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Dodatok č.1 
ku Kúpnej zmluve č. Z20208749_Z 

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

 Obchodné meno: Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o.  

 Sídlo: Muránska Huta, Predná Hora 126, 04901 Muráň, Slovenská republika

 IČO: 37954920 

 DIČ: 

IČ DPH: 

2022037215 

 Bankové spojenie: IBAN: SK8002000000000055237582 

 Telefón: +421 584866111 

1.2 Dodávateľ: 
 

 Obchodné meno: RIGHT POWER, a.s. 

 Sídlo: Na Bráne 8665/4, 01001 Žilina, Slovenská republika 

 IČO: 36366544 

 DIČ: 2022214007 

 IČ DPH: SK2022214007 

 Telefón: 0907996936 

II. Predmet Dodatku 

2.1.  Dodávateľ a Objednávateľ (ďalej len „Zmluvné strany“) uzavreli dňa 06.05.2020 Kúpnu zmluvu č. Z20208749_Z (ďalej 
len „Zmluva“), ktorú týmto nasledovným spôsobom dopĺňajú: 

2.1.1. Položka č.2.1: Osobité požiadavky na plnenie Zmluvy č. Z20208749_Z sa dopĺňa o nasledovné: 

Objednávateľ je povinný vopred, najmenej 14 kalendárnych dní pred rozhodujúcou skutočnosťou písomne oznámiť 
Dodávateľovi všetky ním plánované okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na veľkosť a tvar diagramu odberu, najmä však opravy, 
revízie, plánované odstávky, hromadné dovolenky a dĺžku trvania týchto okolností. 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa aj o všetkých náhlych a nepredvídaných 
okolnostiach vplývajúcich na odber elektriny, spolu s predpokladanou dĺžkou odstránenia týchto okolností. 

Objednávateľ je povinný okolnosti podľa vyššie uvedených požiadaviek oznámiť telefonicky alebo e-mailom na kontaktné 
osoby Dodávateľa určené v Dodatku č.1 k Zmluve č. Z20208749_Z 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby distribúcie do odberných miest Objednávateľ do výšky maximálnej rezervovanej 
kapacity uvedenej v Technických vlastnostiach - Položka č.1 Dodávka elektrickej energie Zmluvy pre  odberné miesto 
pripojené na napäťovú úroveň VN a veľkosti hlavného ističa  pre odberné miesto pripojené na napäťovú úroveň NN. Služby 
distribúcie sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom 
príslušnej PDS a v kvalite podľa Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS ktoré budú zverejnené na 
internetových stránkach www.rightpower.sk 

Kvalita dodávanej elektriny a služieb distribúcie nemusí byť dodržaná, ak:  
a) Objednávateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je uvedený v Zmluve; 
b) Objednávateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sieť (verejný rozvod elektriny)  
              stanovené technickými predpismi; 
c) Objednávateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu; 
d) Je vyhlásený stav núdze; 
e) Vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach 
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f) Objednávateľ porušuje ustanovenia Zmluvy, ZoE, Prevádzkového poriadku príslušnej PDS alebo iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a distribúcie elektriny. 

Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať technické parametre odberných miest stanovené PDS podľa Prevádzkového poriadku 
PDS a Technických podmienok prevádzkovania distribučnej sústavy PDS, najmä však: 
a) dodržiavať podmienky pripojenia stanovené Zmluvou o pripojení a dodržiavať zmluvné technické parametre 
odberných miest (hodnoty max. rezerv. kapacity, rezerv. kapacity, účinníka, typ a spôsob merania, veľkosť ističov a pod.) 
b) udržiavať svoje technické odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným technickým normám a platným 
právnym predpisom 
c) odpájať zariadenia, ktoré svojou činnosťou poškodzujú kvalitatívne parametre sústavy na základe žiadostí PDS 
d) konzultovať s PDS pripojenie spotrebičov u ktorých je predpoklad ovplyvnenia distribučnej sústavy 
e) postupovať v prípade hroziaceho alebo prebiehajúceho stavu núdze podľa príslušných právnych predpisov a 
poskytnúť súčinnosť PDS. 

