
Zmluva č.: 65 E, P/2006 

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu 
č. 65 E, P/2006 

uzatvorená medzi: 

1. Tríbečské osvetové stredisko Topoľčany 
Sídlo Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený: Július Krajčík, riaditeľ 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu: 1942468955/0200 
IČO: 36102598 
DIČ: 2021468218 
IČ DPH: 
Registračný orgán: Zriaďovacia listina NSK, oddiel: 

vložka č.: -

(ďalej len „konečný spotrebiteľ") 

2. ENERGO-SK, a.s. 
Sídlo: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra 
Zastúpený: Ing. Jozef Hubinský, člen predstavenstva 

Ing. Tichomír Gyarmati, riaditeľ spoločnosti 
Bankové spojenie: Dexia banka, a. s. 
Č. účtu.: 0862720001/5600 
IČO: 36565482 
DIČ: 2021896008 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 10244/N 

(ďalej len „odberateľ") 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je v zmysle bodu 1.2 Zmluvy č. 65/2005 o výkone správy 
technológií vstupných energií pre dodávku a rozvod elektrickej energie 
a/alebo plynu uzatvorenej dňa 1. IV. 2005 medzi Nitrianskym samosprávnym 
krajom (ďalej len „NSK") a ENERGO-SK, a. s., preúčtovanie nákladov za 
spotrebovanú elektrickú energiu a/alebo plyn, namerané meracími zariadeniami 
uvedenými v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré sa nachádzajú v priestoroch 
konečného spotrebiteľa v súlade s preberacím protokolom a merajú jeho 
spotrebu. 

ČI. II 
Spôsob 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 spoločnosťou 
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Zmluva č.: 65 E, P/2006 

Západoslovenská energetika, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
resp. plynu spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava (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 plynu podľa predloženej faktúry uhradiť odberateľovi. Doba splatnosti je 
14 dní. 

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 a preukázateľné náklady odberateľa súvisiace 
s preúčtovaním. Výsledná cena za spotrebovanú energie pritom nesmie prekročiť 
cenu, ktorú by zaplatil konečný spotrebiteľ dodávateľovi, ak by bol odberateľom 
priamo on. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že platba za spotrebovanú elektrickú energiu 
a/alebo plynu 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/alebo plyn podľa predloženej faktúry, zaväzuje 
sa zaplatiť odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

2.6 Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje, že nebude zvýhodňovať iných svojich 
veriteľov pri uhrádzaní svojich záväzkov, pred úhradou záväzkov voči 
odberateľovi. 

ČI. III 
Povinnosti zmluvných strán 

3.1 Odberateľ je povinný oznámiť konečnému spotrebiteľovi všetky obmedzenia 
alebo prerušenia dodávky, ktoré sám zapríčiní, najmenej 48 hodín vopred. 
Obmedzenia, ktoré nezapríčiní odberateľ, oznámi dodávateľ elektrickej energie 
a/alebo plynu odberateľovi v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike. 

3.2 Konečný'spotrebiteľ je povinný oznámiť odberateľovi každú predpokladanú 
zmenu spotreby či denného diagramu odberu, ktorá je spôsobená inštaláciou 
zariadenia s inštalovaným výkonom nad 10 kW jednotlivo alebo úhrnom, nad 
inštalovaný výkon doteraz používaných prístrojov, alebo časovú zmenu 
využívania svojich rozhodujúcich zariadení. 

3.3 Konečný spotrebiteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri stanovovaní 
odberových diagramov odberateľom, ktoré vyžaduje dodávateľ elektrickej energie 
a/alebo plynu. 
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ČI. IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 656/2004 Z. z. 
o energetike v znení neskorších zmien a doplnení a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

4.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

4.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán 
a to písomne formou očíslovaných dodatkov. 

4.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli na 
základe uznesenia č. 207/2005 zastupiteľstva NSK dobrovoľne, prejav ich vôle je 
slobodný a vážny, zrozumiteľný a určitý, doslovné znenie tejto zmluvy je s ich 
prejavom vôle v úplnom súlade. Ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 

4.5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné vypovedať aj dohodou zmluvných 
strán. 

4.6. Zmluva je dohodou zmluvných strán účinná od 1.1.2007. 

Konečný spotrebiteľ: Odberateľ: ENERGO-SK, a. s. 

TRÍBEČSKÉ OSVETOVÉ 
/ STREDISKO ^ -

ENERGO - SK, a. S. 

Ing. Jozef Hubinský 
člen predstavenstva 

Príloha: 

1. Zoznam odberných miest 
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Dodatok č. 1 k zmluve č. 65 E, P/2006 

Dodatok č. 1 
k zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu 

č. 65 E, P / 2 0 0 6 

1. Konečný spotrebiteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
Stummerova, 955 01 Topoľčany 
Mgr. Július Krajčík, riaditeľ 
36102598 
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000311599/8180 

2. Odberateľ: 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: Bankové spojenie: 

ENERGO-SK, a.s. 
Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Ing. Juraj Horváth, CSc., predseda predstavenstva 
Ing. Mart in Čaja, podpredseda predstavenstva 
36 565 482 
PRÍMA banka Slovensko a.s., č. ú.: 0862720001/5600 

(ďalej len „dodávateľ") 

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bod 4.3 Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej 
elektrickej energie a plynu č. 65 E, P/2006 dohodli na tomto dodatku č. 1 nasledovne: 

1. M e n í sa Príloha č . l - Zoznam odberných miest tak, že vypúšťa text, týkajúci sa 
plynomeru kotolne a zostáva text: 

Zemný plyn: 

Poradové 
Číslo 

1. 

Číslo odber, 
miesta 

305 988 

Číslo 

plynomeru 

9470424 

Umiestnenie 

TÚV 

Položka Elektrická energia sa n e m e n í . 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 
65 E, P/2006 zostávajú nezmenené. 

3. Dodatok č. 1 je platný a účinný podpisom oboch strán. Vyhotovený je v 4 rovnopisoch, 
pričom obe zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, na 
dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

V Nitre, dňa 
9 -06- 2015 

V Topoľčanoch, dňa 
- 4 -06- 2015 

Dodávateľ: 
ENERGO-SK, a.s. 

E N E R G O -SK, a.s. Novozámocká 2M 
949 05 NITRA ^ 

IČO'36 565 482 
|Č DPH SK2.021896008 

Ing. Juraj Horváth, CSc. 
predseda predstavenstva 

Odberateľ: 
Tríbečské osvetové stredisko 
v Topoľčanoch 

TRIBEČSKE «Á 
STREDSSKOk' 

i» *-•> f • .'».J J., ť, b tl ... . 
Mgr. Július Krajčík, 

riaditeľ 

./. 
Ing. Martin Čaja 

podpredseda predstavenstva 
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