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Príloha č. 4 

ZMLUVA  O ENERGETICKEJ  SLUŽBE 
uzavretá v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri využívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) v 

znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem Slovenskej republiky 

Č. ZMLP-2014-340-000001 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1.   Objednávateľ  : 

Základná škola Bystrany 
Bystrany 13, 053 62  Bystrany 
IČO: 35545984   DIČ:2021673346  IČ DPH:  
Bankové spojenie:Prima banka a.s. č. účtu:7524963002/5600 
 
Štatutárny orgán: Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka  tel. :053 / 429 7070 

       mail : zs_riaditel@mail.t-com.sk 
  

Zástupca k rokovaniam vo veciach : 
a) technických: Mgr. JúliaČurillová tel. :053 / 429 7070 e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk 
b) zmluvných:Mgr. JúliaČurillová tel. :053 / 429 7070 e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk 
c) ekonomických: Mgr. JúliaČurillová tel. :053 / 429 7070 e-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk 
 

1.2   Dodávateľ : 

KOOR Východ, s.r.o. 
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice 
IČO: 46 523 049   DIČ: 202 341 7880  IČ DPH: SK202 341 7880 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  č. účtu: 2981 423 658/0200 
 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I Oddiel Sro, Vložka číslo 29193/V 
Konateľ:   Ing. Milan Orlovský tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk 
Konateľ:   Ing. Anton Staško tel. : 0917 482 925 e-mail: anton.stasko@koor.sk
 Zástupca k rokovaniam vo veciach 
d) technických: Branislav Koreň  tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk 
e) zmluvných: Ing. Milan Orlovský tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk 
f) ekonomických:  Ing. Karin Orlovská tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy o energetickej službe je: 

a) spracovaní energetickej analýzy a vypracovanie energetického auditu pre školu 

b) návrhu projektu zvýšenia efektívnosti pri používaní energie a jeho realizácii v škole, 

c) zabezpečovanie prevádzky energetických zariadení za odberným miestom, 

d) monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, 
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III. DODACIE PODMIENKY 
 
3.1. Dodávateľ zabezpečuje: 

3.1.1. Návrh projektu zameraného na efektívnosť pri používaní energie a jeho realizácia 
3.1.2. Prevádzka a údržba energetických zariadení 
3.1.3. Dodávku energetických zariadení  

3.2. Sústava tepelných zariadení za odberným miestom dodaných dodávateľom zostáva v priebehu celého 
zmluvného vzťahu majetkom dodávateľa. 

3.3. Zmluvné miesto energetickej služby, parametre dodávaného média a meranie sú definované v prílohe 
č. 1 tejto zmluvy – „Prihláška k energetickej službe“. 

3.4. Zmluvne dohodnutá zálohová platba je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy – „Dodatok 
o preddavkových platbách“ 
 

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVKY 
 
4.1. Energetická služba sa riadi zákonom č. 476/2008Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 
4.2. Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sú dodávateľ a odberateľ povinný zabezpečovať 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 476/2008 Z.z. a 555/2005 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

4.3. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k  sústave tepelných zariadení v ktorúkoľvek 
dennú a nočnú hodinu, odovzdať mu duplikát kľúčov alebo oznámiť stabilné miesto ich uloženia, ako 
aj telefónne číslo kontaktnej osoby dostupnej počas celých 24 hodín. 

4.4. Dodávateľ je povinný vo vlastnej réžii kontrolovať sústavu tepelných zariadení, resp. jeho podružné 
sústavy tepelných zariadení, kontrolovať dodržiavanie dohodnutých technických podmienok, ako aj 
správnosť údajov meracích prístrojov. 

4.5. Odberateľ ohlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu poruchy na sústave tepelných zariadení, 
vrátane zariadení podružne pripojených, ktoré majú vplyv na dodávku energetickej služby. Odberateľ 
však nesmie zasahovať do primárneho okruhu dodávateľa a zariadení patriacich do majetku 
dodávateľa.  

4.6. Odberateľ je v prípade akýchkoľvek plánovaných zmien týkajúcich sa tepelných zariadení povinný 
predložiť projektovú dokumentáciu plánovaných zmien k odsúhlaseniu dodávateľovi pred ich 
realizáciou a rešpektovať pripomienky dodávateľa k predloženej projektovej dokumentácii. 

4.7. Po uplynutí doby počas ktorej odberateľ odstránil poruchu, resp. vykonal údržbu na svojich tepelných 
alebo iných zariadeniach,alebo ukončení plánovanej odstávky,vyzve dodávateľa na spustenie 
technologických zariadení do prevádzky. 

 

 
V. MERANIE DODÁVKY MÉDIÍ 

 
5.1. Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnejenergetike 

a vyhlášky 152/2005 Z. z. . Spotreba médií sa meria určenými meradlami dodávateľa, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.2. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre dodávateľa trvalý bezpečný prístup k určeným meradlám 
a zariadeniam v zmysle platných predpisov BOZP a PO a zodpovedá za poškodenie úradnej alebo 
podnikovej plomby. 

5.3. Odberateľ môže pre vlastnú potrebu po upovedomení a za prítomnosti dodávateľa namontovať 
podružné meradlá zapojené za určeným meradlom dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod 
určeného meradla dodávateľa a ani zmluvné podmienky dodávky energetickej služby. Správnosť 
merania podružných meradiel dodávateľ nekontroluje a ani ich neodčítava. 

