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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: 

obchodné meno: Obec Jelka 

sídlo:   Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:   00 306 011 

Zastúpená:  Ing. Gabriel Kiš, starosta obce 

E - mail:  obec@jelka.sk 

Tel. kontakt:                   031/ 7876 182 

 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

a 

2. Dodávateľ: 

obchodné meno: Citrón s.r.o. 

sídlo:   Lipského 8, 841 01 Bratislava 

IČO:   43 882 684 

Zápis v OR:  OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49609/B 

Zastúpená:  Ing. Tomáš Hanus, konateľ 

E - mail:   

Tel. kontakt: 

 

(ďalej aj ako „Dodávateľ“) 

sa dohodli na tejto zmluve o spolupráci. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ je spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poradenskými službami v oblasti energetiky a 

s tým súvisiacimi činnosťami vedúcimi k dosiahnutiu úspory nákladov za elektrinu.  

2. Touto zmluvou o spolupráci (ďalej len „zmluva“) sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať pre 

Objednávateľa analytické, implementačné a monitorovacie služby v oblasti energetiky vedúce k 

dosiahnutiu úspory nákladov za elektrinu (ďalej aj ako „Služby“) na odberných miestach 

elektrickej energie Objednávateľa. Predmetom zmluvy nie je cena silovej energie a úspora spojená 

s jej obstarávaním ani úspory na iných položkách, ktorých cena je regulovaná alebo stanovená 

dodávateľom energie.  

3. Do výpočtu dosiahnutej úspory vstupujú nasledovné fakturačné položky: 

- Rezervovaná kapacita (zložka tarify za výkon) 

- Prekročenie rezervovanej kapacity 

- Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 

(v prípade zmeny dodávateľa elektriny sa môže názov položky slovne odlišovať) 

 

4. Pre účely porovnania predchádzajúceho stavu a nového nastavenia po implementácii sa berie do 

úvahy referenčných 12 mesiacov máj 2019 – máj 2020, na každom odbernom mieste, kde bola 

zmena vykonaná.  

 



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Strana 2 
 

5. Dodávateľ na základe údajov od Objednávateľa poskytne Objednávateľovi periodický monitoring 
energetických dát s cieľom udržania úspor v nákladoch Objednávateľa na elektrinu a prípadná 
implementácia optimalizačných opatrení po dobu od 1. júla 2020 do 30. júna 2023. 

 

II. 

Odmena – platobné podmienky, náhrada nákladov 

 

1. Za poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi 

odmenu vo výške 20 % zo sumy skutočne dosiahnutej reálnej úspory a to po dobu 3 rokov od 

odsúhlasenia výsledkov Záverečnej správy z implementácie . 

2. Zo strany Dodávateľa bude Objednávateľovi raz ročne (prípadne podľa dohody oboch strán) 
vystavená faktúra, kde Dodávateľ vypočíta odmenu alikvotne k počtu dní poskytovania služby po 
vzájomnom odsúhlasení výsledkov Záverečnej správy. 

3. V prípade, pokiaľ bude mať Dodávateľ alebo Objednávateľ pochybnosti o správnosti dokladov 

preukazujúcich skutočne ušetrenú sumu, Objednávateľ sa zaväzuje mu pri tomto poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť, najmä zabezpečiť všetku požadovanú dokumentáciu.  

4. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť Dodávateľovi 

odmenu podľa tohto článku, je dodávateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Splatnosť faktúr  v zmysle tohto článku je 14 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 

 

III. 

Trvanie Zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 3 rokov od odsúhlasenia výsledkov Záverečnej 

správy . Túto zmluvu je možné ukončiť:  

a) na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 

b) odstúpením v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou zo zmluvných 

strán a to dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení.  

 

IV. 

Práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa  

 

1. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti uvedené v čl. I tejto zmluvy osobne na základe 

Plnomocenstva, ktoré je súčasťou tejto zmluvy, pričom Dodávateľ je v rovnakom rozsahu 

oprávnený splnomocniť aj iné osoby. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosť riadne 

s odbornou starostlivosťou. 

2. Dodávateľ je povinný dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa.  

3. Pri zániku tejto zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady, 

dokumenty Objednávateľovi, ktoré nadobudol v súvislosti s činnosťou pre Objednávateľa.  

4. Dodávateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s výkonom činnosti v záujme Objednávateľa, s výnimkou prípadov, keď ho tejto 

povinnosti zbaví Objednávateľ, táto povinnosť trvá aj po skončení tejto zmluvy.  

5. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Dodávateľ má právo použiť informácie (obchodný 

názov objednávateľa, veľkosť identifikovanej úspory, veľkosť realizovanej úspory) 

o dosiahnutých výsledkoch pre marketingové účely.   

6. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre účely realizácie tejto 

zmluvy.  
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V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 patrí objednávateľovi a 1 dodávateľovi. 

2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba so súhlasom oboch zmluvných 

strán, formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

3. Právne vzťahy upravené touto zmluvou ako aj právne vzťahy touto zmluvou výslovne 

neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi predpismi. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné a že ju uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a bez 

uvedenia do omylu nebo tiesne, za nápadne či jednostranne nevýhodných podmienok na dôkaz 

toho ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Jelke dňa 19.06.2020 

 

 

V Bratislave dňa 07.07.2020 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Dodávateľ 

 