1. Dodávky elektriny sú garantované a nemôžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávateľa, okrem 
prípadov vyplývajúcich zo ZoE, len v  z nasledovných dôvodov: 
a) stav núdze vyhlásený v súlade so ZoE; 
b) vyššia moc. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností 
vyplývajúcich z tejto 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 Zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o 
existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia zastupujúca záujmy krajiny 
pôvodu; 
c) ak Objednávateľ odoberá elektrinu v rozpore so Zmluvou v zmysle § 46 Zákona o energetike. Za odber v rozpore 
so Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podľa Zmluvy, a ak si 
Objednávateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávateľ v písomnej výzve 
Objednávateľovi, najviac však 15 dní od doručenia výzvy s upozornením, že dodávka elektriny a služby distribúcie budú 
prerušené. Dodávateľ  v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk Objednávateľa. Dodávka elektriny 
a služby distribúcie budú opätovne obnovené potom ako Objednávateľ preukázateľne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v 
omeškaní spolu so sankčnými poplatkami dohodnutými v Zmluve a v ostatných prípadoch neoprávneného odberu po 
odstránení príčin neoprávneného odberu a po zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber. Dodávateľ  môže 
Objednávateľovi  účtovať poplatok za znovu pripojenie odberného miesta v zmysle platného cenníka príslušnej PDS; 
d) ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodov na strane PDS, a to bez ohľadu na to, či sa následne preukáže, že 
príslušný PDS nekonal v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. V prípade takéhoto prerušenia Dodávateľ 
nezodpovedá za škody spôsobené Objednávateľovi. Objednávateľ bude o plánovaných udalostiach vopred informovaný 
príslušnou PDS najmenej 14 dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny. 

V prípade obmedzení alebo prerušení dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú  zodpovední pracovníci Zmluvných 
strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení alebo prerušení dodávok, o príčinách vzniku a o predpokladanej dobe 
obmedzení alebo prerušení. 

Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia bude dodávka obnovená na začiatku ďalšej hodiny, ktorá nasleduje 
po hodine, kedy vyššia moc prestala pôsobiť (alebo po dohode nasledujúci deň). Dôvody a čas obmedzenia alebo prerušenia 
budú následne nahlásené zodpovedným pracovníkom druhej Zmluvnej strany formou e-mailu. 

Nedostatok elektriny na strane Dodávateľa alebo zvýšený dopyt elektriny na strane Objednávateľa, ktorý je vyšší ako 
zmluvne objednané množstvo, nie je dôvodom pre obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny. 

V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny preukázateľným zavinením Dodávateľa z iných dôvodov ako sú 
uvedené v Dodatku č.1 k Zmluve č.Z20208749_Z, a okrem ostatných prípadov okolností vylučujúcich zodpovednosť v 
zmysle ZoE alebo tejto Zmluvy, zodpovedá Dodávateľ za prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne. 

Ak bude skutočný odber za celé zmluvné obdobie nižší (neodber) ako 80% objednaného objemu, zaplatí objednávateľ 20 
EUR za každú neodobratú MWh až do výšky 80% objednaného objemu a to aj v prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu 
Zmluvy počas zmluvného obdobia. 

Ak bude skutočný odber za celé zmluvné obdobie vyšší (nadodber) ako 120% objednaného objemu, zaplatí objednávateľ k 
zmluvne dohodnutej cene prirážku 15 EUR za každú MWh odobratú nad 120% objednaného objemu. 

Porovnanie skutočného a dohodnutého množstva elektriny sa uskutočňuje za všetky odberné miesta uvedené v tejto Zmluve 
spolu. 

Objednávateľ je oprávnený Zmluvne dohodnuté množstvo meniť, a to vždy do 15. kalendárneho dňa mesiaca 
predchádzajúceho mesiacu zmeny počas celej doby platnosti Zmluvy č. Z20208749_Z.  
Za Zmluvné množstvo, ktoré je zároveň základom pre vyúčtovanie za nedodržanie dohodnutého množstva elektriny za celé 
obdobie dodávky bude považované takto upravené Zmluvne dohodnuté množstvo.  
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Dodávateľ má na  základe § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z. možnosť oslobodiť dodanú elektrinu Objednávateľovi 
prostredníctvom uplatnenia záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov podľa § 13 zákona č. 609/2007 Z. z.  a to v prípade ak 
ide o vyrobenú elektrinu:  
a. v solárnom zariadení, 
b. vo veternej elektrárni, 
c. v zariadení na využitie geotermálnej energie, 
d. vo vodnej elektrárni, 
e. v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy. 
 
Použitím záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov na celkovom množstve elektriny dodanej Objednávateľovi. 