5.4. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určených meradiel, alebo zistí na nich chybu, môže 
písomne požiadať dodávateľa o ich preskúšanie podľa  zákona č. 476/2008Z.z. o energetickej službe. 

5.5. Ak sa aj pri druhom preskúšaní zistí, že údaje určeného meradla sú v medziach triedy presnosti 
uvedenej výrobcom, odberateľ uhradí dodávateľovi náklady spojené s preskúšaním, okrem prípadov 
ak k preskúšaniu došlo  z podnetu dodávateľa. 
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5.6. Ak sa pri preskúšaní zistí, že hodnoty určeného meradla sa odchyľujú od prípustnej hodnoty, 
dodávateľ vymení určené meradlo na svoj náklad aodberateľovi uhradí sumu zodpovedajúcu chybe 
v meraní, ato odo dňa, kedy chyba preukázateľne vznikla, resp. odo dňa odpočtu predchádzajúceho 
mesiaca. 

5.7. Ak nemožno presne zistiť spotrebu média počas poruchy určeného meradla alebo výluky merania 
počas plánovanej kontroly, spotreba média sa vyhodnotí podľa priemerných spotrieb 
v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach alebo iným spôsobom dohodnutým s odberateľom. 

5.8. Odpočty určených meradiel a vyhodnotenie dodávky média vykonáva dodávateľ mesačne, najskôr 4 
pracovné dni pred ukončením mesiaca. V priebehu mesiaca môže dodávateľ uskutočňovať kontrolné 
odpočty. 

5.9. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehôt povinného overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 
142/2000 Z. z. o metrológii. 

5.10. V prípade ukončenia energetickej služby podľa tejto zmluvy rieši ďalšie podmienky „Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve“, ktorá tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o koncesii na energetické službya ktorá je 
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.  

 
 

VI. CENA 
 
6.1. Cena energetickej služby je dohodnutáv koncesnej zmluve ako podiel na úsporách dosiahnutý 

poskytovaním energetických služieb  
 

 

VII. REKLAMÁCIE 
 
7.1. Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní energetickej služby z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho 

výpočtu, použitím nesprávnej sadzby, majú odberateľ a dodávateľ nárokna vyrovnanie nesprávne 
fakturovaných čiastok. 

7.2. Odberateľ je oprávnený do 30 dní po prevzatí faktúry uplatniť reklamáciu mailom, ktorého prevzatie 
bolo potvrdené, resp.  písomne doporučeným listom na korešpondenčnú adresu dodávateľa. 
V reklamácii je nutné uviesť dôvody jej uplatnenia. Avšak reklamácia neoprávňuje odberateľa 
k nezaplateniu vystavenej faktúry. 

7.3. Všetky náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi. 
 

VIII. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY  
 

8.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy resp. niektorej z jej príloh, je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Tieto zmeny sa vykonajú v čo najkratšom možnom termíne od doby, kedy došlo 
k zmene skutočností. 

8.2. Zmluva o energetickej službe sa uzatvára na dobu 10 rokov od termínu uvedenom na prihláške 
k odbere energetickej služby. 

8.3. Ukončiť odber energetickej služby môže odberateľ alebo konečný spotrebiteľ aj dohodou 
s dodávateľom, ak odberateľ alebo konečný spotrebiteľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené 
náklady uvedené v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. 

8.4. V prípade nesplnenia si povinnosti odberateľa zaplatiť za odobranú energetickú službu najneskôr 
uplynutím  posledného dňa lehoty splatnosti faktúry, poskytne dodávateľ odberateľovi náhradnú 
lehotu 14 dní na splnenie si svojej povinnosti. Ak si odberateľ nesplní svoju povinnosť zaplatiť za 
odobranú energetickú službu ani uplynutím náhradnej lehoty, vyhradzuje si dodávateľ právo odstúpiť 
od zmluvy s okamžitou platnosťou, pričom je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi zdokladované 
ekonomicky oprávnené náklady, penále a pokutu.  
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IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Zmluva o energetickej službe nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodávka 

energetickej služby sa začne dňom uvedeným v prílohe č. 1 – „Prihláška k odberu“ 
9.2. Zmluvné podmienky na energetickú službu a príloha č. 1tejto zmluvy sú dohodnuté na 10 rokov od 

dátumu uvedenom v prílohe č.1. 
9.3. Príloha č. 2 tejto zmluvy je dohodnutá vždy maximálne na príslušný kalendárny rok.  
9.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdržídve 

vyhotovenia. 
 
9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o energetickej službe je: 

Príloha č. 1 – „Prihláška k odberu energetickej služby“ 
 Príloha č. 2 – „Dohoda o preddavkových platbách“ 
Príloha č. 3 – „Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia, prerušenia a ukončenia dodávky 

energetickej služby“ 
 
 
 
 
 
V Bystranoch, dňa 12.3.2014   V Bystranoch,  dňa 12.3.2014 
 
 
 
 
Dodávateľ:     Odberateľ:  
 
 
 
 
..............................................................  .............................................................. 
KOOR Východ, s.r.o.    Základná škola Bystrany 
Konateľ: Ing. Anton Staško   Riaditeľ: Mgr.Júlia Čurillová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


