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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka 

 
Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: 
obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.   
sídlo: Mariánska 17, Prievidza, 971 01        
IČO: 31 579 183     
Zastúpená: Ing. Marián Bielický, konateľ    
E - mail: marian.bielicky@tsmpd.sk    
Tel. kontakt:   
(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:  tomas.hanus@citron.energy 
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 distribúciu elektriny (ďalej aj ako „Služby“) na odberných 
miestach elektrickej energie Objednávateľa.  

3. Dodávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytovať Objednávateľovi najmä nasledujúce služby: 
 
 
(A) ANALYTICKÁ ČASŤ: 
a) analýza dát v oblasti odberu elektrickej energie na úrovni Objednávateľa a jeho odberných 

miest; 
b) príprava a návrh optimalizačných opatrení zameraných na optimalizáciu zmluvných 

parametrov pre oblasť distribúcia elektriny, najmä: 
(i) nastavenie optimálnych hodnôt maximálnej rezervovanej kapacity  a rezervovanej  
      kapacity, 
(ii)   výber a/alebo zmena produktu pre oblasť distribúcia  elektriny, 
(iii)   zmena taríf (jednotarifné a viactarifné produkty), 
(iv)   zmena charakteru odberu elektriny, 
(v)   analýza prirážok za účinník a spätnú dodávku jalovej elektriny, 
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c) prezentácia výsledkov analýzy a uzatvorenie dohody o rozsahu implementačnej časti. 
(ďalej len „Služby analytickej časti“) 
 

(B) IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ: 
a) realizácia opatrení zameraných na optimalizáciu zmluvných parametrov pre oblasť distribúcia 

elektriny s Objednávateľom v dohodnutom rozsahu na základe výsledkov Analytickej časti 
a to najmä:  
(i) nastavenie optimálnych hodnôt maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej  
      kapacity, 
(ii) výber a/alebo zmena produktu pre oblasť distribúcia elektriny 
(iii) zmena taríf (jednotarifné a viactarifné produkty), v prípade potreby uzatvorenie novej 
      zmluvy pripojení do DS,  

b) prezentácia výsledkov implementácie vo forme Záverečnej správy z implementácie 
a odsúhlasenie dosiahnutých úspor. 
 
(ďalej len „Služby implementačnej časti“) 
 

(C) PREVÁDZKOVÁ ČASŤ: 
a) periodický monitoring v rozsahu analytickej časti; 
b) implementácia optimalizačných opatrení na základe periodického monitoringu v dohodnutom 

rozsahu (uvedené vyššie);  
                 (ďalej len „Služby prevádzkovej časti“) 
 
  (ďalej spolu len „Služby“). 
 

4. Predmetom zmluvy nie je optimalizácia ceny silovej energie a úspora spojená s jej obstarávaním 
ani úspory na iných položkách, ktorých cena je regulovaná alebo stanovená dodávateľom energie.  

5. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Objednávateľa uhrádzať riadne a včas odmenu Dodávateľovi 
za podmienok uvedených v zmluve. 

 
II. 

Spôsob realizácie služieb 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť aj nevyhnutnú súčinnosť (Analytická časť: pomoc pri 
zabezpečení prístupov na portály energetických spoločností, príp. poskytnutie vyúčtovacích faktúr 
za všetky odberné miesta za obdobie posledných dvoch rokov; Implementačná časť: konzultácia 
pri definovaní ročnej úspory (očakávaný vývoj spotreby na odbernom mieste); odsúhlasenie 
rozsahu implementácie vo forme plnej moci na realizáciu optimalizačného opatrenia; 
Prevádzková časť: informovanie Dodávateľa o všetkých zmenách, ktoré majú dopad na zmenu 
ceny (najmä uzatvorenie novej zmluvy na dodávku elektriny, zmena charakteru spotreby na 
odbernom mieste).  

2. Na základe sprístupnených podkladov Dodávateľ vyhotoví analýzu, ktorú sprístupní 
Objednávateľovi. 

3. Objednávateľ je oprávnený upraviť identifikované vstupy pre výpočet takým spôsobom, aby 
odpovedali predpokladanému charakteru odberu elektriny na odbernom mieste Objednávateľa. 

4. Analýza, ktorá bude sprístupnená Objednávateľovi bude obsahovať popis jednotlivých úspor na 
úrovni odberného miesta, ktorú by mohol Objednávateľ po implementácii všetkých zmien 
odporučených Dodávateľom ušetriť aj s návrhom spôsobu realizácie (Analýza). Na základe 
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výsledkov Analýzy sa dohodne Dodávateľ a Objednávateľ na rozsahu implementácie a Dodávateľ 
na základe tejto dohody upraví rozsah identifikovaných úspor a implementačných opatrení.  

