
2 €/ J o&

Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie č.535/2022
uzavretá v zmysle ustanovenia 9 51 Občianskeho zákonníka

Článok 1.

Zmluvné strany

1. Hlavný odberateľ:
Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Peter Bočinec, člen predstavenstva

Ing. Matra Kazimírová, člen predstavenstva

VÚB a.s. pobočka Považská Bystrica
SK21 0200 0000 0000 0210 4372

36672076

2022237547

Vladimír Gašpárek

+421 905 716 467, energetik@povs.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:

IČO:

DIČ:

Zástupca vo veciach technických:

Č. tel./email:

IČ DPH: SK2022237547

2. Podružný odberateľ:
Obchodné meno: Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátorom mesta

VÚB a.s. pobočka Považská Bystrica
SK13 0200 0000 0000 1962 7372

Prima banka Slovensko a.s.

SK46 5600 0000 0028 0016 8003

317 667

2020684732

V zastúpení:

Bankové spojenie:
1 BAN:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Právna forma:

Zástupca vo veciach technických:

Telefón/email:

samospráva, obec

Ing. Peter Kolárovec

+421 905 823 419, peter.kolarovec@povazska-bystrica.sk

Článok II.

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je podružný odber elektrickej energie za účelom prevádzky obytného

kontajneru, typ A1, ev. č. Z-452 pri multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Orlové umiestnenom na

pozemku KN-C parc. č. 13/8, k.ú Orlové. Zásuvkový okruh v tomto kontajneri bude istený IOA 1-

fázovým ističom so záťažou maximálne 2,3 kW
2.2. Hlavný odberateľ odoberá elektrickú energiu od zmluvného dodávateľa a touto zmluvou

sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy umožniť podružnému odberateľovi podružný
odber elektrickej energie z odberného miesta - číslo odberného miesta: 7312414, číslo

elektromeru: 3944676, umiestnenie: ČSOV 5 Orlové, Orlové 150 (oproti kaštieľu). Podružný odberateľ

sa zaväzuje platiť náklady za odobratú elektrickú energiu v zmysle čl. III tejto zmluvy.

dr /,„//



-q

2.3. Elektrická energia bude poskytovaná podružnému odberateľovi na účel zabezpečenia

prevádzky obytného kontajneru.
2.4. Spotreba elektrickej energie bude meraná podružným elektromerom, ktorého montáž

zabezpečí na svoje náklady podružný odberateľ, ktorého počiatočný stav bude 0 kWh.

2.5. Odber elektrickej energie podružným odberateľom bude nepretržitý, t. j. 24

hodín/denne, 7 dní v týždni.

2.6. Podružný odberateľ je pri pripojení do rozvodnej skrine povinný postupovať tak, aby

nespôsobil škodu na majetku hlavného odberateľa a tretích osôb a umiestniť a zabezpečiť

elektrický kábel tak, aby nedošlo v dôsledku jeho umiestnenia k spôsobeniu škody na

majetku alebo zdraví osôb.

2.7. Pripojený bude po predložení východiskovej OPOS.

Článok III.

Náklady za dodávku elektrickej energie a platobné podmienky

3.1. Náklady na spotrebu elektrickej energie je hlavný odberateľ oprávnený vypočítať ako súčin

množstva skutočne spotrebovanej elektriny v kWh a sadzby za 1 kWh vrátane všetkých distribučných
a regulovaných poplatkov zistených z faktúry dodávateľa elektrickej energie. Skutočnú spotrebu

elektrickej energie zistí hlavný odberateľ odpočtom z podružného elektromeru.

3.2. Odpočet skutočnej spotreby elektrickej energie je oprávnený vykonať hlavný odberateľ za

prítomnosti štatutára alebo inej osoby oprávnenej byť pri odčítaní stavu meradiel poverenej
podružným odberateľom na konci príslušného roka.

3.3. Náklady za dodávku spotrebovanej elektrickej energie vyfakturuje hlavný odberateľ podružnému

odberateľovi vždy za obdobie od 01.01. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a vystaví faktúru

do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Faktúru hlavný odberateľ doručí podružnému

odberateľovi elektronicky na email peter.kolarovec@povazska-bystrica.sk. Podružný odberateľ je

povinný náklady za dodávku elektrickej energie zaplatiť v termíne splatnosti uvedenej na faktúre
3.4. Podružný odberateľ má právo požiadať Hlavného odberateľa o predloženie fakturácie nákladov

spotrebovanej energie dodávateľa elektrickej energie do odberného miesta, jedenkrát ročne, podľa
fakturačného obdobia odberného miesta 7312414.

Článok IV.

Doba platnosti zmluvy

4.1. Zmluvný vzťah je dohodnutý na dobu neurčitú.

4.2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou s

jednomesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť od

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

4.3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak bude vrátená hlavnému

odberateľovi alebo podružnému odberateľovi ako písomnosť hlavným odberateľom alebo
podružným odberateľom neprevzatá. Ak nebude možné hlavnému odberateľovi alebo podružnému

odberateľovi písomnosť doručiť na adresu uvedenú v tejto zmluve a iná adresa nebude hlavnému

odberateľovi resp. podružnému odberateľovi známa, považuje sa písomnosť za doručenú tretím

dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že sa o tom druhý účastník zmluvy nedozvie.



Článok V,

Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú výslovne uvedené, sa riadia

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.2. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom hlavný odberateľ obdrží dve vyhotovenie
a podružný odberateľtri vyhotovenia.

5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju

dobrovoľne podpisujú.

5.4. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú podpísané obidvoma

zmluvnými stranami.

5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle hlavného odberateľa a zároveň dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5.6. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,

poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie

ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných

partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

v Považskej Bystrici, dňa ......Z..g5'.. 2022 V Považskej Bystrici, dňa 29.4.2022

Podružný odberateľ: Hlavný odberateľ:
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w,)-doc. PhDr. Paed I Janä

primátor mesta

Ing. Peter Bočinec

člen predstavavenstva

atb
Ing. Marta Kazimírová
člen predstavenstva

POVAŽSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

POVAŽSKÁ BYSTRICA
@


