
  
 

ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY 

PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 23VYRP043 

(ďalej len „Zmluva“) 
uzavretá v zmysle Zákona č.251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), Zákona 309/2009 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

 

medzi 

 

  VÝKUPCA:   VÝROBCA: 

Názov: Greenlogy a.s. 

Číslo povolenia: 2021E 723 – dodávka elektriny 

24XGREENLOGYSK-9 

Obec Horné Vestenice 

Sídlo:     Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina   Horné Vestenice 257, 97222 Horné Vestenice 

 
 

za nasledovných zmluvných podmienok: 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Výkupca realizuje činnosť výkupu elektriny a zároveň je subjektom zúčtovania podľa Zákona o energetike. 

1.2 Výrobca prevádzkuje výrobné zariadenie, spĺňa podmienky pre výkup elektriny a dodáva elektrinu Výkupcovi v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v zmysle 

vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Pravidlá trhu“). 

1.3 Táto Zmluva sa riadi najmä ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., Zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o regulácii“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 222/2004 Z.z.                           

o dani  z  pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), Pravidlami trhu, príslušnými nariadeniami vlády, vyhláškami Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), vyhláškami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“), platnými rozhodnutiami  ÚRSO a Prevádzkovým 

poriadkom Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „PP OKTE“). 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je: 

A. záväzok Výrobcu počas  účinnosti  Zmluvy  dodať  všetku  elektrinu  vyrobenú  vo  svojom  výrobnom  zariadení  (okrem vlastnej spotreby Výrobcu)  špecifikovanom              

v Prílohe č. 2. 

B. záväzok  Výkupcu  počas účinnosti Zmluvy odobrať všetku elektrinu vyrobenú vo výrobnom zariadení Výrobcu, riadne a včas za túto elektrinu zaplatiť Výrobcovi 

výkupnú cenu za podmienok dohodnutých v tejto  Zmluve 

C. záväzok Výkupcu prevziať za Výrobcu zodpovednosť za odchýlku na odovzdávacom mieste 

2.2 Hodnoty skutočnej dodávky elektriny (ďalej len „Namerané hodnoty“) sa budú vyhodnocovať na základe údajov zistených príslušnými meradlami, ktorými sú 

vybavené jednotlivé odovzdávacie miesta špecifikované v Prílohe č. 2 (ďalej len „odovzdávacie miesta“).  Ak však bude meranie na jednotlivých odovzdávacích 

miestach zabezpečovať príslušný prevádzkovateľ sústavy (ust. § 40 ods. 1 Zákona o energetike), možno za namerané hodnoty považovať aj údaje oznámené Výkupcovi  

zo  strany  tohto  prevádzkovateľa   sústavy.  Dodávka  elektriny  je  splnená  prechodom  elektriny  určeným  meradlom  v  jednotlivom  odovzdávacom  mieste. 

2.3 Zmluvné strany súhlasne uvádzajú, že sa dohodli na výhradnej dodávke elektriny zo strany Výrobcu pre Výkupcu, t.j. Výrobca je oprávnený dodávať elektrinu vyrobenú 

v jeho výrobnom zariadení počas dohodnutého zmluvného obdobia výlučne len Výkupcovi, a teda Výrobca je povinný zdržať sa dodávky elektriny vyrobenej v jeho 

výrobnom zariadení pre akúkoľvek inú osobu odlišnú od Výkupcu. 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

IBAN: 

Zapísaný v: 

Peter Kalman, predseda predstavenstva  

53223713 

2121307474 

SK2121307474 

SK78 1100 0000 0029 4609 6874 

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 11025/L 

Pavol Foltán, starosta 

00318116 

2021211698 

Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-26647 

Uzatvoril: Denis Kalman 

Dôvod uzatvorenia zmluvy / Akvizícia 

 



Produkt  Obdobie 

2023_GREENVYR_AK [EUR]  01.01.2023 - 31.12.2023 

Aditívny koef. v EUR/MWh 

30,00 EUR 

III. ŠPECIFIKÁCIA VÝROBNÉHO ZARIADENIA 

3.1 Špecifikácia výrobného zariadenia tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

3.2 Miestom  plnenia  je  dohodnuté  odovzdávacie  miesto  medzi  Výkupcom  a  Výrobcom,  uvedené  v  čl. 3.1. tejto  zmluvy.   Odovzdávacie miesto  je  na  území  SR. 

 

IV. KONTAKTNÉ OSOBY 

4.1 Kontaktné osoby Zmluvných strán sú uvedené v prílohe č.1 Zmluvy. 

 

V. CENA ZA VÝKUP ELEKTRINY 

5.1 Cena za výkup elektriny podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Cena za výkup“) je Zmluvnými stranami dohodnutá tak, aby zodpovedala cene elektriny slovenskej 

obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom OKTE v jej x-tej hodine, dňa a mesiaca x, roku 20xx v eurách za MWh, znížená o hodnotu ADITÍVNEHO 

KOEFICIENTU Výkupcu. Ceny elektriny denného trhu sú zverejňované denne na stránke https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove- 

vysledky-mc/. Podrobný postup stanovenia ceny je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

5.2 Cena za výkup elektriny podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Cena za výkup“) je Zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne: 
 

5.3 Pre účely tejto Zmluvy platí, že Cena za výkup sa dojednáva za 1 MWh. 

5.4 Prípadné práva a povinnosti  Zmluvných strán v súvislosti s platbami za systémové  služby a platbami za  prevádzkovanie  systému účastníkovi trhu s elektrinou sa spravujú 

platnou Energetickou legislatívou. 

