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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY 
od spoločnosti Komunal Energy s.r.o. 

 
 Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky  dodáv ky  elektriny  [ďalej len „VOP“] uprav ujú a dopĺňajú v zájomné zmluv né v zťahy  medzi spoločnosťou Komunal Energy , s.r.o.. so 

sídlom M.R.Štef anika 3570/129, 010 01 Ţilina, zapísanej v  obchodnom registri Okresného súdu v  Ţiline, odd. Sa, v loţka č. 52565/L, IČO: 44742479, drţiteľ licencie na 

dodáv ku elektriny  č.2008E 0307 v y danej Úradom pre reguláciu sieťov ých odv etv í [ďalej len „Dodáv ateľ“] a koncov ými odberateľmi elektriny , t.j. f y zickými a práv nickými 

osobami ako odberateľmi elektriny  v  domácnosti a mimo domácnosti [ďalej len „Odberateľ “], v rátane prev zatia zodpov ednosti za odchýlku so zabezpečením sluţieb 
distribúcie elektriny  a ostatných regulov aných sluţieb. Dodáv ateľ a Odberateľ budú pre účely  týchto VOP spolu ďalej označov aní aj ako „Zm luv né strany “  a samostatne 

„Zmluv ná strana“. 

1.2 Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou zmluv y  o zdruţenej dodáv ke elektriny  na základe, ktorej sa Dodáv ateľ zav äzuje zabezpečiť dodáv ku elektriny  do odberného miesta 

Odberateľa v rátane sluţieb distribúcie, ostatných regulov aných sluţieb a prev ziať zodpov ednosť za odchýlku. Odberateľ v ýslov ne v y jadruje sv oj súhlas s tým, aby  
Dodáv ateľ, ak je to nev y hnutné, uzav rel v  jeho mene s príslušným Prev ádzkov ateľom distribučnej sústav y  [ďalej len „PDS“] zmluv u o distribúcii zahŕňajúcu preprav u 

elektriny  do odberného miesta Odberateľa. PDS je účastník trhu s elektrinou, do ktorého sústav y  je pripojené kaţdé odberné miesto Odberateľa. Distribúcia elektriny  

a súv isiacich sieťov ých sluţieb do odberných miest Odberateľa sa riadi Prev ádzkov ým poriadkom PDS. Prev ádzkov ý poriadok PDS je dokument schv álený ÚRSO, ktorý 

je záv äzný pre v šetkých účastníkov  trhu s elektrinou [ďalej len „prev ádzkov ý poriadok“].  
1.3 Terminológia a odborné pojmy  pouţité v  zmluv e a VOP sú v  súlade so zákonom o energetike, zákonom o regulácii v  sieťov ých odv etviach, nariadením v lády  Slov enskej 

republiky  č. 317/2007 Z.z. ktorým sa ustanov ujú prav idlá f ungov ania trhu s elektrinou v  znení neskorších predpisov , príslušnými v ýnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a 

ostatnými súv isiacimi práv ny mi predpismi.  
1.4 Ak dôjde k rozporu medzi ustanov eniami Zmluv y  a ustanov eniami týchto VOP majú prednosť ustanov enia obsiahnut é v  Zmluv e. 

 

                  Podmienky dodávky elektriny 
2.1  Dodáv ka elektriny  je garantov aná a môţe by ť prerušená alebo obmedzená zo strany  Dodáv ateľa len z dôv odov  stanov ených v  čl. 4. 
2.2  Dodáv ateľ sa zav äzuje na základe Zmluv y  dodáv ať elektrinu do odberného miesta Odberateľa v  dohodnutom mnoţstv e a čase, v  kv alite a za podmienok stanov enej 

príslušnými práv ny mi predpismi a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny  a ostatné distribučné sluţby  od PDS podľa pr íslušnej distribučnej sadzby  v  zmy sle 

platného cenov ého rozhodnutia ÚRSO, taktieţ prev ziať za Odberateľa zodpov ednosť za odchýlku na odbernom mieste Odberateľa v oči zúčtov ateľov i odchýlok. 

2.3  Odberateľ sa zav äzuje na základe Zmluv y  odoberať od Dodáv ateľa elektrinu v  dohodnutom mnoţstv e, čase a podľa podmienok dohodnutých v  Zmluv e a týchto VOP a 
následne riadne a v čas zaplatiť Dodáv ateľov i za dodáv ku elektriny  a za sluţby  distribúcie ceny  podľa podmienok uv edených v  Zm luv e, VOP a podľa platných predpisov  

na prístup k distribučnej sústav e.  

2.4  Dodáv ka elektriny  sa realizuje len na základe platne uzatv orenej Zmluv y , inak sa odber elektriny  pov aţuje za neopráv nený odber v  zmy sle ust .§ 39 ods. 1, písm. a) 

zákona o energetike. 
2.5  Dodanie elektriny  do odberného miesta Odberateľa sa pov aţuje za splnené prechodom elek triny  zo sústav y  príslušnej PDS cez stanov ené meradlo do odberného 

miesta Odberateľa. 

2.6  Odberateľ sa zav äzuje, ţe nebude po dobu účinnosti zmluv y  v  inom zmluv nom v zťahu s iným dodáv ateľom elektriny  na danom odbernom mieste. Porušenie tohto 
záv äzku je v áţny m porušením zmluv y  a opráv ňuje dodáv ateľa k odstúpeniu od zmluv y . Odstúpením od zmluv y  nezaniká nárok Dodáv ateľa na úhradu zmluv nej pokuty  

podľa Zmluv y . 

