
Q ~/yz~ GLt/~zo0zi ‘/tb‘l/‘PVII(VlfaJ/
Č.O.: 62. ~iUVafladObudIa 03 -~ 202

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie aialebo plynu

uzatvorená podľa ustan. ~-u 269 ods‘ 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

1. Odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Doc. Ing. Milan Belica, PhD.,

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Číslo účtu: 8K87 8180 0000 0070 0034 5537
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999

(ďalej len „odberateľ“)

2. Konečný spotrebiter: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Ing. Ladislav ÉHN

starosta
Číslo účtu: SK 06 0200 0000 0000 26823152
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683

(ďalej len „konečný spotrebiter«)

ČLI
Predmet zmluvy

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

Odberné miesta:

elektriny EIC kód:
24ZZS42471 05000U, 24ZZS42471 06000P



a pynu POD kód:
SKSPPDIS00033002I 726

či. II
Spósob preúčtovania

2 1 Odberateľ sa zaväzuje faktúrou preúčtovať nameranú spotrebu (resp. zálohovú
platbu) elektrickej energie a/alebo plynu pre konečného spotrebiteľa, na základe
dokladu vystaveného dodávateľom elektrickej energie a/alebo plynu (ďalej len
dodávateľ“) v nimi zaužívaných intervaloch do 5 dní od obdržania daňového dokladu
faktúry).

2 2 Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje preúčtovanú spotrebu elektrickej energie a/alebo
p ynu podľa predloženej faktúry uhradiť odberateľovi. Doba splatnosti faktúr je 14 dní
od jej doručenia.

2.3 Obsahom preúčtovacej faktúry bude nameraná spotreba (resp. dohodnutá záloha),
z ktorej je jasné množstvo účtovanej spotreby elektrickej energie a/alebo plynu, jej
jednotková cena. Výsledná cena za spotrebované energie pritom nesmie prekročiť
cenu, ktorú by zaplatil konečný spotrebiteľ dodávateľovi, ak by bol odberatel‘om priamo
on.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze platba za spotrebovanú elektrickú energiu a/alebo
plyn podľa predloženej faktúry bude uskutočnená prevodom z účtu konečného
spotrebiteľa na účet odberateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy.

2.5 Ak sa konečný spotrebiteľ dostane do meškania s úhradou platby za spotrebovanú
elektrickú energiu a/aiebo plyn podľa predioženej faktúry, odberater je oprávnený
učtovať úroky z omeškania v prípade omeškania konečného spotrebiteľa s úhradou
p atby vo výške podľa Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. Ill
Povinnosti zmluvných strán

3.1 Odberateľje povinný oznámiť konečnému spotrebiterovi všetky obmedzenia alebo
prerušenia dodávky, ktoré sám zapríčiní, najmenej 48 hodIn vopred. Obmedzenia a
prerušenia dodávok, ktoré nezapríčiní odberateľ, je odberateľ Po oznámení zo strany
dodávatefa elektrickej energie a plynu v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike



a

a a zmene a dopinení niektorých zákonov povinný oznámiť konečnému spotrebiteľovi
~ez zbvtočného odkladu.

32 Konečný spotrebiteľ má právo kontrolovať správnosť odpočtov stavu spotreby
eL=t~znckej energie a/alebo plynu na meracom zariadení. Pri podozrení z nesprávnej
‘~mkčaosti meracieho zariadenia alebo jeho prípadnej poruchy je konečný spotrebiteľ
oovrnný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť odberateľovi.
Odberatef je následne povinný v primeranej lehote zabezpečíť preskúšanie tohto
zariadenia, a podľa výsledku skúšky zabezpečíť opravu, pnp. výmenu chybného
meracieho zaniadenia.

3 3 Plánované opravy, údržbárske a revízne práce je odberateľ povinný oznámiť
konečnému spotrebiteľovi v primeranej lehote vopred a konečný spotrebiter je v tomto
pr pade povinný umožníť odberateľovi v nevyhnutnej miere vstup na svoje
nehnutel‘nosti.

3 4 Odberateľ oznámi konečnému spotrebiteľovi maximálnu rezervovanú kapacitu
spotreby elektrickej energie na príslušný rok.

3.5 Konečný spotrebiteľ je povinný písomne oznámíť odberaterovi každú inštaláciu
zaniadenia nad inštalovaný výkon doteraz používaných prístrojov, ako aj časovú zmenu
využívania svojich rozhodujúcich prístrojov, a to bez zbytočného odkladu vopred pred
samotnou inštaláciou zaniadení alebo zmenou využívania rozhodujúcich prístrojov
podia tohto bodu zmluvy.

3.6 Konečný spotrebiteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri stanovovaní odberových
diagramov odberateľom, ktoré vyžaduje dodávateľ elektrickej energie a/alebo plynu.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

4.1 Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona
Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení
neskorších zmien a doplnení a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

4.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých konečný spotrebiteľ
obdrží 4 vyhotovenia a odberateľ obdrží 2 vyhotovenia.

4 3 Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len na základe dohody zmluvných strán a to
somne formou očíslovaných dodatkov.

4 4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpisu všetkými účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia,
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Stat

wnnysls ust. ~ 47a Zákona č. 40/1 964 Zb. V znení neskorších predpisov Občianskeho
z~koonika

e3 úto zmluvu je možné ukončiť:
- pisomnou dohodou zmluvných strán,
- pisomnou výpovecfou ktoroukorvek Zo zmluvných strán bez uvedenia důvodu

t 6 V pripade ukončenia tejto zmiuvy výpoved‘ou ktorejkorvek Zo zmluvných strán,
zrn uva skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je 6 mesiacov. Výpovedná doba
zač na plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede

hej zmluvnej strane.

4 7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok, prejav ich vůle je zrozumiteľný a určitý, ich
spůsobUosť na právne úkony nie je obmedzená, s textom tejto zmluvy sa oboznámili a
súhlasia s ním na, důkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Nitre V Nitre
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za konečného spotrebiteľa: ‚ za odberateľa:
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