 

VI. USTANOVENIA K PLATOBNÝM PODMIENKAM 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom zúčtovaní výkupu elektriny v zmysle tejto Zmluvy. Splatnosť vyúčtovacích faktúr si zmluvné strany dohodli na 20. deň mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci dodávky, s podmienkou doručenia faktúry Odberateľovi, najneskôr 7 dní pred týmto dňom. Podkladom pre stanovenie množstva pre vystavenie 

faktúry Dodávateľom budú namerané hodnoty určeného meradla. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podklady pre fakturáciu Ceny za výkup elektriny a ostatných Zmluvných platieb je v mene a na účet Výrobcu oprávnený pripraviť Výkupca, 

a to najneskôr do 10. dňa  mesiaca, 

6.3 Zmluvným platbám bude pri fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

6.4 Zmluvné strany si pre prípad omeškania s úhradou splatnej pohľadávky ktorejkoľvek  Zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto Zmluvy dohodli úroky z omeškania vo výške

0,02 % z dlžnej sumy za každý začatý deň takéhoto omeškania. 

 

VII. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY, UKONČENIE ZMLUVY 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňa  01.04.2023. 

7.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 

7.3 Ukončiť  trvanie  tejto   Zmluvy  je  možné  písomnou  dohodou Zmluvných strán  alebo  jednostranne  odstúpením od  tejto   Zmluvy výhradne len  z  dôvodov  

uvedených v kogentných ustanoveniach príslušného zákona, alebo vzájomne dohodnutých Zmluvnými stranami v tejto Zmluve. 

7.4 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, alebo ukončiť túto zmluvu, ak nastane niektorá z nasledovných skutočností: 

A. voči druhej Zmluvnej strane bude začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie alebo druhá Zmluvná strana vstúpi do likvidácie; 

B. druhá Zmluvná strana bude v omeškaní s úhradou akejkoľvek  peňažnej  pohľadávky vyplývajúcej z tejto Zmluvy viac ako 30 dní po splatnosti a takúto dlžnú 

pohľadávku neuhradí ani do desiatich (10) dní od doručenia písomnej upomienky. 

7.5 Výkupca je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, alebo ukončiť túto zmluvu v prípade, ak Výrobca pokračuje v porušovaní svojej právnej povinností alebo neukončí iný 

protiprávny stav ani v dodatočnej najmenej desať (10) dňovej lehote, ktorú mu určil v doručenej písomnej výzve. 

7.6 Odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podľa článku 7.4 písm. (b) alebo článku 7.5  pre jeden a ten istý skutok možno len v lehote troch (3) mesiacov od vzniku práva na 

odstúpenie od tejto Zmluvy, inak toto právo zaniká. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutočňuje formou písomného oznámenia a nadobúda účinky momentom jeho 

doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje v celom rozsahu, okrem tých jej ustanovení, ktorých sa netýka odstúpenie od zmluvy 

podľa Obchodného zákonníka a ďalej ustanovení obsiahnutých v článkoch 8. 

7.7 V prípade podania výpovede zo Zmluvy ktorejkoľvek  zo  zmluvných strán, táto musí byť písomná. Výpovedná  doba  nesmie byť kratšia ako 1 mesiac a výpovedná doba 

začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-mc/
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-mc/
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-mc/


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené výslovne inak, všetky oznámenia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy urobiť písomne, 

sa budú považovať za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky na adresu sídla zmluvnej strany. 

Každé také oznámenie, výzva alebo podanie sa bude považovať za doručené dňom jeho prevzatia, v prípade jeho neprevzatia tretí pracovný deň po uložení zásielky, aj keď sa 

táto zmluvná strana o uložení nedozvedela alebo v deň odmietnutia jeho prevzatia. 

8.2 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako  celok  alebo ich časť  bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

8.3 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto 

zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od zmeny príslušných údajov. 

Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného listu alebo dňom 

doručenia zástupcom niektorej zo zmluvných strán. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom (ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka). 

