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Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu

uzal,"crená podta usian. §-u 269 ods. 2 Zákona č. 51311991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:
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l
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t
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1. Odberatel':
Sídlo
Zastúpený:

x,,
UlSlo uctu:
Bankové spojenie:
lčo;
otč:

(d'alej len,,odberatel"')

2. Konečný spotrebitel':
Sídlo:
Zastúpený:

:,, ,UlSlo uctu:
lčo:
DlČ:

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, g49 0'l Nitra
Doc, lng. Milan Belica, PhD.,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
sK87 8180 0000 0070 0034 5537
Štátna pokladnica
37861298
2021611999

'FÉNlX", Zariadenie socíálnych služieb Levice
Komenského 29, 934 01 Levice
PhDr, Robert Budinský, MBA
riaditel"
SK37 8180 0000 0070 0030 6861
00596825
2021224128

(d'alej len,,konečný spotrebitel")

ěl. l
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je preúčtovanie nákladov za spotrebovanú elektrickú
energiu a/alebo plyn, nameranú meracími zariadeniami, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch konečného spotrebitel'a a merajú jeho spotrebu.

odbemé miesta:

elektrinv ElC kód:
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čl. ll
Spósob preúčtovania

- _ :._*-:,:' "= zavázuje faktúrou preúčtovat' nameranú spotrebu (resp. zálohovÚ
_- :!]*-] - : =," _. =. =nergie a/alebo plynu pre konečného spotrebitel'a, nazáklade dokladu

, :,: -. :::a,,ateíomelektrickej energieaialebo plynu(d'alej len,,dodávatel"')vnimi
-.-:: * : - , :,- -::-ialoch do 5 dní od obdžania daňového dokladu (faktúry).

- * -,--=::; >:-::rebiteI'sazavázuje preúčtovanú spotrebu elektrickej energie a/alebo
:- - -:,:,: : :-ee,oženejfaktúry uhradit'odberatel'ovi. Doba splatnosti faktúr je 14 dníod
-+ :,,,---+- 2

- .. - :.,: -: * creúčtovacej faktúry bude nameraná spotreba (resp. dohodnutá záloha),
:,-:-: :.=slé množstvo účtovanej spotreby elektrickej energie a/alebo plynu, jej

;,] * _-.. : ,: :=na. Výsledná cena za spotrebované energie pritom nesmie prekroČit' cenu,
." _ -_ :, :a;:atil konečný spotrebitel'dodávatel'ovi, ak by bol odberatel'om priamo on.

- -:- -..lé strany sa dohodli, že platba za spotrebovanú elektrickú energiu a/alebo
:, ,, ::::a predloženej faktúry bude uskutočnená prevodom z účtu konečného
:,;,: ,.-:: -.eia na účet odberatel'a, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy.

: : :. sa konečný spotrebitel' dostane do meškania s úhradou platby za spotrebovanú
; it--:{! energiu a/alebo p|yn podl'a predloženej faktúry, odberatel' je oprávnený
-,:,:,?,,. ;roky z omeškania v prípade omeškania konečného spotrebitel'a s úhradou
: ,,j, : ,: ,,ryške podl'a Obchodného zákonníka z dlžnej sumy zakaždý deň omeškania.

čl. lll
Povinnosti zmluvných strán

.. ' ]:ceratel' je povinný oznámit'konečnému spotrebitel'ovi všetky obmedzenia alebo
:-=,-š=nia dodávky, ktoré sám zapríčiní, najmenej 48 hodín vopred, Obmedzenia a
:-:-_šenia dodávok, ktoré nezapríčiní odberatel', je odberatel'po oznámení zo strany
:: ::, aiela elektrickej energie a plynu v zmysle Zákona č. 25112012 Z. z, o energetike
. - :Ť3ne a doplnení niektoných zákonov povinný oznámiť konečnému spotrebitel'ovi
_ =: ::;noČného odkladu.

_ . icnečný spotrebitel' má právo kontrolovat' správnost' odpočtov stavu spotreby
. -."",ckej energie a/alebo plynu na meracom zariadení, Pri podozrení z nesprávnej
'---:čnosii meracieho zariadenia alebo jeho prípadnej poruchy je konečný spotrebitel'
_: . iný túto skutočnost' bez zbytočného odkladu písomne oznámit' odberatel'ovi.
l:_eratel' je následne povinný v primeranej lehote zabezpečit' preskúšanie tohto
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zariadenia, a podl'a výsledku skúšky zabezpečiť opravu, príp, výmenu chybného

meracieho zariadenia.

3.3 plánované opravy, údžbárske a revízne práce je odberatel'Povinný oznámiť

konečnému spotrebiteťovi v primeranej lehote vopred a koneČný sPotrebiteť je v tomto

prípade povinný umožniť odberatel'oviv nevyhnutnej miere vstup na svoje nehnuteťnosti,

3.4 odberateť oznámi konečnému spotrebitel'ovi maximálnu rezervovanú kaPacitu

spotreby elektrickej energie na príslušný rok.

3.5 Konečný spotrebitel, je povinný písomne oznámiť odberatel'ovi kaŽdú inŠtaláciu

zariadenia nad inštalovaný výkon doteraz používaných prístrojov, ako aj Časovú Zmenu

využívania svojich rozhodujúcich prístrojov, a to bez zbytoČného odkladu voPred Pred

samotnou inštaláciou zariadeníalebo zmenou využívania rozhodujúcich Prístrojov Podta

tohto bodu zmluvy,

3.6 Konečný spotrebitel, je povinný poskytnúť súčinnosť pri stanovovaní odberových

diagramov odberate|,om, ktoré vyžaduje dodávatel'elektrickej energie a/alebo PlYnu.

ět. lv
závereéné ustanovenia

4.1 otázky neupravené touto zmluvou 9a spravujú prísluŠnými ustanoveniami Zákona

č. 513tlgg1 Zb. obchodný zákonník aZákona Č. 25112012 Z. z. o energetike v znení

neskorších zmien a doplnení a ostatnými všeobecne záváznými právnYmi PredPismi.

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoných koneěný sPotrebitel' obdŽÍ

1 vyhotovenie a odberatel obdží 1 vyhotovenie.

4.3 ZmJuvu je možné meniť a dopíňať len na základe dohody zmluvných strán a to

písomne formou očíslovaných dodatkov.

4.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurěitú. zmluva nadobúda platnosť dňom jej

podpisu všetkými úěastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúc'm po dni zverejnenia,

v zmysle ust. § 47a Zákona č. 4011964 zb, v znení neskorŠÍch predpisov ObČianskeho

zákonníka.

4.5 Túto zmluvu je možné ukončiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
_ písomnou výpoved'ou ktoroukotvek zo zmluvných strán bez uVedenia dÓvodu

4.6 V prípade ukončenia tejto zmluvy výpoveďou ktorejkoťvek zo zmluvných strán,

zmluva skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je 6 mesiacov. Výpovedná doba zaČÍna
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. "}út'prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej

. 
.. lvnej strane.

- - Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne aváŽne, nie v tiesni ani

_: nápadne nevýhodných podmienok, prejav ich vóle je zrozumitel'ný a urČitý, ich

::5sobilosť na právne úkony nie je obmedzená, s textom tejto zmluvy sa oboznámili a

.,nlasia s ním na, dókaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú

. astnoručnými podpismi,

2 2 -00- 2021
2 g -0§- 2021

,'Nitre, V Nitre,

:a konečného spotrebitel'a: za odberatel'a;-*.-- ----,-,---r-" )
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