
 

                                     

                                  RÁMCOVÁ  DOHODA  č. RD- 01/2017/EL   
o združenej dodávke elektrickej energie 

 

(ďalej len „rámcová dohoda“)  

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č.  343/2015 Z. z.  o  verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 

Článok 1.  

1. Zmluvné strany                            

1.1. Obstarávateľská organizácia:    Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské   

Bohunice 

        Sídlo :                                          Trhová 2, 917 00 Trnava    

        Zastúpenie :                                 Ing. Vladimír Púčik – predseda združenia 

 IČO:                                             31826385 

 DIČ:                                             2021177246                                     

        Bankové spojenie:                       SK46 0900 0000 0050 5718 7198 

        Číslo účtu:                             

        (ďalej len „obstarávateľská organizácia “) 

                                                             A 

 

1.2. Predávajúci:                               MAGNA ENERGIA a.s.  
       Sídlo:                                           Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 

       Zastúpený:                                  Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

       IČO:           35743565                                       

       DIČ:                                            2020230135 

       Bankové spojenie:                      TATRA BANKA a.s.  

       Číslo účtu:                                   2622738682/1100  

       Zápis v Obchodnom registri    Okresného súdu Trnava   

       Oddiel:   Sa                                 Vložka č.  10626/T   

       (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

 

Článok 2. 

Preambula 

 

2. Obstarávateľská organizácia na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použila 

postup verejného obstarávania - verejnú súťaž  zadávaním nadlimitnej zákazky podľa § 

66 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, 

ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 3. 

                                                   Účastníci rámcovej dohody 
 

1.1.     Účastníkmi tejto rámcovej zmluvy sú: 

3.1.1.  Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 

3.1.2.  Obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice: 

           Obec Červeník, Obec Pusté Sady, Obec Jablonec, Obec Pusté Úľany, Obec Horné 

Obdokovce, Obec Nové Sady, Obec Ratkovce, Obec Tekoľdany, Obec Tepličky, Obec 

Dolné Otrokovce, Obec Dolná Streda, Obec Abrahám, Mesto Leopoldov, Obec 

Šalgovce, Obec Borovce, Obec Nitrianska Blatnica, Obec Sokolovce, Obec Hubina, 

Obec Veľké Ripňany,  Obec Naháč, Obec Bohdanovce nad Trnavou, Obec Horné 

Dubové, Obec Banka, Obec Prašník, Obec Trebatice, Obec Rakovice, Obec Ostrov, 

Obec Bašovce,  Obec Nižná, Obec Radošina, Obec Dolný Lopašov, Obec Voderady, 

Obec Pobedim, Obec Trakovice, Obec Ratnovce, Obec Šoporňa, Obec Horné Zelenice, 

Obec Merašice, Obec Siladice, Obec Šípkové, Obec Dubovany, Mesto Vrbové. 

3.1.3.   Organizácie v zriaďovateľskej alebo v zakladateľskej pôsobnosti obcí uvedených 

v bode 3.1.2.: 

            Základná škola s materskou školou Červeník, Základná škola s VJM Váhovce - Vágai 

Magyar Tannyelvű Alapískola, Základná škola Pata, Základná škola s materskou školou 

Bojničky, Základná škola Michala Tareka Abrahám, Základná škola Leopoldov, 

Materská škola Leopoldov, Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica, 

Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany, Zariadenie pre seniorov Križovany 

nad Dudváhom, Základná škola Vrbové,  Základná škola s materskou školou Voderady, 

Základná škola s materskou školou Nové Sady, 

 
 

                                                     

Článok 4. 

Predmet rámcovej dohody o združenej dodávke elektrickej energie 

 

4.1.     Predmetom tejto rámcovej  dohody je: 

4.1.1. záväzok predávajúceho zabezpečiť dodávku elektrickej energie vrátane skoordinovania 

a zabezpečenia distribučných a ostatných regulovaných služieb a prevzatia 

zodpovednosti za odchýlku na odberných miestach kupujúcich v rámci tarifných pásiem 

a v predpokladaných množstvách uvedených v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej dohode – 

Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie 

4.1.2. záväzok kupujúcich predmet rámcovej dohody odobrať a uhradiť kúpnu cenu za 

realizované dodávky v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode 

a v zmysle následne uzatvorených zmlúv o združenej dodávke elektrickej energie (ďalej 

len „zmluva o združenej  dodávke EE“) 

4.1.3. stanovenie podmienok uzatvárania zmlúv o združenej dodávke EE medzi kupujúcimi 

a  predávajúcim, resp. určenie základných práv a povinností kupujúcich na jednej 

strane a predávajúceho na druhej strane.  