2.7  Odberateľ sa zav äzuje pri odbere elektriny  mať riadne uzav retú zmluv u o pripojení odberného miesta do siete príslušnej PDS ( Zmluv a o distribúcii ), pokiaľ o uzav retie 

takejto zmluv y  nepoţiadal Dodáv ateľa. Odberateľ je pov inný oznámiť dodáv ateľov i skutočnosti, ktoré by  mohli v iesť k  zániku zmluv y  o pripojení.  
2.8  Odberateľ je pov inný oznámiť Dodáv ateľov i zmenu údajov  dohodnutých v  zmluv e najneskôr do 5 dní od kedy  došlo k  zmene písomnou f ormou. Porušenie tohto 

ustanov enia je záv aţným porušením Zmluv y , ktoré opráv ňuje Dodáv ateľa k  odstúpeniu od Zmluv y .  

2.9  Odberateľ je pov inný udrţiav ať odberné elektrické zariadenia v  stanov enom technickom stav e. 

2.10  Za v šetky  dodáv ky  elektriny  platí Odberateľ Dodáv ateľov i spotrebnú daň v  zmy sle platných práv ny ch predpisov , okrem Odberateľov , ktorými sú f y zické osoby  – 
domácnosti. 

2.11  Ak Odberateľ poţaduje dodáv ku elektriny  oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny  a je drţiteľom pov olenia na oslobodenú elektrinu a/alebo osv edčenia o registrácii 

daňov ého dlţníka, na základe ktorého je opráv nený k nadobudnutiu elektriny  oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny  tak, ak o stanov uje príslušný práv ny  predpis, 
musí túto skutočnosť doloţiť v ierohodným spôsobom Dodáv ateľov i, t.j. je pov inný predloţiť Dodáv ateľov i originál alebo osv edčenú kópiu pov olenia na oslobodenú 

elektrinu a/alebo o registrácii daňov ého dlţníka a je zárov eň pov inný bezodkladne písomne oznamov ať Dodáv ateľov i akékoľv ek zmeny  týkajúce sa pov olenia na 

oslobodenú elektrinu a/alebo osv edčenia o registrácii daňov ého dlţníka. Porušenie pov innosti podľa tohto bodu je záv aţným porušením Zmluv y , ktoré opráv ňuje 

Dodáv ateľa k odstúpeniu od Zmluv y . 
2.12  Ak Odberateľ stratí, alebo je mu odňaté pov olenie na oslobodenú elektrinu alebo osv edčenie o registrácii daňov ého dlţníka, prípadne dôjde k  akejkoľv ek jeho zmene, 

musí túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Dodáv ateľov i; porušenie pov innost i podľa tohto bodu  je záv aţným porušením Zmluv y , ktoré opráv ňuje Dodáv ateľa 

k odstúpeniu od Zmluv y . 

2.13  Ak Odberateľ nadobudnutú elektrinu oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny  alebo jej časť spotrebov al na iné účely  ako stanov uje prísluš ný práv ny  predpis pre jej 
oslobodenie, je tento Odberateľ pov aţov aný za daňov ého dlţníka v  zmy sle príslušného práv neho predpisu a je pov inný túto odobranú elektrinu príslušnému správ cov i 

dane priznať a zaplatiť daň stanov enú príslušným práv ny m predpisom (resp. postupov ať spôsobom stanov eným týmto práv ny m predpisom); porušenie pov innosti podľa 

tohto bodu VOP je záv aţným porušením Zmluv y , ktoré opráv ňuje Dodáv ateľa k  odstúpeniu od Zmluv y .  

2.14  Firemný Odberateľ zodpov edá Dodáv ateľov i za akékoľv ek porušenie pov inností stanov ených príslušnými práv ny mi predpismi v  súv islosti s  nadobudnutím a pouţitím 
elektriny  oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny , a zav äzuje sa uhradiť Dodáv ateľov i akúkoľvek škodu v zniknutú Dodáv ateľovi porušením predmetných príslušných 

práv ny ch predpisov  Odberateľom. 

 

                  Meranie spotreby elektriny a odpočty stavov 
3.1 Meranie spotreby  elektriny , v ykonávanie stanov ených odpočtov  určených meradiel v rátane ich v y hodnocov ania, zasielania v ýsledk ov  merania Dodáv ateľov i a ostatných 

inf ormácií potrebných na v y účtovanie dodáv ky elektriny a sluţieb distribúcie realizuje príslušný PDS a riadi sa pri tom zákonom o energetike, prev ádzkov ým poriadkom a 

príslušnými platnými v šeobecne záv äznými práv ny mi predpismi.  
3.2 Spotreba elektriny  je meraná určeným meradlom. V prípade poruchy  určeného meradla alebo f akturácie s nespráv nou konštantou môţe uprav iť Dodáv ateľ f akturačné 

hodnoty  podľa údajov , ktoré Dodáv ateľ obdrţí od PDS a zmluv né strany  si v zájomne v y rov najú rozdiely .  

3.3 Všetky  poruchy  na určenom meradle v rátane porušenia zabezpečenia proti neopráv nenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je pov inný bezodkladne nahlásiť 

Dodáv ateľov i. 
3.4 Meranie spotreby  elektriny  sa realizuje min. 1x za 12 mesiacov  ( domácnosti, f irmy  NN ) alebo 1x mesačne ( f irmy  VN ).  

