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Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku elektriny so zabezpečením jej 
distribúcie a s tým súvisiacich služieb spoločnosťou  

KMF SLOVAKIA, s.r.o., ako dodávateľom. 
 

1. Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KMF SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 

Nová 78, 900 42 Dunajská Lužná (daľej len „KMF SLOVAKIA“ alebo „Dodávateľ“) ako dodávateľom elektriny 
a odberateľmi (daľej len „Odberateľ“), pri dodávke elektriny, na ktorej sa odberateľ s dodávateľom dohodli 
Zmluvou o združenej dodávke elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením 
distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb a sú neoddeliteľnou prílohou týchto zmlúv (Zmluva). 

 
1.2 Obchodné podmienky distribučných služieb sa riadia Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy (daľej len „PDS“), uvedeného v Zmluve, platnými v čase účinnosti zmluvy. 
 

2. Pojmy 

 
Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie  
 
2.1 dodávateľom elektriny osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny,  

 
2.2 prevádzkovateľom distribučnej sústavy osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti 

vymedzeného územia, 
 

2.3 distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej 
prepravy Odberateľom elektriny, 
 

2.4 dodávkou elektriny predaj elektriny, 
 

2.5 odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi 
zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom 
elektriny v reálnom čase, 

 
2.6 odberným miestom (OM) miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného alebo viacerých meracích bodov, 

 
2.7 odberné elektrické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť na 

distribučnú sústavu alebo na elektrickú prípojku, 
 

2.8 technickými podmienkami dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej sústavy, 
 

2.9 technickými podmienkami, dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorý zabezpečuje 
nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup, pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy, určuje 
technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy a záväzné kritériá 
technickej bezpečnosti distribučnej sústavy, 

 
2.10 prevádzkovým poriadkom dokument vydaný prevádzkovateľom distribučnej sústavy a schválený 

úradom upravujúci podmienky prevádzky distribučnej sústavy, práva a povinnosti jednotlivých účastníkov 
trhu s elektrinou a ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhu, 
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2.11 určeným meradlom je prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa 
mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie 

 
2.12 Dohodou o platbách za opakovanú dodávku elektriny – rozpis platieb za dodávanú elektrinu s 

povinnosťou uhrádzať platby v dohodnutom dátume splatnosti. 
 

2.13 Vyhodnocovací rok - vyhodnocovacím obdobím za prípadné nedodržanie zmluvne dohodnutých 
množstiev odberu je vždy 12 po sebe nasledujúcich mesiacov so začiatkom prvého vyhodnocovacieho 
obdobia dňom začatia dodávky. V prípade ak je odberné miesto Odberateľa zaradené v inom fakturačnom 
období ako je deň začiatku dodávky, za vyhodnocovací rok sa bude považovať obdobie obsahujúce odbery 
za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. 
 

2.14 OKTE a.s. sa rozumie spoločnosť OKTE, a.s., IČO: 45 687 862, so sídlom Mlynské nivy 
 

2.15 48, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 
5087/B, 
 

2.16 zmluvne dohodnutou cenou elektriny sa rozumie cena elektriny dohodnutá v Zmluve a/alebo cena 
elektriny uvedená v cenníku Dodávateľa; 
 

2.17  Za Podstatný nepriaznivý dopad sa považuje podstatný nepriaznivý dopad na 
 
- podnikateľskú alebo finančnú situáciu Odberateľa alebo Dodávateľa; alebo 
- na schopnosť Odberateľa alebo Dodávateľa plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. 
 

