
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Odberateľ: BESTYL s.r.o. 
Sídlo: Železničiarska 68,080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca: Mgr. Kamila Verčimáková 
IČO: 47 071 109 IČ DPH: SK2023724593 

DIČ: 2023724593 

Banka: Tatra banka 

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4900 4269 

Dodávateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 
Sídlo: Krivany 
IČO:37876996 
DIČ:2021673588 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je podružný odber elektrickej energie odberateľom na stavbe: 
BYTOVÝ DOM 12 b. j. -NÁJOMNÉ BYTY KRIVANY v termíne od 2.5.2018 do 06.07.2018. 

Článok III. 
Podmienky zmluvy 

1. Dodávateľ umožní odberateľovi napojenie na odber elektrickej energie a odberateľ sa 
zaväzuje uhrádzať cenu za odobratú elektrickú energiu. Dohodnutá cena je 0,17 €/1kWh. 

2. Odberateľ sa pripojí na zdroj elektrickej energie sa zaväzuje nainštalovať meradlo pre 
presný odpočet skutočne spotrebovanej (odobratej) elektrickej energie ku dňu zriadenia 
odberu. 

3.Za elektrickú prípojku je zodpovedný odberateľ. 

4. Elektromer je vlastníctvom odberateľa. 

Článok IV. 
Meranie odobratého množstva elektrickej energie a odpočet meradla 

1. Podkladom pre fakturáciu je protokol potvrdený zástupcami odberateľa a dodávateľa, 
v ktorom sa uvedú namerané hodnoty príslušného meradla. 

2. Odpočet na podružnom elektromere sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu 
bežného mesiaca v mesačných intervaloch. O každom odpočte sa vyhotoví záznam 
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami, ktorý slúži ako podklad k fakturácii. 

3. Posledný odpočet sa vykoná k poslednému dňu odberu za prítomnosti zástupcov 
obidvoch zmluvných strán. V prípade odstúpenia od zmluvy sa vykoná odpočet ku dňu 
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odstúpenia od zmluvy. Odpočet meradla zabezpečí spoločne zástupca odberateľa a 
dodávateľa. 

4. V prípade poruchy meradla je odberateľ povinný bezodkladne nahlásiť túto poruchu 
dodávateľovi. 

1. Dodávateľ bude účtovať odberateľovi fakturovanú cenu za odobratú elektrickú energiu 
podľa odpočtu. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. 

2. Dodávateľ vystaví faktúru po obdržaní došlej faktúry za elektrickú energiu. 

3. Odberateľ uhradí cenu za odobratú elektrickú energiu na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom do 14 dní od doručenia faktúry. 

1. Každý z účastníkov je oprávnený túto zmluvu jednostranne vypovedať bez uvedenia 
dôvodu. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhému účastníkovi tejto zmluvy. 
2. V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je dodávateľ povinný umožniť 
odberateľovi vykonanie posledného odpočtu meradla. 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody oboch účastníkov, ktorá 
bude mať formu písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre dodávateľa a jeden pre 
odberateľa. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, uzatvorili ju slobodne 
a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok . 

V Krivanoch dňa i . h 2 č 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

Článok VI. 
Ukončenie zmluvy 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

S MATERSKOU ŠKOLOU 

Konateľka f irmy 