 

                  Obmedzenie dodávky elektriny, ukončenie dodávky.  
4.1 Odberateľ týmto berie na v edomie, ţe PDS je opráv nený obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny  v  nev y hnutnom rozsahu a na nev y hnutnú dobu v  prípadoch 

stanov ených v  ust. § 24 ods. 1 písm. e) zákona o energetike a v  príslušných ustanov eniach prev ádzkov ého poriadku PDS ( prípad stav u núdze a  v y ššej moci ). Počas 

takéhoto prerušenia alebo obmedzenia Dodáv ateľ nie je pov inný dodáv ať elektrinu a zabezpečov ať sluţby  distribúcie podľa Zmluv y . V uv edených prípadoch Zákazník 

nemá nárok na náhradu škody  ani ušlého zisku s  v ýnimkou prípadov , keď škoda a ušlý zisk v znikli zav inením PDS.  
4.2 PDS inf ormuje Odberateľa o plánov aných obmedzeniach a prerušeniach distribúcie elektriny  podľa prev ádzkov ého poriadku PDS.  

4.3 Dodáv ateľ je opráv nený obmedziť alebo prerušiť dodáv ku elektriny  do odberného miesta Odberateľa a poţiadať príslušnú PDS o obmedzenie a prerušenie distribúcie, ak 

Odberateľ odoberá elektrinu v  rozpore so Zmluv ou. Za odber v  rozpore so Zmluv ou sa pov aţuje aj prípad,  keď je Odberateľ v  omeškaní s úhradou f aktúry  alebo zálohy  

alebo jej časti podľa Zmluv y  alebo VOP alebo si neplní iné platobné podmienky  dohodnuté v  Zmluv e alebo VOP a ak si Odberateľ nesplnil túto pov innosť ani v  
dodatočnej lehote, ktorú mu stanov il Dodáv ateľ v  písomnej v ýzv e, v  ktorej Odberateľa upozornil, ţe dodáv ka elektriny  a sluţby  distribúcie budú prerušené, ak sa 

Dodáv ateľ nedohodne s Odberateľom inak. Písomná v ýzv a Dodáv ateľa podľa predchádzajúcej v ety  bude zasielaná Odberateľov i poštou, kuriérom a bude sa pov aţov ať 

za doručenú piaty m dňom odo dňa jej zaslania Odberateľov i, pokiaľ sa nepreukáţe skorší deň doručenia. Upozornenia môţu by ť zasielané mailom a SMS podľa údajov  

uv edených v  Zmluv e. Dodáv ateľ v  takom prípade nie je pov inný dodáv ať elektrinu a zabezpečov ať sluţby  distribúcie do odberného miesta Odberateľa podľa Zmluv y  a 
týchto VOP a nezodpov edá za v zniknuté škody  ani ušlý zisk Odberateľa. Dodáv ateľ je opráv nený účtov ať poplatok za znov upripojenie odberného miesta v  súlade s 

cenníkom doplnkov ých sluţieb Dodáv ateľa, zv erejneným na internetov ej stránke www.komunal-energy.sk. Dodáv ka elektriny  a distribučné sluţby  budú opätov ne 

obnov ené bez zby točného odkladu po preukázaní zaplatenia dlţnej sumy , s ktorou je Odberateľ v  omeškaní a po zaplatení poplatku za znov upripojenie odberného 

miesta; v  ostatných prípadoch neopráv neného odberu po odstránení príčin neopráv neného odberu a zaplatení f aktúry  za zistený neopráv nený  odber, pričom za moment 
zaplatenia sa pov aţuje okamih pripísania dlţnej čiastky  na účet Dodáv ateľa. 

 

                  Cena za dodávku elektriny, služby distribúcie a platobné podmienky.  
5.1 Cena za dodanú silov ú elektrinu je stanov ená zmluv ou alebo platným cenníkom Dodáv ateľa a  sluţby  distribúcie sú stanov ené v  súlade s cenov ým v ýnosom ÚRSO 

platným pre príslušnú PDS. V prípade ak v  Zmluv e o zdruţenej dodáv ke elektriny  nie je dohodnuté inak, bude cena za dodáv ku elektriny  f akturov aná spolu so v šetkými 

regulov anými cenami a poplatkami za distribúciu elektriny .  
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5.2 K cenám podľa bodu 5.1. sa pripočítav a daň z pridanej hodnoty , spotrebná daň z elektriny , prípadne ďalšie dane a poplatky  stanov ené príslušnými práv ny mi predp ismi, a 

to v o v ýške a spôsobom, ako stanov uje príslušný práv ny  predpis uprav ujúci takúto daň alebo poplatok. V zmy sle zákona č. 609 /2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny , 
uhlia a zemného ply nu v  platnom znení je od spotrebnej dane z elektriny  oslobodená elektrina pouţív aná koncov ým odberateľom elektriny  v  domácnosti. Skladba ceny  je 

teda nasledov ná: 

Konečná cena Domácnosť = dodáv ka elektriny  + regulov ané poplatky  za distribučné sluţby  + DPH 20% 
Konečná cena NN a VN = dodáv ka elektriny  + regulov ané poplatky  za distribučné sluţby  + spotrebná daň + DPH 20% 

5.3 Odberateľ je pov inný uhradiť Dodáv ateľov i spolu s cenou za plnenia podľa Zmluv y  aj ďalšie platby  a poplatky  súv isiace s predmetom Zmluv y , ak sv ojím konaním alebo 

nekonaním v y volal v znik skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov  (sluţieb) zo strany  Dodáv ateľa. Tieto úkony  sú spop latňov ané podľa Cenníka doplnkov ých 

sluţieb alebo podľa cenníka sluţieb príslušnej PDS.  
5.4 Odberateľ je pov inný uhradiť Dodáv ateľov i náklady  spojené zo zasielaním v ýziev , upomienok, splátkov ých kalendárov , prerušenia  a obnov enia dodáv ky  elektriny , ak 

k nim došlo z dôv odu uv edeného v  čl.4, bode 4.3. 