2.18 Za Vysokú volatilitu sa považuje neobvyklá a mimoriadne intenzívna kolísavosť cien elektriny na 
energetickej burze (najmä PXE alebo inej porovnateľnej burze) a/alebo na veľkoobchodom trhu s elektrinou, 
pričom podmienky pre neobvyklú a mimoriadne intenzívnu kolísavosť cien elektriny sa považujú za splnené 
najmä v nasledujúcich prípadoch: 
 
a) počas lehoty 30 po sebe idúcich kalendárnych dní prekročí rozdiel medzi najvyššou ponúkanou cenou a 

najnižšou ponúkanou cenou elektriny za 1MWh počas uvedenej lehoty pre produkt Peak alebo Base 
zverejnenej na webovej stránke spoločnosti OKTE, a.s. - https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-
trh/zverejnenie-udajov-vdt/celkove-vysledky-vdt/  sumu 50 EUR bez DPH alebo 
 

b) počas lehoty šiestich (6) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prekročí rozdiel medzi najvyššou 
ponúkanou cenou a najnižšou ponúkanou cenou elektriny za 1MWh počas uvedenej lehoty pre 
forwardové produkty zverejnené na stránke Pražskej energetickej burzy (PXE) alebo inej porovnateľnej 
burze: (i) pre mesačné alebo kvartálne produkty sumu 20 EUR bez DPH alebo (ii) pre ročné produkty 
sumu 15 EUR bez DPH. 
 

2.19 Mimoriadnou okolnosťou sa rozumie najmä, no nie však výlučne, situácia, pri ktorej: 
 
a) aktuálna cena akéhokoľvek produktu elektriny na burze PXE alebo inej porovnateľnej burze pre príslušné 

obdobie dodávky elektriny je vyššia o viac ako 30% v porovnaní s cenou dohodnutou v Zmluve s 
Odberateľom pre korešpondujúce obdobie dodávky; alebo 
 

b) dôjde k vyhláseniu núdzového stavu na území Slovenskej republiky a z toho dôvodu sú orgánmi verejnej 
moci zavedené do účinnosti opatrenia obmedzujúce výkon podnikateľskej činnosti a/alebo 
obmedzujúce voľný pohyb osôb alebo tovaru; alebo 
 

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-vdt/celkove-vysledky-vdt/
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-vdt/celkove-vysledky-vdt/
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c) dôjde k uloženiu povinností Dodávateľovi zo strany orgánu verejnej moci, ktorá spôsobí, že Dodávateľ 
bude povinný platiť akékoľvek nové dane, poplatky, clá, odvody alebo iné povinné platby, jednorazové alebo 
opakujúce sa, a ktoré budú súvisieť s výkonom činnosti dodávateľa elektriny. Na účely zmluvy sa za nové 
považujú také, ktoré vznikli po dni účinnosti zmluvy. 
 
d) dôjde k prijatiu akejkoľvek zmeny právnych predpisov týkajúcich výkonu činnosti dodávateľa elektriny 
alebo vydaniu rozhodnutia, ktoré ovplyvní Dodávateľa vo výkone činnosti dodávateľa elektriny, 

 
e) nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa názoru 
Dodávateľa prijatého a odôvodneného s náležitou odbornou starostlivosťou budú mať Podstatný 
nepriaznivý dopad; alebo 

 
f) Dodávateľ, z dôvodov nie na jeho strane (napr. znížená likvidita na energetickej burze, resp. na 
veľkoobchodnom trhu s elektrinou, alebo subdodávateľ Dodávateľa stratí schopnosť dodávať elektrinu v 
zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike), nemá objektívne možnosť nakúpiť elektrinu za 
štandardných podmienok na veľkoobchodnom trhu; alebo 
 
g) nastane na energetickej burze a/alebo veľkoobchodnom trhu s elektrinou Vysoká volatilita. 
 
V prípade, pokiaľ sa v jednom okamihu prelína trvanie viacerých z vyššie uvedených mimoriadnych okolností, 
alebo viaceré z uvedených mimoriadnych okolností trvajú paralelne, pre účely týchto OP sa má za to, že 
mimoriadna okolnosť trvala nepretržite od začiatku plynutia prvej z mimoriadnych okolností až do skončenia 
trvania poslednej z mimoriadnych okolností. 

