
Na strane Výrobcu:  

Funkcia meno telefón E-mail 

starosta Ing. Martin Faltin 0903511995 oukurimany@levonetmail.sk 

 
Na strane VSE a. s.: 

Funkcia meno telefón e-mail 

ved. odboru Účtovníctvo 
a dane 

Ing. Martin Giduška 055/610 26 65 giduska_martin@vseholding.sk 

 
 
Splnomocnenci pre komunikáciu - Mesačné vyhodnotenie a kontrola 
 
Na strane Výrobcu: 

Funkcia meno telefón e-mail 

starosta Ing. Martin Faltin 0903511995 oukurimany@levonetmail.sk 

 
 
Na strane VSE a. s.: 

Funkcia meno telefón e-mail 

Vedúci úseku Nákup 
komodít a Retail PM 

Ing. Arpád Tóth 055/610 21 67 toth_arpad_ml@vseas.sk 

odbor PM Nákup Ing. Michal Harach 055/610 27 39 harach_michal@vseas.sk 

odbor PM Nákup Ing. Michal Hotový 
055/610 23 94 

 
hotovy_michal@vseas.sk 

 
Splnomocnenci pre komunikáciu - Zmluvné vzťahy 
Na strane Výrobcu: 

Funkcia meno telefón e-mail 

starosta Ing. Martin Faltin 0903511995 oukurimany@levonetmail.sk 

 
Na strane VSE a.s.: 

Funkcia meno telefón e-mail 

Vedúci úseku Nákup 
komodít a Retail PM 

Ing. Arpád Tóth ml. 
055/610 21 67 

toth_arpad_ml@vseas.sk 

 