5.5 Dodáv ateľ je opráv nený, v  prípade ak dôjde k zmene cenov ého rozhodnutia ÚRSO počas trv ania Zmluv y , účtov ať Odberateľov i ceny  v  súlade s  podmienkami 

príslušného nov ého cenov ého rozhodnutia ÚRSO.  
5.6 Dodáv ka elektriny  a sluţieb distribúcie je v  zmy sle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  v  platnom znení pov aţov aná za opakov ané dodanie tov aru a 

sluţby .  

5.7 Vy účtov anie skutočnej dodáv ky elektriny  a sluţieb distribúcie bude v y konávané Dodáv ateľom Odberateľov i v cenách platných v  dobe dodáv ky  elektriny , najmenej 1x za 

12 mesiacov  pre odberateľov  s  max. ročným odpočtom spotreby  a 1x mesačne pre zákazníkov  s  mesačným odpočtom spotreby , a to v y stav ením daňov ého dokladu s 
náleţitosťami podľa príslušných práv ny ch predpisov , podľa odpočtu určeného meradla v y konaného v  súlade s prev ádzkov ým poriadkom PDS alebo odhadom v  prípade 

neprístupnosti určeného meradla a na základe údajov  zaslaných príslušným PDS Dodáv ateľov i. Vy účtov aciu f aktúru za spotrebu elektriny  v y stav uje Dodáv ateľ aj 

v  prípade mimoriadneho odpočtu najmä pri v ýmene určeného meradla, ukončení odberu a pod.  
5.8 Vy účtov aciu f aktúru alebo Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nev y f akturov anú elektrinu Dodáv ateľ predloţí (odošle) Odberateľov i bez zby točného odkladu po  

v y stavení na adresu na doručov anie uv edenú v  Zmluv e. Vy účtovacia f aktúra je splatná pätnásty  deň od jej v y stav enia alebo v  deň splatnosti v  nej uv edený, ak je tento 

deň dňom neskorším, ak nie je dohodnuté v  Zmluv e inak.  

5.9 V priebehu zúčtov acieho obdobia platí Odberateľ Dodáv ateľov i za opakov ané dodáv ky  elektriny  a distribučných sluţieb prav idelné zálohov é platby  za opakov anú 
dodáv ku. Výška, počet a splatnosť platieb sú stanov ené v  Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nev y f akturovanú elektrinu alebo v  zálohov ej f aktúre, ktorú Dodáv ateľ 

predloţí (odošle) Odberateľov i pri uzav retí Zmluv y  a ďalej pre ďalšie zúčtov acie obdobie spoločne s v y účtov acou f aktúrou. Splatnosť záloh podľa  Dohody  o platbách za 

odobratú, ale zatiaľ nev y fakturovanú elektrinu alebo podľa zálohov ých f aktúr je obv y kle 15 deň kalendárneho mesiaca. Výška a počet mesačných zálohov ých platieb je 

obv y kle stanov ená Dodáv ateľom nasledov ne:  
Domácnosti = 100% predpokladaného ročného odberu / 12 mesiacov , 12x splátka 

NN s ročným odpočtom dát = 100% predpokladaného ročného odberu / 12 mesiacov , 12x splátka 

NN, VN  s mesačným odpočtom dát =  do 90% predpokladaného mesačného odberu 

Pre stanov enie predpokladaného ročného alebo mesačného odberu sa prihliada na skutočný odber elektriny  Odberateľa za predchádzajúce zúčtov acie obdobie alebo na 
plánov aný odber elektriny  na nadchádzajúce zúčtov acie obdobie. Obdobie opakov anej dodáv ky  elektriny  je dohodnuté v  Zmluv e. Odberateľom zaplatené zálohy  v  

príslušnom zúčtov acom období budú započítané v o v y účtov acej f aktúre. Prípadný preplatok v y účtov acej f aktúry  môţe Dodáv ateľ započítať na úhradu záloh v  

nasledujúcom zúčtov acom období. Pri v y účtov aní dodáv ky  elektriny  je Zmluv ná strana opráv nená prev ádzať do ďalšieho zúčtov acieho obdobia preplatky  alebo 
nedoplatky .  

5.10 Všetky  platby  podľa Zmluv y sa v ykonáv ajú bezhotov ostne na účet Dodáv ateľa spôsobom dohodnutým v  Zmluv e a týchto VOP. Číslo účtu a v ariabilný sy mbol sú uv edené 

v  príslušnej v y účtovacej f aktúre, zálohov ej f aktúre alebo v  Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nev y f akturov anú elektrinu, v šetky  platby  sa v y konáv ajú v  mene 

EUR, ak nie je dohodnuté v  Zmluv e inak. Zmluv né strany  znášajú sv oje náklady  spojené s úhradou záv äzkov  podľa Zmluv y  (napr. bankov é poplatky , poštov é poplatky ).  
5.11 Platba Odberateľa sa pov aţuje za riadne splnenú, ak je pripísaná v  predpísanej v ýške na bankov ý účet Dodáv ateľa s uv edením správ neho v ariabilného a špecif ického 

sy mbolu uv edeného na f aktúre, zálohov ej f aktúre, v  Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nev y fakturovanú elektrinu alebo dohodnutého v  Zmluv e alebo týchto VOP.  