 

3. Dodávka elektriny a zabezpečenie distribučných služieb elektriny 

 
3.1. KMF SLOVAKIA sa zaväzuje na základe Zmluvy: 

a) dodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa v množstve a čase podľa potrieb odberateľa, 
b) prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa v odbernom mieste, 
c) zabezpečiť u PDS pre Odberateľa distribučné služby. 

 
3.2. Odberateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy: 

a) zaplatiť za dodávku elektriny cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve. 
b) zaplatiť za distribučné služby cenu podľa cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy platného v čase 
dodávky podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 
3.3. Odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené do sústavy na napäťovej úrovni vn a vvn, sa zaväzuje 

najneskôr do siedmeho dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom má dôjsť k zmene 
rezervovanej kapacity, objednať si rezervovanú kapacitu (v kW) na obdobie 1, 3, alebo 12 mesiacov. 
Objednávku rezervovanej kapacity s uvedením EIC kódu odberného miesta, adresy a obdobia jej 
platnosti zašle Odberateľna adresu KMF SLOVAKIA  mailom . V prípade nedoručenia novej objednávky 
sa považuje objednaná rezervovaná kapacita za zhodnú s rezervovanou kapacitou v predchádzajúcom 
období. 
 

3.4. Za elektrinu dodanú podľa Zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, 
v množstve podľa údajov, ktoré KMF SLOVAKIA poskytol PDS. Definovanie náhradných hodnôt pri 
poruchách merania sa riadi prevádzkovým poriadkom PDS. 
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3.5. KMF SLOVAKIA zabezpečí distribučné služby do odberného miesta Odberateľa v súlade s platnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom PDS, v kvalite podľa technických 
podmienok prístupu a pripojenia do sústavy. Pre Odberateľa zabezpečí dohodnutú rezervovanú 
kapacitu. Náklady súvisiace s prekročením rezervovanej kapacity a nedodržaním technických 
podmienok odberu vyúčtuje KMF SLOVAKIA Odberateľovi v súlade s platným cenníkom PDS. Podmienky 
prípadnej zmeny rezervovanej kapacity nemajú vplyv na objem a podmienky dodávky silovej elektriny. 
 

3.6. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri špecifikácii technických podmienok v jednotlivých 
odberných miestach dodávky. Zaväzuje sa tiež informovať o zmenách, ktoré majú vplyv na jeho odber 
elektriny v danom odbernom mieste. 
 

3.7. Za riadny technický stav odberného zariadenia a jeho prevádzkovanie v súlade s prevádzkovým 
poriadkom PDS, ako aj za dodržiavanie bezpečnosti technických zariadení zodpovedá Odberateľ. 

 

4. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a distribučných služieb 

 
4.1. PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch stanovených 

v § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového 
poriadku. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je KMF SLOVAKIA povinná dodávať 
elektrinu. V týchto prípadoch nemá KMF SLOVAKIA ani Odberateľ nárok na náhradu škody ani ušlého 
zisku, s výnimkou prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS. 
 

4.2. Informáciu PDS o plánovanom obmedzení, alebo prerušení distribučných služieb v súlade so Zákonom 
o energetike, KMF SLOVAKIA bezodkladne poskytne Odberateľovi. 
 

4.3. KMF SLOVAKIA je oprávnená obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a distribučných služieb do 
odberných miest Odberateľa a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie alebo 
prerušenie distribučných služieb, ak Odberateľ v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) body 2. a 3. Zákona o 
energetike odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou. Za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje aj 
prípad, keď je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti. Prerušenie dodávky nastane ak 
si Odberateľ nesplnil dohodnutú povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovila KMF SLOVAKIA v 
písomnej výzve Odberateľovi, a ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní. KMF SLOVAKIA v takom prípade 
nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý zisk Odberateľa. Dodávka elektriny a distribučné služby budú 
opätovne obnovené bezodkladne po tom, ako Odberateľ preukázateľne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou 
je v omeškaní. Náklady súvisiace s opätovným pripojením odberného miesta znáša a uhradí Odberateľ, 
v cene stanovenej PDS. 
 

