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Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie
a o platbách za podružný odber elektrickej energie.

Uzatvorená podľa §269, ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Odberatel':

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Krásno nad Kysucou č 1642

02302 Krásno nad Kysucou

IČO: 00891835

DIČ: 2020551753

Zastúpená: PaedDr. Ján Palko, riaditel' školy

(ďalej len "odberateľ")

a

2. Konečný spotrebitel':

Drevotrend Slovakia Ing. Štefan Hajtman

02313 Čierne pri Čadci 360

IČO: 33682747

IČ DPH: SK1020451168
..•••

(ďalej len "konečný spotrebiteľ")

l. Úvodné ustanovenie

Stredná odborná škola drevárska a stavebná je správcom objektu Učňovských dielní so súpisným číslom

1643, na parcele KNC 6012/55 a 6012/87, k.ú. Krásno nad Kysucou zapísanej na LV č.1865, (ďalej len

"Odberatel'"). Konečný spotrebiteľ Drevotrend Slovakia Ing. Štefan Hajtman je majiteľom

a prevádzkovateľom objektu na parcele KNC 6012/54 a 6012/70 zapísaná na LV č. 5433 výrobná

a skladovacia hala (ďalej len "odberné miesto Konečného spotrebiteľa").

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je súhlas so zriadením podružného odberného miesta elektrickej prípojky

Konečného spotrebiteľa v objekte Odberateľa a vedením prípojky po parcele Odberateľa podľa článku l.

tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj refakturácia a vysporiadanie nákladov za odber elektrickej energie pre

odberné miesto Konečného spotrebiteľa podľa bodu l. tejto zmluvy.

3. Odberateľ umožní Konečnému spotrebiteľovi napojenie na odber elektrickej energie a Konečný

spotrebiteľ sa zaväzuje uhrádzať cenu za odobratú elektrickú energiu.
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4. Konečný spotrebiteľ sa pripojí na zdroj elektrickej energie podľa bodu II. ods.1 zmluvy a zároveň sa

zaväzuje nainštalovať na vlastné náklady pre svoj zdroj odberu podružné meradlo pre presný odpočet

skutočne spotrebovanej jodobratejj elektrickej energie ku dňu zriadenia odberu.

III. Meranie odobratého množstva elektrickej energie a odpočet meradla

1. Množstvo odobratej elektrickej energie bude Odberateľ refakturovať Konečnému spotrebiteľovi podľa

odpočtu na podružnom meradle.

2. Odpočet na podružnom meradle zabezpečí Odberateľ vždy k poslednému dňu fakturačného obdobia

a tento slúži ako podklad k fakturácii. Konečný odberateľ je povinný za týmto účelom sprístupniť podružné

meradlo v čase dohodnutom s Odberateľom.

3. Odberateľ vypočíta spotrebu elektrickej energie podľa zisteného rozdielu medzi počiatočným

a konečným stavom elektromeru na podružnom odbernom mieste za merané obdobie.

4. Vyúčtovanie skutočných nákladov bude vykonané Odberateľom na základe vyúčtovacej fakturácie od

Dodávateľa EE Stredoslovenská energetika a.s., v zmysle jeho cenových náležitostí.

IV. Platobné a fakturačné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude Konečnému spotrebiteľovi vystavovať faktúru mesačne
•••

k poslednému dňu mesiaca so splatnosťou 14 dní. V prípade ak dôjde k zmene ceny elektrickej energie

dodávanej Dodávatel'om EE, zmení sa rovnako cena elektrickej energie dohodnutá medzi Odberateľom

a Konečným spotrebiteľom.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Konečný spotrebiteľ zodpovedá za včasné úhrady faktúr podľa bodu IV. Odsek 1 zmluvy.

2. Zmluvné strany majú právo kedykoľvek v dohodnutom čase od kontrolovať odpočítané stavy na

fakturačnom elektromere Odberateľa aj na podružnom elektromere Konečného spotrebiteľa, preto sa

zaväzujú strpieť výkon práva kontroly odpočtu navzájom a za tým účelom navzájom si sprístupniť

elektromery na vykonanie odpočtu.

3. Odberateľ po dohode umožní Konečnému spotrebitel'ovi prístup k vedeniu aj miestu pripojenia za

účelom kontroly, údržby alebo opravy zariadení a vedenia elektrickej prípojky.

VI. Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu potrebnú na vybudovanie vlastnej prípojky elektrickej energie.

2. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou.



Stránka 3 z 3

Výpovedná lehota v prípade výpovede je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho

po doručení výpovede.

3. Konečný spotrebiteľ umožní odberateľovi počas trvania tejto zmluvy prechod a prejazd po existujúcej

komunikácii na parcele C KN číslo 6012/69.

VII. Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa bodu VI. Ods. 1 zmluvy.

2. Túto zmluvu je možné meniť a doplňaf len po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden preberie Odberateľ a jeden Konečný

spotrebiteľ.

4. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

ako aj ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a príslušné na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Ich zmluvná

voľnost nie je ničím obmedzená, zmluvu nepodpisujú v tiesni, vomyle, ani za nápadne nevýhodných

podmienok.

V Krásne nad Kysucou, dňa: 1, /1' p/ f

~tfodná odborná škola
dnwilľ!:;ka a stavebná

O~ ~ KRAsNO NAD KYSUCOU
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k, "~==.'.:} "9, tr:lan Hajtman
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Ing. Štefan Hajtman

majiteľ firmy Drevotrend SlovakiaRiaditel' Stredná odborná škola drevarska a stavebná