 

Článok 5. 

Kategórie odberu, tarifné pásma a predpokladané množstvá dodávok 
 

5.1. Dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb 

a prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa bude realizovať na odberných miestach 

kupujúcich: 

5.1.1. v kategóriách odberu – administratívne a prevádzkové budovy, resp.  verejné osvetlenie  

5.1.2. v tarifných pásmach - vysoký tarif (VT), nízky tarif (NT) a jednotarif (1T) 

5.2. Predpokladané množstvá dodávok elektrickej energie na odberných miestach kupujúcich 

v rámci kategórií odberu a tarifných pásiem je nasledovný: 

       5.2.1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 



               Vysoký tarif – predpokladané množstvo – 994,016 MWh 

       5.2.2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 

               Nízky tarif – predpokladané množstvo – 976,456 MWh 

       5.2.3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách 

                 Jednotarif – predpokladané množstvo – 2.240,098 MWh 

       5.2.4. Verejné osvetlenie 

                 Vysoký tarif – predpokladané množstvo – 654,694 MWh 

       5.2.5. Verejné osvetlenie 

                  Nízky tarif – predpokladané množstvo – 1.325,174 MWh 

       5.2.6. Verejné osvetlenie 

                 Jednotarif – predpokladané množstvo – 875,216 MWh 

 

5.3.  Predpokladané množstvá dodávok elektrickej energie vrátane upresnenia kategórie odberu  

a tarifných pásiem na jednotlivých odberných miestach sú uvedené v Prílohe č.2 k tejto 

rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu 

elektrickej energie 

5.4.  Interval – rozpätie skutočne odobratého množstva elektrickej energie bez uplatnenia 

sankcií zo strany predávajúceho je  +/- 60%, t.j. od 40 do 160 % zo súčtu zazmluvneného 

množstva elektrickej energie v rámci všetkých odberných miest kupujúceho. 

 

Článok 6. 

Podmienky uzatvárania zmlúv o združenej dodávke EE  

 

6.1. Zmluvy o združenej dodávke EE s predávajúcim bude uzatvárať každý kupujúci 

samostatne v zmysle údajov uvedených v tabuľkových prílohách k tejto rámcovej dohode. 

6.2. Kupujúci si vyhradzujú právo pred uzatvorením zmlúv o združenej dodávke EE rokovať 

o ďalších podmienkach  uvedených predávajúcim v zmluve o združenej dodávke EE, ktoré 

neboli zakotvené v tejto rámcovej dohode 

6.3. Zahájenie dodávky elektrickej energie pre jednotlivých kupujúcich sa uskutoční v 

termínoch ukončenia zmluvných vzťahov so súčasnými dodávateľmi v zmysle príslušných, 

aktuálne platných legislatívnych noriem. 

6.4. Ak súčasný dodávateľ je zároveň predávajúcim, zahájenie dodávky elektrickej energie sa 

v zmysle tejto RD môže uskutočniť na základe dohody predávajúceho s jednotlivými 

kupujúcimi  v termíne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, prípadne v ďalších termínoch 

od prvého dňa nasledujúcich mesiacov po podpise tejto RD. 

6.5. Zmluvy o združenej dodávke EE medzi kupujúcimi a predávajúcim sa budú uzatvárať na 

obdobie 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia ich účinnosti. 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé zmluvy o združenej dodávke EE, ktoré budú 

uzatvárané na základe tejto rámcovej dohody, budú zodpovedať podmienkam dohodnutým 

v tejto rámcovej dohode. 

 

Článok 7 

Kúpna cena za dodávku predmetu rámcovej dohody 
 

7.1. Kúpne ceny pre odber elektrickej energie v jednotlivých tarifných pásmach v  rámci 

stanovených kategórii odberu sú určené samostatne. 

7.2.  Kúpna cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena vygenerovaná prostredníctvom realizácie 

verejnej súťaže. 