4.4. V prípade technických porúch distribučných služieb s prerušením dodávky elektriny sa Odberateľ obráti 
so žiadosťou o odstránenie vady priamo na PDS. O poruchách a výpadkoch informuje Odberateľ aj KMF 
SLOVAKIA, pričom okrem identifikačných údajovo odbernom mieste uvedie charakteristiku poruchy 
a čas jej nahlásenia PDS. 

 

5. Reklamácie 

 
5.1. Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať dodávku elektriny a iné vady, ku ktorým došlo pri realizácii 

Zmluvy. 
 

5.2. KMF SLOVAKIA prešetrí reklamáciu a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote do 
14 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS, alebo inej 
tretej strany, môže KMF SLOVAKIA predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 14 dní. 
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6. Platobné podmienky a fakturácia 

 
6.1. Vo faktúre za dodávku elektriny KMF SLOVAKIA fakturuje aj poskytnuté distribučné služby. 

 
6.2. Pre Odberateľov s ročným odpočtom vystavuje KMF SLOVAKIA faktúry za opakované dodanie tovaru a 

služieb na základe histórie spotreby, a to 12 krát za rok s 13-tou vyúčtovacou faktúrou za celý rok so 
zohľadnením mesačných faktúr. Výška mesačnej faktúry je vypočítaná ako 1/12-ina ročnej spotreby 
predchádzajúceho roka, pokiaľ sa Odberateľ nedohodne s KMF SLOVAKIA inak. O výške zálohovej platby 
informuje KMF SLOVAKIA odberateľa doručením kalkulačného listu v prvých dňoch dodávky elektriny 
podľa zmluvy, resp. v prvých dňoch kalendárneho roka. 
 

6.3. U Odberateľov elektriny pre domácnosti si KMF SLOVAKIA vyhradzuje právo nahradiť mesačné faktúry 
za opakované dodanie tovaru a služieb vystavením jedného daňového dokladu pre kalendárny rok, so 
stanovením výšky a termínov splatnosti mesačných platieb. Na písomnú žiadosť odberateľa KMF 
SLOVAKIA toto právo nevyužije. 
 

6.4. Pre Odberateľov s mesačným odpočtom sú zálohové faktúry vyhotovované v termínoch dohodnutých 
v zmluve, pričom vyúčtovacia faktúra sa vzťahuje vždy na mesačné obdobie.  
 

6.5. Splatnosť zálohových faktúr je spravidla v 15.-ty deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacie faktúry sú splatné 
v 20.-ty deň nasledujúceho mesiaca (roka). Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného pokoja alebo 
sviatok, faktúra je splatná v najbližší pracovný deň. 
 

6.6. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet KMF SLOVAKIA uvedený v Zmluve. Na požiadanie 
Odberateľa realizuje KMF SLOVAKIA platobný styk aj inkasom, ktoré je podmienené udelením súhlasu 
Odberateľa jeho banke a oznámeniu tejto skutočnosti KMF SLOVAKIA. 
 

6.7. Ak Odberateľ neuhradí faktúru do 5 dní po lehote splatnosti, zašle KMF SLOVAKIA Odberateľovi 
upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 5,- EUR vyfakturuje KMF SLOVAKIA Odberateľovi 
vo fakturačnom období, v ktorom bola upomienka zaslaná. 
 

6.8. V prípade, ak Odberateľ najmenej dvakrát počas doby troch po sebe nasledujúcich mesiacov nedodrží 
termíny splatnosti akýchkoľvek peňažných záväzkov podľa Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený požadovať 
od Odberateľa poskytnutie peňažnej zábezpeky (kaucie) vo výške až do trojnásobku peňažného záväzku 
splatného v čase vzniku nároku Dodávateľa na uplatnenie si peňažnej zábezpeky (kaucie), pokiaľ nie je 
dohodnutý iný spôsob poskytnutia zábezpeky. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu takejto 
požiadavke Dodávateľa vyhovieť, pričom porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 
 

