
DOHODA 
REKAPITULÁCIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB 
REKAPITULÁCIE VYÚČTOVACÍCH FAKTÚR

ODBERATEĽ

Názov: 

Adresa: 

IČO: DIČ: IČ DPH:

Obchodný register:

DODÁVATEĽ

Názov: Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Tel.: 0850 123 555

IČO: 51 865 467 DIČ: 2120814575 IČ DPH: SK2120814575

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX

Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L

Čl. I.
Zmluvné strany tejto Dohody uzatvorili Zmluvu o združenej dodávke 
elektriny (ďalej len „Zmluva“) pre odberné miesta podľa prílohy č. 1 –
Zoznam zmlúv a odberných miest, ktorý sa stane neoddeliteľnou sú-
časťou tejto Dohody po tom, ako SSE tento zoznam odberných miest 
potvrdí Odberateľovi spolu s potvrdením o účinnosti Zmluvy. Strany Do-
hody sa výslovne dohodli, že táto Dohoda sa bude aplikovať len pre 
odberné miesta, ktoré SSE potvrdí Odberateľovi spolu s potvrdením  
o účinnosti Zmluvy.
Pretože je dodávka elektriny realizovaná do viacerých odberných 
miest Odberateľa, podpísaním tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli 
uhrádzať faktúry vyhotovené pre príslušné odberné miesta na základe 
dokladov Rekapitulácie vystavených nasledovne:
• úhradu Dohôd o platbách za dodanú, ale zatiaľ nevyfakturovanú 

elektrickú energiu – faktúra, vykoná Odberateľ na základe dokladu 
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturo-
vanú elektrickú energiu,

• úhradu Vyúčtovacích faktúr vykoná Odberateľ na základe dokladu 
Rekapitulácia faktúr.

Doklad Rekapitulácia nie je na účely DPH daňovým dokladom a slúži 
výhradne len na účely platby. Daňovým dokladom na účely DPH naďa-
lej ostávajú doklady „Dohoda o platbách za dodanú, ale zatiaľ nevyfak-
turovanú elektrickú energiu – faktúra“ a „Vyúčtovacia faktúra“.
V prípade, že odberné miesto Odberateľa zahrnuté do tejto Dohody 
zaniká, prípadne Odberateľ požiada Dodávateľa o priradenie ďalšieho 
odberného miesta do Rekapitulácie dohôd o platbách za odobratú, ale 
zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu (ďalej „Rekapitulácia“), Do-
dávateľ potvrdí Odberateľovi túto zmenu zaslaním novej Rekapitulácie. 
Takúto žiadosť a zároveň potvrdenie o zaradení, prípadne vyradení od-
berného miesta, možno vykonať aj e-mailom alebo telefonicky na za-
znamenávaný hovor. Strany Dohody súhlasia s tým, že odberné miesto 
bude predmetom Rekapitulácie počnúc 1. dňom mesiaca nasledujúcom 
po mesiaci, kedy Dodávateľ potvrdil jeho zaradenie do Rekapitulácie, 
prípadne skorším dňom, ak tak v potvrdení zaradenia odberného mies-
ta určí Dodávateľ.
V prípade, že Odberateľovi ostane len jedno odberné miesto, ktoré je za-
hrnuté v rámci Rekapitulácie, Dodávateľ si vyhradzuje právo Rekapitu-
láciu zrušiť, o čom je Odberateľ následne informovaný písomne zo stra-
ny Dodávateľa.

Predmetom Rekapitulácie faktúr je sumarizácia pohľadávok a záväzkov 
Odberateľa z faktúr – daňových dokladov vyhotovených Dodávateľom 
za príslušné fakturačné obdobie za jednotlivé odberné miesta, do kto-
rých Dodávateľ vykonáva združenú dodávku elektriny na základe Zmlu-
vy s Odberateľom.
Dodávateľ vyhotoví doklad Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, 
ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu, ktorá bude obsahovať sú-
hrnný rozpis preddavkov za odberné miesta podľa lehoty ich splatnosti. 
Dodávateľ vyhotoví doklad Rekapitulácia faktúr s uvedením čísel fak-
túr, ktorých sa Rekapitulácia faktúr týka a lehotou splatnosti Rekapitu-
lácie faktúr, s čím Odberateľ a Dodávateľ súhlasia.
Splatnosť Rekapitulácie dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevy-
fakturovanú elektrickú energiu a splatnosť Rekapitulácie faktúr je uve-
dená v príslušnej Rekapitulácii a Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť faktu-
rovanú čiastku v uvedenej lehote.
V prípade, ak pri vystavení Rekapitulácie faktúr vznikne preplatok,  
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť ho Odberateľovi spôsobom dohod-
nutým a uvedeným v platnej Zmluve a v lehote splatnosti do ............  
kalendárneho dňa v mesiaci. V prípade, ak pri vystavení Rekapitulácie 
faktúr vznikne nedoplatok, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť ho Dodáva-
teľovi spôsobom dohodnutým a uvedeným v platnej Zmluve a v lehote 
splatnosti do ............ kalendárneho dňa v mesiaci.
Omeškanie so zaplatením podľa Rekapitulácie má rovnaké právne dô-
sledky v zmysle Zmluvy ako omeškanie so zaplatením preddavkovej 
platby alebo vyúčtovacej faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa strany 
tejto Dohody výslovne dohodli, že v prípade omeškania má Dodávateľ 
právo prerušiť alebo obmedziť distribúciu elektriny, a to spôsobom do-
hodnutým v Zmluve do ktoréhokoľvek odberného miesta Odberateľa, 
ktoré je zahrnuté v Rekapitulácii. 
Jednotlivé faktúry za odberné miesta vystavené do 15. dňa kalendárne-
ho mesiaca budú súčasťou rekapitulácie v danom kalendárnom mesiaci.
Jednotlivé faktúry za odberné miesta vystavené po 15. dni kalendárne-
ho mesiaca budú súčasťou rekapitulácie v nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci. 

Čl. II.
Táto Dohoda je platná a účinná v prípade splnenia dvoch podmienok,  
a to, že je podpísaná oboma stranami tejto Dohody (podpis Dodávateľa 
môže byť nahradený mechanickými prostriedkami) a súčasne je takto 
podpísaná Dohoda doručená do sídla Dodávateľa.

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s.

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar

Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis:

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis:

V dňa: V dňa:
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