Zmluva o odbere elektrickej energie
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi stranami:

Zmluvná strana 1.:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
súpisné číslo 367 na Dlhej ulici 20 v Prievidzi
V zastúpení správcom: Okresné správcovské bytové družstvo
sídlo: Stavbárov 6, 971 01 Prievidza
zastúpené: Ing. Vladimír Meszároš, riaditeľ
IČO: 00173801
DIČ: 20211436619
Číslo účtu: 0372268294/0900
IBAN: SK3009000000000372268294
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Dr, vložka číslo: 126/R
(ďalej „dodávateľ")

Zmluvná strana 2.: mesto Prievidza
Podateľňa:
Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán :
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO:
00318 442
DIČ:
2021162814
Číslo účtu :
16626382/0200
IBAN:
SK2402000000000016626382
(ďalej „odberateľ")

Článok I
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súvislosti so zriadením základňovej stanice Mestského
kamerového systému mesta Prievidza (ďalej len „MKS mesta Prievidza") na streche
obytného domu na Dlhej ulici č. 367/20, zabezpečí odberateľovi dodávku elektrickej energie
do ním využívaných zariadení nachádzajúcich sa v tejto základňovej stanici, a to za
podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok II
Podmienky pripojenia na rozvod elektrickej energie
1. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť odberateľovi nepretržitý odber elektrickej energie. Odberateľ
bude využívať elektrickú energiu z prívodného uzla zriadeného pre dodávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby požiada príslušné energetické závody o zvýšený
odber elektrickej energie podľa obchodnej zmluvy na odber elektrickej energie uzavretej
medzi dodávateľom a príslušným energetickým závodom.

Článok III
Cena za dodanú elektrickú energiu a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je povinný dodávateľovi uhradiť ním skutočne
spotrebovanú elektrickú energiu, ktorú musel dodávateľ uhradiť príslušnému dodávateľovi
elektrickej energie, ktorá bola vyčíslená na základe hodnôt nameraných na zaplombovanom
podružnom meradle č. DDS-1Y vradenom do siete elektrickej energie za fakturačné meradlo
elektrickej energie v.č. 5098119 používané dodávateľom, ktoré musí byť zaplombované. Pri
odpise spotreby elektrickej energie budú prítomní zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom
bude kontrolovaná aj neporušenosť zaplombovania meračov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za dodanú elektrickú energiu bude odberateľ platiť paušálne
odplatu vo výške 120 €/rok vždy do 31.12. príslušného kalendárneho roka bezhotovostným
prevodom dodávateľovi na účet č. 0372268294/0900, IBAN: SK3009000000000372268294,
špecifický symbol: 30, variabilný symbol: 1590367, poznámka: platba za kameru.
Refakturované náklady budú určené podľa skutočne odobratej elektrickej energie na základe
odpočtu elektromera v.č 5098119 spolu s platbami za odber elektriny, za distribúciu elektriny
a sieťové služby po vyúčtovaní spotreby elektrickej energie dodávateľovi raz ročne za
príslušný kalendárny rok, a to najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
Prípadné nedoplatky zistené z vyúčtovania preukazujúce nedoplatok za príslušný kalendárny
rok odberateľ uhradí dodávateľovi do 30 dní od prevzatia podkladov preukazujúcich
nedoplatok na vyššie uvedený účet dodávateľa. Prípadné preplatky zistené z vyúčtovania
preukazujúce preplatok za príslušný kalendárny rok dodávateľ uhradí odberateľovi do 30 dní
od prevzatia podkladov preukazujúcich preplatok na účet odberateľa č. 16626382/0200,
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382, špecifický symbol: 510, variabilný symbol :
1590367 poznámka: platba za kameru, alebo o uvedený preplatok zníži nasledujúcu platbu
paušálnej čiastky.
3. Počiatočný stav fakturačného elektromera v.č. 5098119 v čase montáže MKS mesta
Prievidza je 1538 kWh. Stav podružného merača č. DDS-1Y je 0 kWh.
4. Každá paušálna platba bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude sa považovať za uhradenú
odpísaním príslušnej sumy z účtu odberateľa.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Odberateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do zariadení dodávateľa.
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo prerušiť dodávku elektrickej energie na čas nevyhnutný pre
opravu, resp. údržbu svojich elektrických rozvodov a zariadení.

Článok V
Doba platnosti a zrušenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

/
2. Zmluvu je možné zrušiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou z akýchkoľvek dôvodu s dojednaním 2 mesačnej výpovednej lehoty, ktorá
začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení jej písomného vyhotovenia druhej strane
c) odstúpením od zmluvy účinným dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane,
- ak odberateľ bude v omeškaní s platením faktúry
- ak dodávateľ poruší zmluvné záväzky dohodnuté v Článku II tejto zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto zmluvy možno meniť len písomne so súhlasom oboch strán formou dodatku.
Obidve strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v tejto dohode.
2. Na vzťahy neupravené v tejto zmluve sa primerane používajú ustanovenia Obchodného
zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom
jedno vyhotovenia dostane poskytovateľ, jedno odberateľ a jedno mesto Prievidza.
4. Obidve strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle,
vážne, zrozumiteľným a určitým prejavom, bez omylu, a to ani nie v tiesni, a ani nie za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.