 

2.1.2. Zmluva č. Z20208749_Z sa dopĺňa o Prílohu č.2 v nasledujúcom znení: 

PRÍLOHA Č. 2  - Kontaktné osoby Zmluvných strán 

Zástupcovia pre Zmluvné vzťahy: 

Na strane Objednávateľa: 

meno funkcia telefón e-mail 

Ing. Pavol Hurajt 
Námestník riaditeľa 

pre ekonomiku a 
personalistiku 

+421 58/4866 106 pavol.hurajt@olup-prednahora.sk 

 
Na strane Dodávateľa: 

meno funkcia telefón e-mail 

Jana Šterbinská  +421 907 996 936 jana.sterbinska@rightpower.com 
 

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

Na strane Objednávateľa:: 

meno funkcia telefón e-mail 

Ing. Kamil Jankovič 
Námestník riaditeľa 

pre investície 
a prevádzku 

0902965061 kamil.jankovic@olup-prednahora.sk 

 
Na strane Dodávateľa: 

meno funkcia telefón e-mail 

Ing. Jozef Kozák energetik  jozef.kozak@rightpower.com 
 

Zástupcovia pre fakturáciu a správu pohľadávok: 

Na strane Objednávateľa: 

meno funkcia telefón e-mail 

Ing. Alexandra Hurajtová 
Vedúca 

ekonomického 
oddelenia 

+421 58/4866 146 alexandra.hurajtova@olup-prednahora.sk 

Mgr. Monika Barnáková  Referentka EO +421 58/4866 111 faktury@olup-prednahora.sk 

 
Na strane Dodávateľa: 

meno funkcia telefón e-mail 

Ing. Martina Chrenková  +421 911 039 022 martina.chrenkova@rightpower.com 
Ing. Slávka Kollárová   +421 911 179 514 slavka.kollarova@rightpower.com 
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PRÍLOHA Č. 3  - Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme  
 

1. Objednávateľ v zmysle § 71 ods. 1 pís. b) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje dodávateľovi súhlas 
so zasielaním faktúr v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). 

2. Dodávateľ sa zaväzuje odosielať elektronickú faktúru o formou elektronickej pošty a to z e-mailovej adresy, ktorú uviedol v 
Súhlase so zasielaním faktúry v elektronickej forme (ďalej len „Súhlas“)., na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa, 
faktury@olup-prednahora.sk. Dodávateľ bude faktúru zasielať ako dokument PDF. 

3. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k nahlásenej e-mailovej adrese. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že si je 
vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu sú predmetom 
obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Dodávateľ nezodpovedá za porušenie 
obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese 
objednávateľa alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie objednávateľa.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že elektronická faktúra sa považuje za doručenú na základe odoslania potvrdzujúcej správy 
o jej prijatí objednávateľom na kontaktný e-mail pre zasielanie potvrdenia o prijatí, ktorý uviedol dodávateľ v Súhlase. 
Potvrdzujúcu správu o prijatí elektronickej faktúry odošle objednávateľ bezodkladne. 

5. V prípade nedoručenia potvrdzujúcej správy o prijatí elektronickej faktúry je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi 
faktúru opakovane elektronicky, resp. v papierovej forme.  

6. Dodávateľ ani objednávateľ nezodpovedajú za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť 
údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody 
vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia druhej strany do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej 
trase, alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu. Obe zmluvné 
strany sa dohodli, že počas trvania poruchy na komunikačnej trase neplynú lehoty vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. 

7. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na 
doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy. 

8. Objednávateľ môže o zrušenie služby Elektronická faktúra požiadať písomnou žiadosťou doručenou dodávateľovi. 
 

2.2.  Zostávajúce ustanovenia Zmluvy sa týmto dodatkom nemenia. 

III. Záverečné ustanovenia 

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.07.2020 o 00,00 
hod. V prípade, že Objednávateľom je verejný obstarávateľ, Dodatok sa stáva platným a účinným po jeho zverejnení v registri 
zmlúv na portáli objednávateľa. 
 
3.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z nich každá Zmluvná strana dostane jeden originál.  
 
3.3. Osoby podpisujúce tento dodatok v mene Zmluvných strán vyhlasujú, (i) že si tento dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom 
rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento dodatok nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú: 
 
 
 
 

Za Dodávateľa: RIGHT POWER, a.s. Za Objednávateľa:   Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. 
Meno: Ing. Michael Landau Meno: MUDr. Oleg Martinove 

Funkcia generálny riaditeľ Funkcia riaditeľ 
  

 
 

  

Žilina: 04.06.2020 Muráň : 04.06.2020 
 
 


