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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÉHO PORADENSTVA

Energet, s.r.o.

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) medzi zmluvnými stranami:
1

Obchodné meno: E nerget, s. r . o.
Sídlo: Školská 1, 926 01 Sereď
IČO: 34 111 671
DIČ: 2021022553
IČ DPH: N ie je  platiteľ DPH
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 774/T
Štatutárny orgán: Ing. Igor Krajci, konateľ
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK95 8330 0000 0025 0166 9414
Komunikačné ú d a je : + 421 905 640 601 (telefón) energet@ energet.sk (mail)

(ďalej len „Poskytovateľ”) a

Y
Obchodné meno: Obec Ž irany Právna forma: verejná správa

Sídlo: Obecný úrad, Žirany č 194,951 74 Žirany

IČO: 00308706
DIČ: 2021102952
IČ DPH: Nie je  platiteľ DPH
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Zsebi Funkcia: starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK40 5600 0000 0008 1432 3001

(ďalej len „Zákazník“)
(Poskytovateľ a Zákazník ďalej len „Zmluvné strany“).

ČI. L
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je  úprava vzťahov medzi Zmluvnými stranami, v ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť 
službu odborného poradenstva (ďalej len „Služba“).

(2) Služba je odborná poradenská činnosť Poskytovateľa, ktorej účelom a cieľom je  znížiť platbu zákazníka za elektrinu. 
Navrhnúť potrebné zmeny pre ekonomické zhodnotenie platby za odber elektriny na odberných miestach Zákazníka v budúcom 
období. Porovnať skutkové technické parametre odberných miest s ľakturačnými údajmi dodávateľa elektriny a kmeňovými 
údajmi prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS).

Služba predstavuje:
vyčíslenie finančných nákladov z analýzy platby za odber elektriny v súčasnom období bez zmien a finančných 

nákladov navrhnutého stavu,
porovnanie ekonomického zhodnotenia navrhnutých zmien s finančnými nákladmi za poradenstvo a technické práce 

v budúcom období,
návrh komplexného riešenia zmien nastavenia odberných miest prostredníctvom analýzy ekonomického zhodnotenia 

realizácie navrhnutých zmien v odberných miestach Zákazníka,
- vykonanie administratívnych prác a zabezpečenie technických prác pri zmene parametrov u prevádzkovateľa 

distribučnej siete a dodávateľa elektriny.
(3) Súčasťou služby na účely zistenia a porovnania fyzického stavu odberného miesta s fakturovanými údajmi platby za 

dodávku elektriny a za distribučné služby je vykonanie odbornej prehliadky odberných miest Zákazníka.
(4) Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje, že poskytne Zákazníkovi službu v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy. 

Zákazník sa zaväzuje, že bude poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.
(5) Zákazník sa zaväzuje za poskytnutú Službu zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa v článku III. tejto zmluvy.

Čl. II.
Rozsah Služby

(1) Poskytovateľ prostredníctvom odbornej firmy, ktoráje obchodným partnerom poskytovateľa, vykonáodbornú 
prehliadku odberných miest Zákazníka, za účelom porovnania fyzického stavu odberného miesta s líodnotafni uvedenými vo 
faktúre a kmeňovými údajmi PDS, s dôrazom namerania potrebných technických parametrov.
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(2) Poskytovateľ vypracuje analýzu ekonomického zhodnotenia zmien, kalkulácie a rozbor jednotlivých položiek za 

jednotlivé odberné miesta ( kde došlo k úspore) a sumarizovanie rozdielu platby za odberné miesta porovnaním fyzického stavu 
odberného miesta a stavu po realizácii navrhnutých zmien (ďalej len „Rozdiel v platbe“).

(3) V súlade s vypracovanými dokumentmi uvedenými v bode 2 tohto článku, predkladá Poskytovateľ návrh optimálnych 
zmien a tým aj ekonomicky najvýhodnejších zmien pre Zákazníka.

