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Z M L U V A o umožnení od beru elektrickej energie č.~.?/2012/01-BB
uzatvorená podla § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel : Sa, Vložka číslo:
840/S
IČO : 36 644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH : SK20221 02236
Za ktorú koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditel'

podl'a Splnomocnenia Č. 48/2007 zo dňa 03.09.2007
Osoba oprávnená konat' vo veciach technických : Igor Jančiar, vedúci oddelenia
energetiky
Bankové spojenie : VÚB, a.s., B. Bystrica
číslo účtu: 2089540458/0200
ako poskytovateř

2. Obec Donovaly
976 39 Donovaly 3
IČO : 00 313386 DIČ: 202 111 5800
Za ktorú koná: Miroslav Daňo, starosta obce
Osoba aprávnená konat' vo veciach zmluvných: Miroslav Almássy, tech. pracovnik
Bankové spojenie : Dexia a.s., Banská Bystrica
číslo účtu: 1209233002/5600
Korešpodenčná adresa: Obecný úrad, 976 39 Donova/y 3
ako odberatel'

II.
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je umožnenie odberu elektrickej energie za zariadenia
poskytovatel'a - ČOV Donovaly - OM číslo : 9107491 pre zariadenie odberatel'a a to
objekt .Zberný dvor"

III.
Cena a platobné podmienky

1. Odberatel' sa zavazuje poskytovatel'ovi za odber elektrickej. energie zaplatit' cenu
v zmysle platného Cenníka Stredoslovenskej energetiky, a.s., platného v čase plnenia
podl'a tejto zmluvy a to za množstvo, podl'a skutočného odpočtu podružného meradla
číslo : 8090436 merajúceho spotrebu elektrickej energie odberatel'a a účtovanú
poskytovátel'ovi zo strany dodávatel'a elektrickej energie - Stredoslovenskou
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energetikou, a.s. . K cene bude účtovaná DPH podl'a predpisov platných v čase
fakturácie.

2. Podkladom na zaplatenie ceny za odobratú elektrickú energiu je faktúra vystavená
poskytovatel'om s náležitost'ami platného daňového dokladu. Splatnost' faktúry je 14 dní
od jej doručenia odberatel'ovi.

3. Fakturácia za odber elektrickej energie sa bude vykonávat' mesačne, v súlade
s termínmi stanovenými pre ich vyúčtovanie Stredoslovenskou energetikou, a.s ..

4. Povinnost' odberatel'a platit' za odobratú elektrickú energiu vzniká dňom 01.01.2012.
5. V prípade omeškania s úhradou faktúr sa odberatel' zavazuje poskytovatel'ovi zaplatit'

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

IV.
Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013.
2. V zmysle vyjadrenia poskytovatel'a zo dňa 09.12.2011 je odberatel' povinný predložit'

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia ELEN prípojky a revíznu správu
v termíne do 29.02.2012, v prípade ich neposkytnutia bude toto považované za
podstatné porušenie zmluvných povinností s oprávnením odberatel'a od tejto zmluvy
odstúpit'.
Následne počas zmluvného vzt'ahu je odberatel' povinný na vlastné náklady vykonávat'
pravidelne revíziu stavu elektrickej prípojky a na meranie podružného odberu elektrickej
energie používat' výhradne merač splňujúci ustanovenia zákona o metrológii. Kópiu
revíznej správy, ako i kópiu certifikátu elektrického merača je povinný odberatel'
predkladat' poskytovatel'ovi.

3. Poskytovatel' je oprávnený mimo obmedzení dodávatel'a elektrickej energie obmedziť
alebo prerušit' podružnú dodávku elektrickej energie odberatel'ovi v prípade:

a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, údržbových a revíznych prác na
svojom zariadení a to po predbežnom upozornení odberatel'a,

b) v prípade havárie, mimoriadnych udalostí alebo prevádzkových porúch na
elektrozariadeniach a ich likvidácii,

.c) pri udalostiach živelných pohrom (búrka, víchrica, povodeň, zosuv pódy,
zemetrasenie, námraza a pod.),

d) ak zariadenia odberatel'a nevyhovujú technickým normám do tej miery, že móžu
ohrozit' bezpečnost', zdravie, život alebo majetok iných osob,

e) ak odberatel' neumožní poskytovatel'ovi prístup k jeho meraciemu zariadeniu,
resp. bráni prístupu k jeho meradlu

f) ak po predchádzajúcom písomnom upozornení poskytovatel'a odberatel' nezaplatí
vystavenú faktúru za odber elektrickej energie ani v lehote určenej v tomto
písomnom upozornení.

4. Poskytovatel' neberie zodpovednost' za prípadne škody alebo úrazy zapríčinené týmto
odberom elektrickej energie, ako aj za škody vzniknuté prerušením dodávky elektrickej
energie zo strany SSE, a.s, resp. v prípadoch, kedy móže poskytovatel' obmedzit' alebo
prerušit' dodávku elektrickej energie podl'a bodu 3, tohto článku zmluvy.

6. Odberatel' sa zavazuje poskytovatel' včas informovat' o prípadnom zvyšovaní elektrických
výkonov svojich zariadení a technológií.

7. Odberatel' je povinný uhradit' poskytovatel'ovi prípadne vzniknuté škody, ak budú
spósobené prevádzkou jeho zariadení alebo zásahom do zariadení poskytovatel'a.

7. Zmluvu je možné ukončit' kedykol'vek dohodou zmluvných strán alebo ju písomne
vypovedat' aj bez uvedenia dóvodov, Výpoved' nadobúda účinnost' uplynutím 30 dní od
jej doručenia.
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8. Táto zmluva sa v ostatnom spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
maže byť zmenená a doplnená len písomnými dodatkami.

9. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na web stránke obce, resp. obchodnom vestníku. Odberatel' je povinný deň
zverejnenia zmluvy písomne oznámit' poskytovatel'ovi.

10. Zmluva je vyhotovená v 5-och rovnopisoch, z ktorých má každý platnost' originálu
s určením 3 rovnopisy pre poskytovatel'a a 2 rovnopisy pre odberatel'a.

Banská Bystrica, dňa ...$..?~.:t..~f!/..-1: Donovaly, dňa 30.01.2012

za poskytovatel'a : za odberatel'a :

Stredoslovenská vodárenská, prevádzková
spoločnost', a.s., Banská Bystrica

Obec.
Donovaly

"T DOSLOVENSKÁ VODÁRENSK1~
PREV ÁDZKOV Á SPOI,OČNOsf

akciová spoločnosť @
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

I . Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.

- a- enerálny riaditel'

3