7.3. Kúpne ceny elektrickej energie v jednotlivých kategóriách odberu a tarifných pásmach sú 

dohodnuté nasledovne: 

7.3.1. Administratívne a prevádzkové budovy – Vysoký tarif (VT)          35,00   Eur/MWh 

7.3.2. Administratívne a prevádzkové budovy – Nízky tarif (NT)             35,00   Eur/MWh 

7.3.3. Administratívne a prevádzkové budovy – Jednotarif (1T)               35,00   Eur/MWh 



7.3.4. Verejné osvetlenie – Vysoký tarif (VT)                                           32,00   Eur/MWh 

7.3.4. Verejné osvetlenie – Nízky tarif (NT)                                              32,00   Eur/MWh 

7.3.4. Verejné osvetlenie – Jednotarif (1T)                                                32,00   Eur/MWh 

 

7.4. Kúpne ceny elektrickej energie v zmysle bodu 7.3. ďalej nezahŕňajú tarify za distribúciu 

elektriny, prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné 

regulované položky (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) 

stanovené podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej 

republiky (ÚRSO), ďalej nezahŕňajú odvod do Národného jadrového fondu na 

vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 

rádioaktívnymi odpadmi a ani spotrebnú daň. 

7.5. Mesačnú platbu za odberné miesto zmluvné strany dohodli v sume 0,00 Eur. 

7.6. Kúpne ceny elektrickej energie v jednotlivých kategóriách odberu a v tarifných pásmach 

sú počas platnosti a účinnosti zmlúv o združenej dodávke EE stanovené ako maximálne 

a zároveň sú platné pre všetky produkty a kombinácie produktov nachádzajúcich sa 

v produktovom portfóliu predávajúceho.  

7.7. Predávajúci je oprávnený ku kúpnym cenám elektrickej energie pripočítať: 

7.7.1. náklady na distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii 

elektriny, ako aj ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za 

prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia ÚRSO 

7.7.2. odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na 

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

7.7.3. spotrebnú daň z elektriny v zmysle Zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 

elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

7.7.4.  DPH v zmysle Zákona č.224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov  

7.8. V prípade, že takto stanovená kúpna cena elektrickej energie bude pre niektorého 

kupujúceho v rozpore s príslušnou platnou legislatívou určujúcou cenovú reguláciu (napr. 

malé podniky), predávajúci je povinný túto cenu upraviť tak, aby zodpovedala cenovej 

regulácii. Na ostatné kúpne ceny elektrickej energie sa toto  ustanovenie nevzťahuje. 

7.9. Kúpne ceny elektrickej energie vygenerované v zmysle tohto článku obsahujú všetky 

náklady spojené s dodávkou silovej elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku a budú platné pre všetky príslušné odberné miesta kupujúcich počas trvania 

platnosti a účinnosti zmlúv o združenej dodávke EE. 

7.10. V prípade zmeny regulovaných zložiek ceny alebo zavedenia nových poplatkov, resp. 

nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia dodávok podľa 

tejto rámcovej dohody, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho ich zaplatenie a 

kupujúci sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť.  
 
 

 

Článok 8. 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

8.1. Kúpna cena elektrickej energie je splatná na základe daňových dokladov (faktúr za 

dodávku elektrickej energie) vystavených predávajúcim za všetky odberné miesta 

kupujúceho. 

8.2. Výšku a režim zálohových platieb si dohodnú kupujúci s predávajúcim v jednotlivých 

zmluvách o združenej dodávke EE samostatne tak, aby to z hľadiska financovania odberu 

v príslušnej kategórii odberu a v tarifnom pásme vyhovovalo obom zmluvným stranám.  

8.3. Vyúčtovacie faktúry budú vystavované na základe skutočnej spotreby zistenej na základe 

meraní samostatnými elektromermi nachádzajúcimi sa na každom odbernom mieste. 

Meranie dodávok elektrickej energie pre účely fakturácie zabezpečuje predávajúci 

prostredníctvom meracích zariadení v zmysle platnej zmluvy o distribúcií elektrickej 

energie.  



8.4. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr je do 30 

dní od ich vystavenia. 

8.5. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektrickej energie nesprávnym 

odpočtom, výpočtovou chybou a pod., budú mať kupujúci aj predávajúci nárok na 

vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od obdržania faktúry. Predávajúci, resp. kupujúci 

reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane do 30 dní od obdržania 

reklamácie. 