6.9. V prípade, ak Odberateľ najmenej dvakrát počas doby troch po sebe nasledujúcich mesiacov nedodrží 
termíny splatnosti akýchkoľvek peňažných záväzkov podľa Zmluvy, má Dodávateľ právo okamžite 
zmeniť lehotu splatnosti nasledujúcich vyúčtovacích faktúr tak, že namiesto 14. dňa od dátumu 
vystavenia týchto vyúčtovacích faktúr budú takéto vyúčtovacie faktúry splatné 3. deň od dátumu ich 
vystavenia. 
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6.10. KMF SLOVAKIA je oprávnený kedykoľvek počas platnosti Zmluvy z dôvodu mimoriadnej okolnosti 
jednostranne zmeniť zmluvnú cenu za dodávku elektriny dohodnutú v Zmluve, zmeniť jej štruktúru 
alebo spôsob jej výpočtu. Dodávateľ oznámi Odberateľovi zmenu ceny za dodávku elektriny, zmenu jej 
štruktúry, resp. zmenu spôsobu jej výpočtu z dôvodu mimoriadnej okolnosti doručením samostatného 
oznámenia alebo zahrnutím oznámenia v rámci iného podania adresovaného Odberateľovi, a to 
elektronickou poštou na štandardnú komunikačnú e-mailovú adresu Odberateľa. Ak Odberateľ 
nesúhlasí s navrhovanou výškou ceny za dodávku elektriny, zmenou štruktúry ceny alebo navrhovanou 
zmenou spôsobu jej výpočtu z dôvodu mimoriadnych okolností, má právo Zmluvu vypovedať, s 
účinnosťou k plánovanému dňu účinnosti zmeny, doručením výpovede Zmluvy Dodávateľovi najneskôr 
7 (sedem) kalendárnych dní po plánovanom dni účinnosti zmeny ceny za dodávku elektriny, zmeny jej 
štruktúry alebo spôsobu jej výpočtu z dôvodu mimoriadnej okolnosti.  
 

6.11. Dodávateľ je ďalej oprávnený, kedykoľvek počas platnosti Zmluvy z dôvodu mimoriadnej okolnosti 
trvajúcej viac ako tri kalendárne mesiace po sebe, zmeniť zmluvne dohodnutú cenu elektriny 
ktorémukoľvek Odberateľovi na jednotkovú cenu určenú ako cena elektriny pre hodinový produkt Peak 
zverejnenej na webovej stránke spoločnosti OKTE, a.s. - 
https://www.okte.sk/sk/kratkodobytrh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-vdt/ zvýšená o 30 EUR 
bez DPH. Dodávateľ 6 oznámi Odberateľovi takúto zmenu ceny za dodávku elektriny z dôvodu 
mimoriadnej okolnosti trvajúcej viac ako tri kalendárne mesiace po sebe doručením samostatného 
oznámenia alebo zahrnutím oznámenia v rámci iného podania adresovaného Odberateľovi, a to 
elektronickou poštou na štandardnú komunikačnú e-mailovú adresu Odberateľa, vždy s uvedením 
dátumu účinnosti zmeny podľa určenia Dodávateľa. Ak Odberateľ nesúhlasí s navrhovanou výškou ceny 
za dodávku elektriny z dôvodu mimoriadnej okolnosti trvajúcej viac ako tri kalendárne mesiace po sebe, 
má právo Zmluvu vypovedať, s účinnosťou k plánovanému dňu účinnosti zmeny, doručením výpovede 
Zmluvy Dodávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
ceny za dodávku elektriny podľa predchádzajúcej vety. 
 

6.12. V prípade, ak dôjde k mimoriadnej okolnosti, Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku, počet a splatnosť 
platieb a určiť nový rozpis platieb, ktorý je Odberateľ povinný akceptovať a podľa neho sa riadiť. Takýto 
nový rozpis platieb je účinný dňom oznámenia Odberateľovi a aplikuje sa aj po uplynutí trvania 
mimoriadnej okolnosti. 
 