5.12 Daňov é doklady  v y stav ené Dodáv ateľom podľa Zmluv y  alebo VOP v y stav ené spôsobom hromadného spracov ania dát nemusia v  súlade s ust. § 32 ods. 3 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtov níctv e obsahov ať v lastnoručný podpis zmluv ných strán, ale postačuje účtov ný záznam nahrádzajúci v lastnoručný podpis v  technickej f orme.  
 

                  Úrok z omeškania a zmluvné pokuty. 
6.1 Ak je Odberateľ kategórie domácnosť v  omeškaní s úhradou akejkoľv ek splatnej pohľadáv ky  Dodáv ateľa podľa tejto Zmluv y  alebo týchto VOP, je Odberateľ pov inný 

zaplatiť Dodáv ateľov i zákonný úrok z omeškania v o v ýške stanov enej príslušným práv ny m predpisom.  

6.2 Ak je Firemný Odberateľ v  omeškaní s úhradou akejkoľv ek splatnej pohľadáv ky  Dodáv ateľa podľa Zmluv y alebo týchto VOP, je Odberateľ pov inný zaplatiť Dodáv ateľov i 

úrok z omeškania v o v ýške 0,05 % z dlţnej čiastky  za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

6.3 Výška a druh zmluv nej pokuty  pre prípad predčasného ukončenia platnej Zmluv y  pre segment NN mimo regulácie a VN je dojednaná v  kaţdej Zmluv e indiv iduálne. 
 

                  Reklamácie. 
7.1 V prípade, ţe Odberateľ reklamuje správ nosť merania údajov  určeným meradlom alebo zistí chy bu na určenom meradle, môţe prostredníctv om Dodáv ateľa písomne 

poţiadať PDS o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodáv ateľ je pov inný túto ţiadosť Odberateľa bezodkladne odoslať PDS, ktorý v  zákonnej lehote zabezpečí 
preskúšanie meradla. Podanie ţiadosti o preskúšanie meradla nemá v ply v  na pov innosť Odberateľa zaplatiť dohodnuté platby  v  lehote ich splatnosti. Ak sa pri 

preskúšaní zistí, ţe určené meradlo v y kazuje v äčšiu chy bu (odchýlku) ako je prípustná, v y koná PDS korekciu chy bne zmeranej dodáv ky  a znáša náklady  spojené s 

preskúšaním a v ýmenou určeného meradla. Ak na určenom meradle nebola zistená chy ba, je Odberateľ pov inný uhradiť náklady  spojené s jeho preskúšaním a v ýmenou 

podľa poţiadav iek príslušnej PDS.  
7.2 Ak zistí ktorákoľv ek zmluv ná strana chy by alebo omy ly  pri f akturácii platieb podľa Zmluv y  alebo týchto VOP, v zniknuté pouţitím nespráv nej konštanty  určeného meradla, 

pouţitím nespráv nej ceny  za dodáv ku elektriny  alebo za sluţby  distribúcie, chy bou v  písaní alebo počítaní v o f akturácii, nev rátením nezapočítaných zaplatených 

preplatkov  a pod. je pov inná okamţite o chy be inf ormov ať druhú stranu. Zmluv né strany  majú nárok na v zájomné v y rov nanie rozdielu.  
7.3 Zmluv né strany  si reklamáciu uplatňujú písomnou f ormou zaslaním na kontaktné údaje uv edené v  zmluv e. Druhá strana v ţdy  potv rdí prijatie reklamácie. Reklamácia 

musí okrem kontaktných údajov  a dátumu podania obsahov ať aj presný popis reklamácie. Vy bav enie reklamácie nesmie trv ať dlhšie ako 30 dní od prijatia reklamác ie 

a po uply nutí lehoty  zmluv ná strana písomne oznámi druhej strane riešenie reklamácie. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť pohľadáv ok podľa Zmluv y  a 

týchto VOP.  
7.4 Odberateľ je opráv nený písomne reklamov ať Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nev y f akturov anú elektrinu na príslušné obdobie z dôv odu jeho neprimeranosti 

najneskôr do splatnosti prv ej takto predpísanej zálohy , pokiaľ sa nedohodne s Dodáv ateľom iným spôsobom.  

7.5 Ak je v  rámci v y riešenia reklamácie Dodáv ateľ pov inný v rátiť Odberateľov i preplatok, je Dodáv ateľ opráv nený započítať tento p replatok s ktoroukoľv ek sv ojou 

pohľadáv kou v oči Odberateľov i, a to podľa uv áţenia Dodáv ateľa, ako aj započítať tento preplatok na úhradu najbliţšej zálohy  p latenej Odberateľom podľa Zmluv y  a 
týchto VOP. 

 

                  Náhrada škody. 
8.1 Ak poruší niektorá zo zmluv ných strán pov innosti v y plýv ajúce im zo Zmluv y  a týchto VOP alebo platných práv ny ch predpisov , má poškodená zmluv ná strana okrem 

zmluv nej pokuty  práv o na náhradu preukázateľne v zniknutej škody  okrem prípadov , keď škody  boli spôsobené obmedzením alebo pre rušením dodáv ky  a distribúcie 

elektriny  v  súlade so zákonom o energetike alebo Zmluv ou alebo týmito VOP, alebo zav inením príslušným PDS.  

8.2 Dodáv ateľ nezodpov edá za v zniknuté škody  ani za ušlý zisk, ak je dodáv ka elektriny  zabezpečená cez cudzie zariadenie a nedodanie elektriny  je spôsobené poruchou 
alebo inou udalosťou na tomto zariadení. Dodáv ateľ tieţ nezodpov edá za škody  spôsobené nedodaním elektriny , ktoré v znikli pri  zabezpečov aní pov inností v o 

v šeobecnom hospodárskom záujme v  zmy sle ustanov ení § 15 zákona o energetike alebo pri stav och núdze podľa § 14 zákona o energetike.  

