Zmluva
o úhrade nákladov za odber elektrickej energie
(ďalej len ,,Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
bytom:
dátum narodenia:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ing. Silvia Lišková
Bracovce 134, 072 05

(ďalej len ,,dodávateľ“)
Odberateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Obec Bracovce
Bracovce 275, 072 05
00325074
2020738753
PhDr. Ivana Kolesnáčová – starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK9156000000004203233005/5600

(ďalej len ,,odberateľ“)
(spolu len ,,zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o odbere elektrickej energie z
elektromera č. 8108086
pre podružné odberné miesto LE-01 pre potreby riadneho
fungovania bezpečnostnej kamery a záväzok odberateľa uhradiť náklady na účet dodávateľa.
2. V deň podpisu Zmluvy o úhrade nákladov za odber elektrickej energie je na podružnom
odbernom mieste počiatočný stav 344 kWh.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na na dobu neurčitú od 1. 2 2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli na týchto spôsoboch ukončenia platnosti zmluvy:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota
je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

Článok IV
Cena
1. Dodávateľ bude odberateľovi účtovať priemernú cenu elektriny za skutočný odber
elektrickej energie podľa elektromera č. 8108086 na základe faktúry VSE. (Cena elektrickej
energie sa vypočíta následne: Konečná suma faktúry od VSE sa vydelí počtom kWh v
danom zúčtovacom období, čím dostaneme priemernú cenu za 1 kWh. Touto priemernou
cenou sa vynásobí skutočne odobratá elektrická energia podľa odpočtu na elektromery).
2. Podkladom pre vystavenie ročného vyúčtovania za odobratú elektrickú energiu za
predchádzajúci kalendárny rok sa určí na základe zistenej spotreby na podružnom
elektromere ako rozdiel začiatočného a konečného stavu na podružnom merači.
3. Dodávateľ vykoná ročné vyúčtovanie odobratej elektrickej energie na podružnom odbernom
mieste raz ročne
4. Vyúčtovanie bude prevedené do 10 pracovných dní po doručení vyúčtovacej faktúry od
Východoslovenskej energetiky spolu s prílohou kópie faktúry od VSE za dané odberné
miesto.
5. Zmluvné strany sa dohodli na 14 – dňovej lehote splatnosti.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží odberateľ a jednu
dodávateľ.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa oboznámili, uzatvorili ju slobodne a
vážne, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným
podpisom.

V Bracovciach, dňa 1. 2. 2021

V Bracovciach, dňa 1. 2. 2021

za dodávateľa:

za odberateľa:

…………………………………………
Ing. Silvia Lišková

…………………………………………..
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