6.13. V prípade, ak dôjde k mimoriadnej udalosti, Dodávateľ má právo okamžite zmeniť lehotu splatnosti 
nasledujúcich vyúčtovacích faktúr tak, že namiesto 14. dňa od dátumu vystavenia týchto vyúčtovacích 
faktúr budú takéto vyúčtovacie faktúry splatné v skoršom termíne podľa určenia Dodávateľa, no nie 
skôr ako 3. deň od dátumu ich vystavenia. Zmena je účinná doručením prvej vyúčtovacej faktúry, 
Odberateľovi, ktorej sa zmena týka a aplikuje sa aj po uplynutí trvania mimoriadnej okolnosti. 

 
6.14. V prípade, ak dôjde k mimoriadnej okolnosti, Dodávateľ je oprávnený požadovať a Odberateľ je povinný 

poskytnúť peňažnú zábezpeku (kauciu) maximálne vo výške dvoch mesačných platieb podľa rozpisu 
platieb na zabezpečenie splnenia peňažných záväzkov Odberateľa zo Zmluvy. V prípade, ak Odberateľ 
nezloží kauciu podľa tohto odseku ani v dodatočnej lehote stanovenej Dodávateľom, považuje sa to za 
podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 
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7. Náhrada škody 

 
7.1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, má poškodená zmluvná strana 

právo na náhradu preukázateľne spôsobenej škody okrem prípadov, keď škody boli spôsobené 
obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade so Zákonom 
o energetike alebo mimoriadnou okolnosťou.  
 

7.2. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákonom o energetike 
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 

8. Ukončenie a zánik Zmluvy 

 
8.1. Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu určitú, pričom v zmluve uvedené ceny platia od dohodnutého 

dňa dodávky do konca kalendárneho roku, v ktorom k začiatku dodávky došlo. 
 

8.2. Zmluvy sa vždy opakovane predĺži, bez potreby uzatvárania samostatného písomného dodatku (ďalej 
len „predĺžené obdobie trvania Zmluvy“), za rovnakých podmienok aké boli dohodnuté v Zmluve a to 
na obdobie 1 (jedného) roka pre každé jedno predĺžené obdobie trvania Zmluvy. 
 

8.3. V prípade zmeny výšky ceny silovej elektriny pre predĺžené obdobie trvania Zmluvy KMF SLOVAKIA zašle 
Odberateľovi návrh ceny silovej elektriny pre nasledujúci rok v termíne 60 dní pred ukončením 
kalendárneho roka tak, aby Odberateľ mohol v zákonom stanovených termínoch využiť svoje právo na 
zmenu dodávateľa elektriny na ďalšie obdobie.  
 

8.4. V prípade, že aktuálna cena akéhokoľvek produktu elektriny na burze PXE alebo inej porovnateľnej 
burze stúpne počas 60 dní uvedených v bode 8.3 o viac ako 30% v porovnaní s návrhom ceny silovej 
elektriny zaslanej Odberateľovi, nie je Dodávateľ týmto návrhom ceny viazaný.  
 

8.5. Zmluva môže byť ukončená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa uskutoční 
písomnou formou. 
 

8.6. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. 
 

8.7. Pri odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti do dňa účinnosti 
odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa 
účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 
 

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

8.9. V prípade zmeny technických podmienok odberu elektriny na strane Odberateľa, alebo zmeny 
akýchkoľvek skutočností obsiahnutých v zmluve, oznámi Odberateľ bezodkladne nové skutočnosti KMF 
SLOVAKIA tak, aby bolo možné zmeniť zmluvu a v prípade potreby aj dosiahnuť realizáciu takýchto 
zmien u PDS. 
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8.10. V prípade, že aktuálna cena akéhokoľvek produktu elektriny na burze PXE alebo inej porovnateľnej 
burze stúpne počas obdobia trvania Zmluvy o viac ako 30% v porovnaní s cenou dohodnutou Zmluvou 
je to považované za mimoriadnu okolnosť a Dodávateľ má právo pristúpiť k jednostrannému zvýšeniu 
ceny silovej elektriny. Odberateľ má možnosť toto zvýšenie odmietnuť do 15 dní od oznámenia 
o zvýšení ceny a okamžite odstúpiť od Zmluvy.   
 