5. Do výpočtu dosiahnutej úspory vstupujú pre každé odberné miesto iba tie relevantné fakturačné 
položky - ktoré prešli procesom optimalizácie: 

a. Rezervovaná kapacita (zložka tarify za výkon) 
b. Prekročenie rezervovanej kapacity 
c. Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 
d. Platba za distribuované množstvo elektriny  

            (v prípade zmeny dodávateľa elektriny sa môže názov položky slovne odlišovať) 
6. Po tom, čo Objednávateľ odsúhlasí navrhované opatrenia, Dodávateľ zrealizuje Služby 

implementačnej časti z ktorej vyhotoví Záverečnú správu z implementácie.  
7. V prípade, ak budú zo strany Objednávateľa vznesené pripomienky k výsledkom Záverečnej 

správy v zmysle čl. II, časť „B Implementačná časť“, písm. b), bude táto správa zo strany 
Dodávateľa upravená takým spôsobom, aby odzrkadľovala skutočný stav implementácie, ak sa 
Dodávateľ a Objednávateľ nedohodnú inak. 

8. Po odsúhlasení výstupov zo Záverečnej  správy z implementácie Dodávateľ zaháji Služby 
prevádzkovej časti.   

9. Na základe odsúhlasených výsledkov uvedených v Záverečnej správe z implementácie bude 
stanovená hodnota predpokladanej ročnej úspory. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť kalkuláciu dosiahnutej úspory najneskôr do 31. januára 2023. 
Kalkulácia úspory bude vyhotovená a odovzdaná vo formáte pdf. Kalkulácia úspory bude 
vypočítaná na úrovni každého odberného miesta Objednávateľa, kde boli realizované Služby 
implementačnej časti.  

 
 

III. 
Odmena – platobné podmienky, náhrada nákladov 

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

odmenu vo výške 50 % z nastavenej ročnej úspory voči „východiskovému roku“, max. však do 
výšky 4990 eur bez DPH, a to až na základe ročného vyúčtovania elektriny v januári 2023.  

2. Pre účely porovnania predchádzajúceho stavu a nového nastavenia po implementácii sa berie do 
úvahy východiskový rok, ktorý tvorí referenčných 12 mesiacov január 2021 – december 2021, na 
každom odbernom mieste, kde bola zmena vykonaná.  

3. Objednávateľ vyplatí odmenu Dodávateľovi na základe riadnej faktúry. 
4. Faktúru vystavuje Dodávateľ do 15 dní od predloženia Kalkulácie úspory podľa čl. II, bod 10. 

5. 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.  

6. Dodávateľ sa s objednávateľom dohodli, že odmena bude stanovená ako pevná. Dodávateľ  
7. K odplate uvedenej v čl III (6) Zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase 

uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď Dodávateľ nevykoná Služby v dohodnutom termíne 

vlastným zavinením alebo z nedbanlivosti, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu za 
každý deň vo výške 0,05%  z ceny poskytnutej služby bez DPH. Uplatnenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na nárok Objednávateľa na náhradu škody v rozsahu, v akom prevyšuje uplatnený 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Dodávateľ zodpovedá za dodanie Služieb v rovnakom 
rozsahu aj za svojich subdodávateľov. Objednávateľovi nevznikne nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty v prípade vyskytnutia sa okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 
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9. 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. 

10. Splatnosť faktúr  v zmysle tohto článku je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 
 

IV. 
Trvanie Zmluvy 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv povinnou osobou v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2023.  
3. 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.  
 

V. 
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. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať Analýzu (výstup zo služieb analytickej časti), Záverečnú správu 
z implementácie, Kalkuláciu úspor , príp. iné materiály podľa tejto zmluvy  vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa.  

7. Príslušné dokumenty odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi v písomnej tlačenej forme v dvoch 
kópiách a  na elektronickom nosiči vo formáte *.pdf. spolu s preberacím protokolom. 

8. Objednávateľ je povinný odovzdať aktuálne podkladové materiály potrebné na vyhotovenie 
Analýzy (výstup zo služieb analytickej časti), Záverečnú správu z implementácie, Kalkuláciu úspor, 
príp. iné materiály podľa tejto zmluvy, vrátane všetkých dokumentov na základe Zoznamu 
požadovaných podkladov, ktorý vyhotoví a dodá Dodávateľ.  