(4) Po vykonaní analýzy ekonomického zhodnotenia zmien, Poskytovateľ realizuje so súhlasom Zákazníka administratívne 
riešenie navrhnutých zmien a opatrení a následne navrhuje ich technické riešenie a spôsob realizácie.

(5) Poskytovateľ zabezpečí všetky optimálne zmeny pre Zákazníka v distribúcii a dodávke silovej elektriny u dodávateľa.
(6) Technické práce vyplývajúce z navrhnutých zmien sú vykonávané dodávateľsky odbornou firmou na základe Zmluvy 

o dielo medzi Zákazníkom a Zhotoviteľom.
(7) Zhotoviteľ odborne a ekonomicky zhodnotí cenu za technickú realizáciu navrhnutých zmien a navrhne celkovú sumu 

Poskytovateľovi, ktorý po prehodnotení predkladá na schválenie Zákazníkovi. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí správu o 
odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, požadovanú prevádzkovateľom distribučnej siete.

(1) V prípade, že Poskytovateľ na základe výsledkov analýzy ekonomického zhodnotenia zmien nezistí Rozdiel v platbe, 
Zákazníkovi nevzniká zmluvná povinnosť zaplatiť odmenu Poskytovateľovi za plnenie.

(2) Poskytovateľ predkladá Zákazníkovi taký návrh potrebných zmien, aby vypočítaný Rozdiel v platbe za elektrinu za 
dvadsaťštyri (24) mesiacov bol vyšší, ako súčet nákladov za realizáciu technických zmien a celkovej výšky odmeny za Službu. 
Návrh zmien kmeňových údajoch v odberných miestach a návrh nákladov za realizáciu technických zmien, odsúhlasuje 
Zákazník.

(3) Zákazníkovi vzniká zmluvná povinnosť zaplatiť odmeny Poskytovateľovi za plnenie, až po vložení technických zmien 
v odbernom mieste do informačného systému PDS pre výmenu dát (zmena kmeňových údajov v odbernom mieste).
Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za službu Poskytovateľa odmeny v období prvý až dvanásti mesiac vo výške 41,67 % a v období 

trinásty až dvadsiaty štvrtý mesiac 25 % z vypočítaného Rozdielu platby za elektrinu za dvadsaťštyri (24) po sebe idúcich 
kalendárnych mesiacov, ktorú by Zákazník zaplatil v danom kalendárnom mesiaci bez navrhnutých zmien a po realizácii 
navrhovaných zmien.

(4) Zákazník sa zaväzuje zaplatiť odmenu štyridsať (40) € za odberné miesto, kde Zákazník odsúhlasil zmenu kmeňových 
údajoch a danou zmenou nedôjde k zníženiu platby za elektrinu. Činnosť Poskytovateľa, ktorá nevedie k zníženiu platby za 
elektrinu, ale je  potrebná v zmysle právnych predpisov a ostatných predpisov k nastavenia odberných miest, alebo zistenia 
skutkového stavu, vykoná Poskytovateľ za výšku odmeny, ktorá bude vzájomne dohodnutá

(1) Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Všeobecnými obchodnými 
podmienkami platnými v čase podpísania zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Prílohe č. 1.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu vrátane Prílohy č. 1 prečítali, porozumeli obsahu a zmluvu uzavreli 
slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

(3) Obsah zmluvy je  možné meniť alebo dopĺňať písomne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
(4) Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

(5) Táto zmluva je  vypracovaná a podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jeden pre každú Zmluvnú 
stranu.

ČLIII.
Odmena a platobné podmienky

ČL IV.
Trvanie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú tridsaťšesť (36) mesiacov odo dňa jej účinnosti.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

v Žiranoch, dňa?:..l'l-..2019 v Žiranoch, dňa.?:. .^.'.2019

Za Poskytovateľa: Za Zákazníka :
y  ̂  7 1 f / \

E rte rc* *  -.r.o.
Školská 1, í SER]

IČO: 3 71
Dlč: 2Gúxunó53

.r.o.
SEREĎ