8.6. Úhrada peňažných plnení bude vykonaná v mene Eur. Všetky platby za dodávky elektrickej 

energie sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch. 

    8.7. V prípade, že predávajúci vedie svoj účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky 

poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia 

zmluvy o združenej dodávke EE v plnej  výške. 
8.8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet 

predávajúceho. 

 

                                                            Článok 9. 

Dodacie podmienky 
 
9.1. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť zmluvy o združenej dodávke EE s kupujúcimi 

a realizovať dodávky elektrickej energie v zmysle podmienok stanovených v tejto 

rámcovej dohode. Predávajúci v rámci predloženej ponuky priloží k tejto rámcovej dohode 

svoju vzorovú  zmluvu o združenej dodávke EE a označí ju ako Prílohu č. 3. Zmluvné 

podmienky zakotvené vo vzorovej zmluve o združenej dodávke EE musia byť v súlade 

s ustanoveniami tejto rámcovej dohody. 

9.2. Kontaktná osoba predávajúceho určená pre komunikáciu s kupujúcimi pri uzatváraní     

zmlúv o združenej dodávke EE: 

9.2.1. meno a priezvisko:   Ing. Jana Zaťková 

9.2.2. telefón:                     033 791 57 07  

9.2.3. e-mail:                      jana.zatkova@magnaea.sk 

9.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať elektrickú energiu kupujúcim uvedeným v Prílohe č. 1 

k tejto rámcovej dohode – Zoznam organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, 

na odberných miestach kupujúcich v predpokladaných množstvách, v kategóriách odberu 

a v tarifných pásmach uvedených v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej dohode - Zoznam 

odberných miest s predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie. 

9.4. Kupujúci sa zaväzujú uzavrieť zmluvy o združenej dodávke EE s predávajúcim, odobrať 

zazmluvnené množstvo elektrickej energie a uhradiť kúpnu cenu za realizované dodávky 

v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode a  následne v uzatvorených 

zmluvách o združenej dodávke EE. 

9.5. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať tolerančné pásmo - rozpätie skutočného odobratého 

množstva elektrickej energie bez uplatnenia sankčných poplatkov za neodobratie, resp. 

prečerpanie v rozmedzí +/- 60%, t.j. od 40 do 160 % zo zazmluvneného množstva 

elektrickej energie v rámci všetkých odberných miest kupujúceho. 

 

 

 

 

Článok 10. 

Predpokladaná hodnota zákazky 

 

10.1. Predpokladaná hodnota všetkých zmlúv o združenej dodávke EE uzatvorených na základe 

podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode  počas jej platnosti a účinnosti je  

238.732,64 EUR  bez DPH, ktorá nezahŕňa tarify za distribúciu elektriny, prenosu 

elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky 

(tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) stanovené podľa cenového 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ÚRSO), ďalej 



nezahŕňajú odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a 

na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a ani spotrebnú 

daň. 

 

 

Článok 11. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto rámcovej dohode sú platné len v prípade, ak sú 

vyhotovené  v písomnej podobe a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v 

predchádzajúcich ustanoveniach. 

11.3. Táto rámcová dohoda sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch  origináloch, 

z ktorých obstarávateľská organizácia obdrží dva exempláre a predávajúci  dva 

exempláre. 

11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto rámcovej dohody riadne prečítali, jeho obsahu 

plne  porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.5. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 

obstarávateľskej organizácie. Dojednáva sa na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov od 

dátumu podpisu tejto rámcovej dohody.  

11.6. V prípade rozporu medzi ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok 

predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č. 4 k  tejto rámcovej dohode a ustanoveniami tejto 

rámcovej dohody a jej príloh, majú ustanovenia tejto rámcovej dohody a jej príloh  

prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 

 

 

PRÍLOHY 

 

1.   Zoznam organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu  

2.   Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie 

3.  Vzorová  zmluva o združenej dodávke elektrickej energie (prikladá uchádzač) 

4.   Všeobecné obchodné podmienky (prikladá uchádzač) 

 

 

V Trnave dňa 14.03. 2017 

 

                                        

 

 

 ....................................................                                              ................................................... 

      MAGNA ENERGIA a.s.                                                   Združenie miest a obcí, región 

          Martin Ondko                                                                    JE Jaslovské Bohunice 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ                        Ing. Vladimír Púčik- predseda     

združenia 
 