8.3 Odberateľ zodpov edá za škodu spôsobenú neopráv neným odberom v  súlade so zákonom o energetike a príslušnými v šeobecne záv äznými práv ny mi predpismi. 

Odberateľ je pov inný uhradiť náklady  spojené so zistením a odstránením neopráv neného odberu.  
 

                  Ukončenie a zánik zmluvy. 
9.1 Zmluv a môţe by ť ukončená písomnou dohodou zmluv ných strán, musí v šak obsahov ať úprav u v zájomného f inančného v y sporiadania zmluv ných strán.  

9.2 Dodáv ateľ je opráv nený odstúpiť od Zmluv y  v prípade záv aţného porušenia pov inností Odberateľom v y plývajúcich zo Zmluv y  a VOP alebo platných práv ny ch predpisov . 
Za záv aţné porušenie pov inností Odberateľa podľa predchádzajúcej v ety  sa pov aţuje najmä:  

a) ak je Odberateľ v  omeškaní  so splnením akéhokoľv ek záv äzku v oči Dodáv ateľov i trv ajúcom dlhšie neţ 30 dní, predov šetkým ak je v  omeškaní so zaplatením 

akejkoľv ek platby  za dodáv ku elektriny  a za sluţby  distribúcie, zmluv nej pokuty , úroku z omeškania alebo škody  alebo ďalších nákladov  

b) ak je Odberateľ v  omeškaní so zaplatením iného peňaţného záv äzku v oči Dodáv ateľov i, neţ záv äzku zo Zmluv y , dlhšie neţ 30 dní  
c) neopráv nený odber elektriny  Odberateľom v  zmy sle zákona o energetike  

d) Odberateľ nemá, resp. nemal pri uzatv áraní Zmluv y  uţív acie práv o k nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza jeho odberné elektrické zariadenie 

e) Odberateľ opakov ane ani po písomnej v ýzv e neumoţní prístup PDS alebo Dodáv ateľov i k  určenému meradlu, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu alebo 
opakov ane neumoţní montáţ určeného meradla alebo zariadenia na prenos inf ormácií o nameraných údajoch  

f ) ak je dlhšie ako 30 dní z dôv odov  nečinnosti alebo neplnenia pov innosti Odberateľa prerušená dodáv ka  

elektriny  podľa čl. 4. VOP alebo aj ak je dlhšie ako 30 dní prerušená dodáv ka elektriny  zo strany  PDS z dôv odu neopráv neného odberu elektriny   
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g) iné porušenie pov innosti Odberateľom, ktoré je zv lášť špecif ikov ané v  Zmluv e alebo týchto VOP ako záv aţné porušenie.  

9.3 Odberateľ je opráv nený odstúpiť od Zmluv y  v  prípade záv aţného porušenia pov inností Dodáv ateľa v y plýv ajúcich zo Zmluv y  a VOP. Za záv aţné porušenie pov inností 
Dodáv ateľa zo Zmluv y  a VOP sa pov aţuje najmä:  

a) bezdôv odné ukončenie dodáv ky  elektriny , okrem prípadov  v y lučujúcich zodpov ednosť Dodáv ateľa podľa čl.4  

b) bezdôv odné neposky tov anie alebo nezaistenie sluţieb distribúcie z dôv odu na strane Dodáv ateľa,  
c) omeškanie so zaplatením splatného záv äzku Dodáv ateľa v oči Odberateľov i dlhšie neţ 30 dní  

d) iné porušenie pov innosti Dodáv ateľom, ktoré je zv lášť špecif ikov ané v  Zmluv e alebo týchto VOP ako záv aţné porušenie.  

9.4 Kaţdá zo zmluv ných strán je opráv nená od Zmluv y  odstúpiť ak:  

a) bude v y dané rozhodnutie o zrušení zmluv nej strany  likv idáciou bez práv neho nástupcu,  
b) bude podaný náv rh na v y hlásenie konkurzu na majetok zmluv nej strany  alebo na zmluv nú stranu bude podaný náv rh na pov olenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  platnom znení [ďalej len „zákon o  konkurze a reštrukturalizácii“], 

c) na majetok zmluv nej strany  bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo v y hlásený konkurz alebo pov olená reštrukturalizácia podľa zákona o 

konkurze a reštrukturalizácii alebo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o  súdny ch exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov  v  platnom znení. 

9.5 Odstúpenie od Zmluv y  nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluv y  druhej zmluv nej strane alebo neskorším dňom uv edeným 

v  tomto písomnom oznámení. Zmluv né strany  sa týmto dohodli, ţe Zmluv a v  tomto prípade zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluv nej strane alebo 

neskorším dňom uv edeným v  tomto oznámení o odstúpení. Odstúpením od Zmluv y  alebo jej ukončením iným spôs obom v  súlade so Zmluv ou alebo VOP nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody , na zmluv nú pokutu, nároky  v y plýv ajúce z porušenia Zmluv y  alebo týchto VOP, ustanov enia Zmluv y  týkajúc e sa riešenia sporov  ani iné 

ustanov enia, ktoré podľa Zmluv y  alebo v zhľadom na sv oju pov ahu majú trv ať aj po skončení Zmluv y .  

