
Zmluva o spolupráci č. 1/2021 
uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

Obec Závod 
Sokolská 243, 908 72 Závod 
00310158 

Zastúpená: Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
E - mail: starosta@obeczavod.sk 
(ďalej ako „Objednávateľ' alebo aj ako „Zákazník") 

a 

2. Dodávateľ: 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

Citrón s.r.o. 
Lipského 8, 841 01 Bratislava 
43 882 684 

Zápis v OR: OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 49609/8 
Zastúpená: Ing. Tomáš Hanus, konateľ 
E - mail: tomas.hanus@citron.energy 
(ďalej len „Dodávate!"') 

sa dohodli na tejto zmluve o spolupráci. 

I 
1. 

Predmet zmluvy 

Táto zmluva o spolupráci (ďalej len „zmluva") upravuje podmienky spolupráce medzi zmluvnými stranami, 
s cieľom poskytovania energetických služieb a s tým spojenej činnosti vedúcej k dosiahnutiu úspory nákladov za 
elektrinu pre Objednávateľa. 

(A) ANALYTICKÁ ČASŤ: 
1. príprava a návrh optimalizačných opatrení zameraných na optimalizáciu zmluvných parametrov pre oblasť 

dodávka elektriny a distribúcia elektriny, najmä: 
a) nastavenie optimálnych hodnôt maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity 
b) výber a/alebo zmena produktu pre oblasť dodávka elektriny a distribúcia elektriny 
c) zmena taríf (jednotariŕné a viactarifné produkty) 
d) zmena charakteru odberu elektriny 
e) analýza penalizácii za účinník a spätnú dodávku jalovej elektriny 

2. prezentácia výsledkov analýzy pred Objednávateľom a uzatvorenie dohody v rozsahu implementačnej časti. 

(B) IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ: 
1. realizácia opatrení zameraných na optimalizáciu zmluvných parametrov pre oblasť dodávka elektriny 

a distribúcia elektriny s Objednávateľom v dohodnutom rozsahu na základe výsledkov Analytickej časti a to 
najmä: 
a) nastavenie optimálnych hodnôt maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity, 
b) výber a/alebo zmena produktu pre oblasť dodávka elektriny a distribúcia elektriny, 
c) zmena taríf Uednotarifné a viactarifné produkty), 



d) eliminácia dohodnutých a odsúhlasených penalizácii za nedodržanie hodnoty účinníka 

2. prezentácia výsledkov implementácie pred Objednávateľom vo forme písomnej Záverečnej správy 
z implementácie a odsúhlasenie dosiahnutých úspor. 

(C) PREVÁDZKOVÁ ČASŤ: 
a) periodický monitoring po dobu 3 rokov v rozsahu analytickej časti; 
b) pravidelný písomný report o dosahovaní úspory na kvartálnej báze 

II. 
Spôsob objednania Služieb a ich realizácia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť - Analytická časť (v prípade potreby): 
poskytnutie fotokópie vyúčtovacích faktúr za všetky odberné miesta za obdobie posledných dvoch rokov; 
Implementačná časť: konzultácia pri definovaní ročnej úspory, očakávaný vývoj spotreby na odbernom miest, 
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. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť vo vyššie uvedenom rozsahu Dodávateľovi a táto 
skutočnosť bude mať dopad na cenu elektriny, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nezrealizovanie úspory 
a zmluvné strany budú vnímať túto situáciu z pohľadu odmeny akoby sa úspora zrealizovala. 

3. 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 výsledkov Analýzy sa dohodne 
Dodávateľ a Objednávateľ na rozsahu implementácie a Dodávateľ na základe tejto dohody upraví rozsah 
identifikovaných úspor a implementačných opatrení. 

4. Po tom, čo Objednávateľ bude súhlasiť s navrhovanými opatreniami, Dodávateľ zrealizuje Služby 
implementačnej časti, z ktorej do 30 dní od implementácie vyhotoví Záverečnú správu z implementácie. 

5. Po odsúhlasení výstupov zo Záverečnej správy z implementácie Dodávateľ zaháji Služby prevádzkovej časti. 
6. Na základe odsúhlasených výsledkov uvedených/V Záverečnej správe z implementácie bude stanovená 

hodnota predpokladanej ročnej úspory. 

IV. 
Odmena - platobné podmienky, náhrada nákladov 

1. Za poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje počas doby trvania zmluvy 3 roky 
uhradiť Dodávateľovi odmenu v nasledovne výške a termínoch: 

1. rok vo výške 50 % z ročnej úspory, v momente, keď výška preukázateľnej úspory bude vyššia ako 
odmena 
2. rok vo výške 50 % z ročnej úspory, v momente, keď výška preukázateľnej úspory bude vyššia ako 
odmena 
3. rok vo výške 25 % z ročnej úspory, v momente, keď výška preukázateľnej úspory bude vyššia ako 
odmena 

2. Reálna úspora bude počas celej doby trvania zmluvy porovnávaná voči východiskovému roku (tzn. 12 
mesiacov pred uzatvorením zmluvy), a to iba na fakturačných položkách, ktoré zodpovedajú odsúhlaseným 
optimalizačným opatreniam. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na ročnej fakturácii, tzn. v každom roku počas trvania zmluvy Dodávateľ predloží 
faktúru na úhradu Objednávateľovi, až keď v danom roku reálna úspora dosiahne výšku fakturovanej 
odmeny. 

4. Odsúhlasenie výsledkov Záverečnej správy, ktorá bude preukazovať dosiahnutú úsporu, slúži ako podklad 
k fakturácii. 

5. V prípade, pokiaľ bude mať Objednávateľ pochybnosti o správnosti skutočne ušetrenej sumy, Dodávateľ sa 
zaväzuje mu pri tomto poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 
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v .. 
Trvanie Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu troch rokov od podpisu oboma zmluvnými stranami. Túto zmluvu je možné 
ukončiť: 
a) na základe vzájomnej písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 
b) písomným odstúpením v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou zo zmluvných 

strán a to dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. 

Vl. 
Sankcie a náhrada škody 

1. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že zodpovednosť týkajúca sa náhrady škody sa bude spravovať ust. § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že v prípade porušenia povinností, vzniká povinnosť nahradiť škodu 
druhej strane, ibaže sa preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. 

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť jednej zo Zmluvných strán je možno v zmysle tejto dohody považovať, 
ak jedna Zmluvná strana preukáže, že druhá Zmluvná strana , t. j. Dodávateľ, Objednávateľ jej neposkytli 
potrebnú súčinnosť pre účely realizácie tejto zmluvy, alebo objektívne zanedbali svoje povinnosti v zmysle 
tejto Zmluvy. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju slobodne a vážne, 

určite a zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 1 

4. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. 

Objednávateľ: 

V Závode, dňa 28.10.2021 

Dodávateľ: 

V Bratislave dňa ... 1 .. CJJ./1 .. 1 .. /1 .. 0..l 1 

Ing. f 
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