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Zmluva o odbere elektrickej energie
uzavretá podl'a § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obecný úrad Orechová
V zastúpení:

Ing. Szilárd

Potôň, č. 208, 930 02 Orechová
Gálffy

Potôľí

.

Odberateľ:
Adriana Boudná

a
Erich Jančuška,

Úvodné ustanovenia
l. Touto zmluvou sa poskytovatel'
odpadových
vôd k elektrickému
konkrétne koľía a kôz.
2. Odberatel'

sa zaväzuje

zaväzuje umožniť odberateľovi
odber elektrickej energie z čističky
ohradníku
určenému na pasienok pre hospodárske
zvieratá a to

platiť za odber dohodnutú

cenu.

Úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu
3. Poskytovatel'
a odberatel'
sa dol]2dli. na paušálnej cene za spotrebovanú
elektrickú
energiu vo
výške
rb{/:(;. slovom
ť~../~
mesačne.
Nakol'ko
nieje možné odrnerat
spotrebované
množstvo
el. energie pretože je tak nízka, že ho
nezaznamená prístroj na meranie elektrickej spotreby je vyčíslená spotreba el. energie odhadom podl'a
technických parametrov konktrétneho
typu elektrického zdroja a to 7W.
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4. Cena uvedená v bode 3 sa môže po dohode zmluvných
strán upraviť vzhľadom
aktuálnu sadzbu podniku ZSE za 1 kWh, a to vždy k 1.1. každého roku platnosti zmluvy.

na infláciu

a

Spôsob úhrady
5. Odberatel' sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú
cenu za spotrebovanú
elektrickú
energiu na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom
raz za štvrťrok. Prvú faktúru vystaví poskytovatel'
do 15 dní odo
dňa uzavretia zmluvy. Ďalšie faktúry vystaví do 15 dní po uplynutí príslušného
štvrt'roka trvania
zmluvy. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia odberatel'ovi.
6. V prípade oneskorenej
úhrady
0,05% za každý dell omeškania.

faktúry

poskytovatel'

môže požadovať

7. Ak odberateľ bude v omeškaní viac ako do 60 dní, poskytovatel'
porušenie zmluvných podmienok a má právo od zmluvy odstúpiť.

úroky z omeškania

to bude považovať

vo výške

za podstatné

Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzaviera s účinnosťou od 1.5.2014 na dobu neurčitú. Zmluvné
vypovedať z akéhokol'vek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.

strany môžu zmluvu

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek
dohodnúť na skončení zmluvy. Dohoda
vyžaduje písomnú formu.
Záverečné ustanovenia
Obe zmluvné strany dostanú jednu podpísanú kópiu zmluvy.
Inštaláciu elektrického ohradníka vykoná Erich Jančuška. Zapojenie elektrickej zástrčky na 220W
vykonaná pracovník, ktorý má povolenie na obsluhovanie elektrickej energie v čističke odpadových
vôd. Na danú zástrčku bude vykonaná aj revízna správa.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po
vzájomnom prejednaní podl'a ich vážnej a slobodnej vôle, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju obojstranne podpísali.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou
zverejnenia.

V Orechovej Potôni, dňa

zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
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odberatel'

po dni jej