9.6 V prípade ukončenia Zmluv y  je Odberateľ pov inný umoţniť Dodáv ateľov i v y konať úkony  súv isiace s ukončením dodáv ky  elektriny  a  distribučných sluţieb a odpojením 
odberného miesta.  

9.7 Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluv y  a písomná v ýpov eď Zmluv y  zmluv nou stranou podľa tohto čl. 9. VOP, budú zasielané doporučenou poštou alebo kuriérom 

na adresu na doručov anie zmluv nej strany  uv edenú v  Zmluv e alebo týchto VOP alebo poslednú písomne oznámenú adresu na doručov anie zmluv nej strane a budú sa 

pov aţov ať za doručené druhej zmluv nej strane dňom prev zatia zásielky  alebo dňom odmietnutia prev zatia zásielky , alebo piaty m dňom odo dňa ich zaslania zmluv nej 
strane (adresátov i), pokiaľ sa nepreukáţe skorší deň doručenia.  

9.8 Ak je Zmluv a uzav retá na dobu neurčitú, môţe by ť ukončená písomnou v ýpov eďou ktorejkoľv ek zmluv nej strany  bez uv edenia dôv odu. V  prípade uplatnenia v ýpov ede 

Zmluv a zaniká uply nutím v ýpov ednej lehoty , ktorá je pre obe zmluv né strany  3 mesiace ( pre regulov aný segment je v ýpov edná lehota 2 mesiace ) a začína ply núť od 

prv ého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v  ktorom bola písomná v ýpov eď doručená druhej zmluv nej strane. Výpov eď musí obsahov ať presnú 
identif ikáciu odberného miesta uv edeného v  Zmluv e a to v  rozsahu EIC kód, názov  miesta spotreby  a adresa miesta spotreby .  

9.9 Ak je Zmluv a uzav retá na dobu určitú, po uply nutí doby  trv ania Zmluv y sa jej platnosť a účinnosť opätov ne predĺţi, a to v ţdy  o ďalších 12 mesiacov , pokiaľ ktorákoľv ek zo 

zmluv ných strán neoznámi druhej zmluv nej strane najmenej 3 kalendárne mesiace pred uply nutím doby  trv ania Zmluv y , ţe na jej predĺţení netrv á.  Takéto oznámenie 

musí by ť v  písomnej f orme a musí by ť preukázateľne doručené druhej zmluv nej strane najneskôr v  posledný pracov ný deň tejto oznamov acej lehoty .  
 

                  Riešenie sporov. 
10.1 V prípade v zniku sporov  zo Zmluv y  sa zmluv né strany  zav äzujú prijať v šetky dostupné opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne v y r iešenie. Spory  v zniknuté zo Zmluv y  sa 

zav äzujú zmluv né strany  v y sporiadať prednostne v zájomnou dohodou a v  prípade, ţe k dohode alebo zmieru nedôjde, bude takýto spor predloţený na rozhodnut ie 

príslušnému súdu. 

10.2 Zmluv a a VOP sa riadia slov enským práv om.  

                  Doručovanie 
11.1 Akékoľv ek oznámenie alebo dokument, ktorý má by ť doručený medzi zmluv nými stranami, ak nie je stanov ené v o VOP alebo v  Zmluv e dohodnuté inak, môţe by ť 

doručený aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov  doručov ania, pričom spôsoby  doručov ania je moţné aj kombinov ať:  

a) doručenie na adresu zmluv nej strany , oznámenie alebo dokument budú pov aţov ané za doručené maximálne piaty  deň po odoslaní, pokiaľ sa nepreukáţe skorší deň  

doručenia. 

b) doručenie f axom na kontaktný údaj uv edený v  Zmluv e, oznámenie alebo dokument budú pov aţov ané za doručené obdrţaním spätného f axov ého potv rdenia o 
úspešnom doručení z príjemcov ho f axov ého prístroja, pokiaľ je spätná správ a prijatá v  pracov ný deň do 15.00 hod, inak nasledujúci pracov ný deň po pracov nom dni, 

kedy  bolo odoslané 

c) elektronicky  (e-mailom), oznámenie alebo dokument budú pov aţov ané za doručené obdrţaním spätného elektronického potv rdenia o úspešnom doručení 

z príjemcov ej e-mailov ej adresy , pokiaľ je spätná elektronická správ a prijatá v  pracov ný deň do 15.00 hod, inak nasledujúci pracov ný deň po p racov nom dni, kedy  bol 
odoslaný, v ţdy  v  kombinácii s a) alebo b). 

d) prostredníctv om správ y  SMS odoslanej na kontaktné číslo mobilného telef ónu, oznámenie alebo dokument budú pov aţov ané za doručené potv rdením na mobilnom 

telef óne odosielateľa o doručení správ y  SMS na mobilný telef ón adresáta, pokiaľ je potv rdenie prijaté v  pracov ný deň do 15.00 hod, inak nasledujúci pracov ný deň po 
pracov nom dni, kedy  bola správ a SMS odoslaná, v ţdy  v  kombinácii s a) alebo b). 

11.2 Pokiaľ nebude v  Zmluv e uv edené inak, má sa za to, ţe Odberateľ udeľuje Dodáv ateľov i v ýslov ný súhlas so zasielaním správ , inf ormácií, potv rdení o doručení správ , 

v ýziev , upozornení o generov aní upomienok a iných oznámení v o v eci Zmluv y  alebo VOP a ich plnenia prostredníctv om SMS správ  alebo elektronických p rostriedkov  

(najmä mailom), pokiaľ Dodáv ateľ má takýto kontakt Odberateľa k dispozícii. Obdobne sa súhlas v zťahuje i na zasielanie obchodných oznámení v  elektronickej i 
v  písomnej f orme v o v eci dodáv ok elektriny , distribučných sluţieb a súv isiacich sluţieb. Odberateľ má práv o odmietnuť obchodné oznámenia zasielané elektronickou 

f ormou podľa platných práv ny ch predpisov .  