8.11. Dodávateľ elektriny má právo odstúpiť od Zmluvy bez dodatočných úkonov (najmä bez povinnosti 
upomínania) alebo lehôt, ak :  

a) je Odberateľ v omeškaní so splnením záväzku voči Dodávateľovi trvajúcom dlhšie ako 14 dní, 
predovšetkým ak je v omeškaní so zaplatením zálohy, vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny 
a za distribučné služby, zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo škody alebo iných platieb 
podľa Zmluvy; 

b) Odberateľ elektriny má v čase trvania Zmluvy uzatvorenú aj Zmluvu, ktorej predmetom je dodávka 
elektriny do toho istého odberného miesta s iným dodávateľom elektriny a takýto odber bráni 
Dodávateľovi dodávať elektrinu podľa Zmluvy, 

c) je dlhšie ako 30 dní z dôvodov nečinnosti alebo nesplnenia povinností Odberateľa prerušená dodávka 
elektriny podľa OP alebo ak je dlhšie ako 30 dní prerušená dodávka elektriny zo strany PDS z dôvodu 
neoprávneného odberu elektriny. Odstúpenie je účinné odo dňa uvedeného v písomnom oznámení 
Dodávateľa Odberateľovi, nie však skôr ako v deň doručenia oznámenia o odstúpení Odberateľovi. 
Dodávateľ oznámi odstúpenie od Zmluvy príslušnému PDS, 

d) sa Odberateľ opakovane (najmenej dvakrát za posledných dvanásť po sebe idúcich mesiacoch) dostane 
do omeškania so zaplatením zálohy, vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny a za distribučné služby, 
zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo škody alebo iných platieb za plnenia poskytované podľa 
Zmluvy, 

e) mimoriadna okolnosť trvá aspoň tri kalendárne mesiace nasledujúce po sebe 
 

9. Záväzok mlčanlivosti a ochrana osobných údajov 

 
9.1. Informácie a skutočnosti, ktoré zmluvné strany získali alebo o ktorých sa dozvedeli pri uzavretí alebo 

plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva.  
 

9.2. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať dôverné informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce, 
tretím osobám.  

 
9.3. KMF SLOVAKIA sa zaväzuje, že jej oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku 

s osobnými údajmi odberateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných 
údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. 

 

10. Vyššia moc 

 
10.1. Ak nebude zmluvná strana schopná plniť povinnosť na dodanie alebo odber elektriny z dôvodu 

okolnosti majúcej povahu vyššej moci, bude táto zmluvná strana po dobu trvania tejto prekážky, avšak 
len v rozsahu, v akom jej táto prekážka bráni plniť povinnosť na dodanie alebo odber elektriny, 
oprávnená dočasne prerušiť plnenie tejto povinnosti. Od pominutia okolnosti majúcej povahu vyššej 
moci nebude zmluvná strana povinná dodatočne dodať alebo odobrať tú dodávku elektriny, ktorú 
nemohla dodať alebo odobrať z dôvodu okolnosti spôsobenej vyššou mocou, a druhá zmluvná strana 
nebude povinná plniť zodpovedajúcu povinnosť k odberu alebo dodávke takejto dodávky elektriny. 
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10.2. Za okolnosť majúcu povahu vyššej moci sa považuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
(vrátane vzťahu k PDS, ktorý zabezpečuje plnenie povinností zmluvnej strany) akákoľvek okolnosť, ktorá 
sa objektívne vymyká kontrole zmluvnej strany, spôsobuje neschopnosť zmluvnej strany plniť povinnosť 
dodať elektrinu alebo elektrinu odobrať a ktorá nevznikla v príčinnej súvislosti s vôľou povinného ani 
z jeho ekonomických pomerov. 