9. Zmluvné strany vyhotovia Odovzdávací protokol o prevzatí dokumentov potrebných na 
vyhotovenie Výstupných materiálov, ktorý podpíšu obidve Zmluvné strany. Dodávateľ je povinný 
spolu s doručením Výstupných materiálov odovzdať Objednávateľovi všetku prevzatú 
dokumentáciu. 

10. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov pri vykonávaní 
Služieb, a je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými pomôckami na 
vykonávanie činnosti podľa tejto Zmluvy. 
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11. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi 
predpismi. 

12. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri 
vykonávaní Služieb dozvedel, pričom v prípade porušenia záväzku mlčanlivosti má Objednávateľ 
nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 
platnosti tejto Zmluvy. 

13. Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie predmetu Zmluvy.    
Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov Dodávateľa a jeho 
Zmluvných dodávateľov.  

14. Každá zo Zmluvných strán menuje kontaktné osoby. Kontaktné osoby budú koordinovať 
činnosť oprávnených osôb pri poskytovaní Služieb v sídle príslušnej Zmluvnej strany a budú 
zároveň oprávnené na prijímanie akýchkoľvek písomností, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s 
plnením podľa Zmluvy. 

15. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa údajov uvedených v tomto bode, sú Zmluvné strany 
povinné sa vzájomne bezodkladne písomne informovať, pričom pre Zmluvné strany platia od 
doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane nové údaje. Pre doručovanie bude 
pritom rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 
Zmluvné strany konštatujú, že k zmene údajov podľa tohto článku nie je potrebné uzatvárať 
dodatok k tejto Zmluve a postačí iba písomné oznámenie druhej Zmluvnej strane. 

16. Kontaktné údaje Zmluvných strán pre účely tohto článku Zmluvy sú nasledovné: 
 

Pre Objednávateľa:  Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  
Na adresu: Mariánska 17, 971 01, Prievidza  
Do rúk:  Ing. Marián Bielický  
E-mail: marian.bielicky@tsmpd.sk  
Kontaktná osoba v technických 
záležitostiach a podkladoch: 

 Ing. Jozef Fábik  

E-mail: jozef.fabik@tsmpd.sk  
 

Pre Dodávateľa: Citrón s.r.o. 
Na adresu: Lipského 8, 841 01 Bratislava 
Do rúk: Ing. Tomáš Hanus 
E-mail: tomas.hanus@citron.energy 
Kontaktná osoba v technických 
záležitostiach a podkladoch: 

 
PaedDr. Peter Kimijan  

E-mail: peter.kimijan@citron.energy 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 patria 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. 
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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. 

5. Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry, oznámenia, prípadne 
akékoľvek zmeny v údajoch Zmluvných strán, ktoré sa zapisujú do obchodného registra alebo 
registra organizácií Štatistického úradu, budú vyhotovené písomne a doručené druhej Zmluvnej 
strane osobne, zaslané poštou alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví 
Zmluvy. Zmluvné strany zodpovedajú za zabezpečenie funkčnosti adries elektronickej pošty pre 
účely elektronického doručovania. Odstúpenie od Zmluvy a výpoveď Zmluvy doručujú Zmluvné 
strany formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú 
v záhlaví Zmluvy.  

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na 
rozhodnutie príslušnému súdu. 

8. Akákoľvek zmena tejto Zmluvy sa môže urobiť len formou očíslovaných písomných dodatkov 
k nej, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, s výnimkou zrejmých nesprávností a chýb pri písaní, 
kvôli ktorým nie je nutné uzatvárať dodatok k Zmluve. 

9. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou na 
adresu sídla/miesta podnikania druhej Zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví 
Zmluvy, v prípade elektronického doručovania v momente preukázateľného odoslania zo strany 
odosielajúcej Zmluvnej strany. Pri písomnom doručovaní sa za deň doručenia považuje 15-ty deň 
po odoslaní písomnosti Zmluvnou stranou. 

10. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia medzi Zmluvnými stranami musia 
byť v písomnej podobe v slovenskom jazyku a budú sa doručovať jedným alebo viacerými z 
nasledujúcich spôsobov a budú považované za náležíte doručené ak: 

a. budú doručené osobne, prijatím alebo odmietnutím prevzatia alebo vrátením zásielky ak 
zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote; 

b. budú doručené kuriérskou službou alebo poštou v deň doručenia; 
c. budú doručené elektronickou komunikáciou (elektronickou poštou). 

 
 
 
V ............ Prievidzi .......... dňa .............................. 

 
 
V ........... Bratislave .......... dňa .............................. 

 
 
 
 
 

__________________________ 
Objednávateľ 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Dodávateľ 

 
 