11.3 Oznámenie alebo dokumenty  určené Dodáv ateľov i musia by ť doručené na adresu uv edenú v  Zmluv e, alebo  elektronickou poštou na e -mailov ú adresu: komunal-

energy @komunal-energy .sk 
11.4 Pre komunikáciu pri plnení Zmluv y  alebo VOP môţe Odberateľ pouţiť najmä tieto kontakty : Zákaznícka linka tel. č.: 0850 122 333; e-mail: komunal-energy @komunal-

energy .sk internetov á stránka: www.komunal-energy .sk.  

11.5 Pri komunikácii Dodáv ateľa s Odberateľom (napr. pri komunikácii prostredníctv om Zákazníckej linky  Dodáv ateľa), je Dodáv ateľ opráv nený poţadov ať od Odberateľa 

posky tnutie identif ikačných údajov  a tieto si zákonným spôsobom ov eriť za účelom ov erenia totoţnosti Odberateľa. V prípade neposky tnutia týchto údajov  Odberateľom, 
v  prípade posky tnutia nespráv ny ch alebo neúplných údajov , ako aj v  prípade pochy bností o správ nej identif ikácii je Dodáv ateľ opráv nený poţiadav ku odmietnuť.  

 

                  Záverečné ustanovenia. 
12.1 Kaţdá Zmluv a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluv nými stranami a účinnosť dňom začatia posky tov ania dodáv ky  elektriny  a  sluţieb distribúcie. Dátum a čas 

účinnosti je v  kaţdej Zmluv e stanov ený indiv iduálne, inak je zmluv a neplatná.   

12.2 Zmluv a sa v y hotov uje v  dv och v y hotov eniach s platnosťou originálu, pričom kaţdá zmluv ná strana obdrţí jedno v y hotov enie Zmluv y .  

12.3 VOP sú dostupné na internetov ej stránke Dodáv ateľa www.komunal-energy.sk a tieţ v  jeho sídle alebo u jeho zmluv ných partnerov . Dodáv ateľ je opráv nený meniť a 
dopĺňať VOP, popr. ich nahradiť nov ým znením. O zmenách VOP sa Dodáv ateľ zav äzuje inf ormov ať Odberateľa najneskôr 30 dní pred  dňom účinnosti zmeny  VOP 

(resp. účinnosti nov ých VOP) a to zv erejnením zmeny  VOP na sv ojej internetov ej stránke www.komunal-energy.sk a súčasne musí Odberateľa na túto zmenu VOP 

v hodným spôsobom upozorniť.  

12.4 Ak sa počas trv ania Zmluv y  stane akékoľv ek ustanov enie Zmluv y  alebo týchto VOP neplatné alebo práv ne nev y máhateľné, nebude to  mať v ply v  na platnosť a 
v y máhateľnosť ostatných ustanov ení tejto Zmluv y  alebo týchto VOP.  

12.5 Pre účely  Zmluv y  a týchto VOP znamenajú okolnosti v y lučujúce zodpov ednosť (v y ššia moc) také mimoriadne a neodv rátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich 

bezprostredné následky , ktoré sú mimo kontrolu zmluv ných strán a ktoré im zabránia, alebo bezprostredne ov ply vnia riadne a úplné plnenie pov inností v y plýv ajúcich zo 

Zmluv y  a týchto VOP. Týmito udalosťami môţu by ť najmä ţiv elné pohroma, v ojna, sabotáţ, teroristické akcie, blokáda, poţiar, štrajk, ep idémia a pod. 
12.6 Dodáv ateľ v ýslov ne v y jadruje sv oj súhlas, s tým, aby  Dodáv ateľ pre účely  plnenia Zmluv y  a pre účely  sv ojich inf ormačných kampaní za  obchodnej spolupráce osôb 

podieľajúcich sa na plnení Zmluv y   zhromaţďov al, spracov ával a uchov áv al osobné údaje zákazníka – f y zickej osoby , a to najmä meno, priezv isko, trv alý poby t, dátum 

narodenia a príp. číslo bankov ého účtu a kontaktné údaje. 
12.7 Zmluv né strany  sa v zájomne zav äzujú podáv ať si v časné a určité inf ormácie o zmenách údajov  uv edených v  Zmluv e, ktoré nemajú v ply v  na jej zmeny , napr.: zmeny  

identif ikačných údajov  zmluv ných strán, osobných údajov , adresy  na doručov anie písomností. Neposky tnutie takýchto inf ormácií je na ťarchu pov innej zmluv nej strany . 

Zmluv né strany  sa ďalej zav äzujú posky tov ať si v čas v šetky  inf ormácie, ktoré by  mali alebo mohli mať v ply v  na plnenie Zmluv y  v rátane oznámenia o postav ení 

zdaniteľnej osoby  podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  v  znení neskorších predpisov  a to najneskôr do 5 dní odo dňa zmeny  týchto údajov .  
12.8 Ak nie je v  Zmluv e uv edené inak, je zmluv ný v zťah medzi Dodáv ateľom a Odberateľom uzav retý na dobu neurčitú.  

12.9  VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2012. 

 

V Ţiline, dňa 1.1.2012 

 

Komunal Energy s.r.o. 

Peter Kalman - prokurista 