 
10.3. Zmluvná strana, ktorej bránia v splnení jej záväzkov okolnosti majúce povahu vyššej moci okrem stavu 

núdze podľa Zákona o energetike, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o rozsahu a 
predpokladanom trvaní nemožnosti plniť príslušnú povinnosť a urobiť všetky primerané opatrenia na 
zníženie rozsahu a odstránenie príslušnej okolnosti majúcej povahu vyššej moci a pravidelne o týchto 
opatreniach druhú zmluvnú stranu informovať spolu s prípadnou aktualizáciou odhadu 
predpokladaného trvania nemožnosti plniť príslušnú povinnosť. 
 
 

10.4. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za neplnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, 
ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, 
záplava, požiare, teroristický útok, atď.). Na základe požiadavky druhej strany dotknutá strana predloží 
doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady, alebo 
organizácia zastupujúca záujmy krajiny pôvodu. 
 

10.5. Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich 
zodpovednosť/vismaior. 

 

11. Podmienky zasielania elektronických faktúr 

 
11.1. Odberateľ vyjadruje súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a oznámení podpisom zmluvy 

o združenej dodávke elektriny s dodávateľom spoločnosťou KMF SLOVAKIA, s.r.o.  
 

11.2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom. 
 

11.3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektroniky musí byť zaručená 
elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.4. Vystavovateľ faktúr sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na uvedený kontaktný e-mail pre 
zasielanie elektronických faktúr.  
 

11.5. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. 
 

11.6. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Príjemca faktúry zaväzuje bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať Dodávateľa faktúry prostredníctvom e-mailovej adresy: info@mez.sk. 
V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra 
považuje za riadne doručenú a Vystavovateľ faktúr nie je povinný jej odoslanie preukazovať.  
 

11.7. Príjemca faktúry sa zaväzuje informovať Dodávateľa faktúry o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na 
zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických 
faktúr.  
 

11.8. Príjemca faktúry potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie 
elektronických faktúr, Dodávateľ nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu Príjemcu faktúr. 
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11.9. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas 
doručovania prostredníctvom siete internet. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu 
nekvalitného pripojenia Príjemcu faktúr do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek 
nemožnosti Príjemcu faktúr pripojiť sa /získať prístup) do siete internet.  
 

11.10. Príjemca faktúry je oprávnený odvolať súhlas so zasielaním faktúr písomným oznámením doručeným 
Dodávateľovi. Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom 
štvrťroku, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené Dodávateľovi. 

 

12. Záverečné ustanovenia 

 
12.1. Zmluva nadobúda platnosť a vzniká dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Začiatok 

poskytovania služieb nastáva v dohodnutý deň, vždy o 00.00 hod. a končí v deň zániku zmluvy o 24.00 
hod. 
 

12.2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

12.3. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy, sa prednostne budú riešiť dohodou 
zmluvných strán. Ktorákoľvek strana je oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestne príslušnému 
súdu Slovenskej republiky. 
 

12.4. Všetky oznámenia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať 
za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne, alebo poštou na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v Zmluve. 
 

12.5. Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť, alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
Zmluvy ako celok, alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 
 

12.6. Tieto OP platia aj pre Odberateľov, ktorí odoberajú elektrinu na základe Zmlúv uzavretých pred 
platnosťou a účinnosťou týchto OP. 
 

12.7. Dodávateľ má právo OP meniť a novelizovať. O zmene a/alebo novelizácii týchto OP sa Dodávateľ 
zaväzuje informovať Odberateľa vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred dňom účinnosti zmeny OP, 
resp. účinnosti nových OP, a to zverejnením zmeny tejto časti OP na svojej internetovej stránke 
www.mez.sk. Odberateľ je povinný sa so zmenenými, resp. novými OP oboznámiť. V prípade, ak 
Odberateľ so zmenou OP nesúhlasí, môže Zmluvu vypovedať doručením písomnej výpovede najneskôr 
do 15 (pätnástich) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny OP. 
 

12.8. Tieto obchodné podmienky sú účinné dňom 1.8.2022. 
 
 
 