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy a to: 

Príloha č.1 - Osoby poverené komunikáciou 

Príloha č.2 - Špecifikácia Zariadenia, odovzdávacích miest, určených meradiel a plánu výroby 

8.6 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnými a číslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 

8.7 Táto Zmluva sa uzaviera v počte dvoch (2) rovnopisov v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise. 

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 
 

 

 

 

 

Za Výrobcu: 
 
 
 
 
 

 

 

Meno: 

Pavol  Foltán ,  starosta 

 

 

 

 

Za Výkupcu: 
 
 
 
 
 
 

 

Meno: 

Peter Kalman, predseda predstavenstva 



PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O VÝKUPE ELEKTRINY 

Kontaktné osoby Zmluvných strán 
 

 

Zastupcovia pre zmluvné vzťahy: 

Na strane Výrobcu: 
 

meno funkcia telefón e-mail 

Pavol Foltán starosta +421 918 742 204 obec@hornevestenice.sk 

 

Na strane Výkupcu: 
 

meno funkcia telefón e-mail 
 

 
 

Zástupcovia pre Zmeny technických parametrov, upresňovanie a správu ročného diagramu: 

Na strane Výrobcu: 

meno funkcia telefón e-mail 

 

Na strane Výkupcu: 
 

meno funkcia telefón e-mail 
 

 
 

Zástupcovia pre fakturáciu a správu pohľadávok: 

Na strane Výrobcu: 

meno funkcia telefón e-mail 

     

Na strane Výkupcu: 
 

meno funkcia telefón e-mail 
 

 
 

Komunikácia v prípade poruchy a plánovaných prerušení distribúcie 

elektriny: 
 

meno telefón 

Poruchová linka 

Stredoslovenská distribučná a.s. 

0800 159000 

 

 

Poruchová linka 

Západoslovenská distribučná a.s. 

Poruchová linka 

Východoslovenská distribučná a.s. 

0850 111567 

0800 123332 

Miroslava Hoštáková Správa pohľadávok 02/3305 6444 pohladavky@greenlogy.com 

Milena Šúňová Ekonómka      046/5497370, 0904538786   obec@hornevestenice.sk 

Zákaznícke služby 02/3305 6444 podpora@greenlogy.com 

Denis Kalman Renewable Energy Manager +421911281281 denis@greenlogy.com 

mailto:obec@hornevestenice.sk
mailto:pohladavky@greenlogy.com
mailto:podpora@greenlogy.com
mailto:denis@greenlogy.com


Názov zariadenia výrobcu elektriny         Fotovoltická elektráreň 

EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu       24ZSS7508482000W 

Výkon a typ zdroja      3.3 kW / Fotovoltická elektráreň 

Adresa    Zariadenia  Horné  Vestenice  321,   97222  Horné     Vestenice 

Ročné množstvo dodanej elektriny    1,000 MWh 

Nadradená sústava      Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Názov zariadenia výrobcu elektriny         Fotovoltická elektráreň 

EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu       24ZSS75084810000 

Výkon a typ zdroja     3.3 kW / Fotovoltická elektráreň 

Adresa   Zariadenia  Horné  Vestenice   321,   97222  Horné   Vestenice 

Ročné množstvo dodanej elektriny    1,000 MWh 

Nadradená  sústava      Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Názov zariadenia výrobcu elektriny          Fotovoltická elektráreň 

EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu        24ZSS7508484000M 

Výkon a typ zdroja      3.3 kW / Fotovoltická elektráreň 

Adresa  Zariadenia  Horné  Vestenice  3 2 2 ,  97222  Horné   V e   stenice 

Ročné množstvo dodanej elektriny     1,000 MWh 

Nadradená sústava       Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Názov zariadenia výrobcu elektriny         Fotovoltická elektráreň 

EIC kód Z odovzdávacieho miesta výrobcu       24ZSS7508483000R 

Výkon a typ zdroja     3.3 kW / Fotovoltická elektráreň 

Adresa  Zariadenia  Horné   Vestenice 322,   97222   Horné  Vestenice 

Ročné množstvo dodanej elektriny    1,000 MWh 

Nadradená sústava      Stredoslovenská distribučná, a.s. 

PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE O VÝKUPE ELEKTRINY 

Identifikácia odovzdávacieho miesta a výrobného zariadenia 
 

 

Identifikácia Zariadenia výrobcu elektriny: 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE O VÝKUPE ELEKTRINY 

 

Zdroj dát pre výpočet ceny výkupu elektriny. 

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/celkove-vysledky-dt/ 

 
 

 

Výpočet ceny výkupu – report 

Denný   report   vedie   výkupca   na   základe   dát   od   OKTE   a     po   odsúhlasení   výrobcom   slúži   ako   príloha  faktúry za   výkup    elektriny.   Hodinové   ceny  sú   znížené  o   hodnotu 

Aditívneho koeficientu Výkupcu (podľa článku 5   Zmluvy). 

 

P.č. Dátum Hodina Výroba Cena MWh/hodina 
Suma v EUR bez DPH / 

výkup 
 

 

1 

2 

3 

4 

... 

744 

01.01.2022 

01.01.2022 

01.01.2022 

01.01.2022 

... 

31.01.2020 

1 

2 

3 

4 

... 

24 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

... 

0,1 

191,49 

192,47 

198,45 

205,01 

... 

240,47 

19,149 

19,247 

19,845 

20,501 

... 

24,047 

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/celkove-vysledky-dt/

