
uzavretá medzi:

Poskytovateľ:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
A DODÁVOK ELEKTRICKEJ ENERGIE

Školský poľnohospodársky podnik n.o.,
076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Ivanom Šenkom - riaditeľom
IČO: 31256481
DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, č.ú.: 1688384755/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0016 8838 4755
SWIFT: SUBASKBX
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Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIČ:
Registrácia:

Adresa na doručenie

Slovák Telekom, a. s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Ing. Jozef Fehér, manažér výstavby, splnomocnený na základe Podpisového
poriadku spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
Ing. Juraj Hegeduš, Vedúci tímu výstavby mobilných sietí, splnomocnený na
základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
35 705 019
2020264829
SK2020264829
Všeobecná úverová banka, a.s.
1634862854/0200
SK12 0200 0000 0016 3486 2854
SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava
I, oddiel Sa, Č.1238/B

faktúr:
Deutsche Telekom Shared Services s.r.o., Karadžičova 8, 82108 Bratislava

v

C1.L
PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi tieto služby :
dodávka elektrickej energie z vlastnej rozvodnej NN elektrickej siete na akvaglóbus — nadzemný zásobník
vody, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako stavba bez súpisného čísla, Katastrálnym úradom
v Košiciach, Správou katastra Trebišov, okres Trebišov, obec Zemplínska Teplica, katastrálne územie
Zemplínska Teplica, na liste vlastníctva č. 173, na pozemku parcelné číslo 723/4 KN-C ku ktorému nieje
založený LV. Akvaglóbus sa nachádza na parcele zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom
Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Trebišov, okres Trebišov, obec Zemplínska Teplica,
katastrálne územie Zemplínska Teplica ako Orná pôda, na liste vlastníctva č. 1316 postavený na pozemku
parcelné č. KN-E 2853/8 o celkovej výmere 9710 m2, Médiá a služby budú poskytované pre prevádzku
VKS „ZS a RR bod Slanec" objednávateľa v dohodnutom rozsahu :
menovitý výkon inštalovaných elektrických zariadení maximálne 10 kW
mesačný odber el. energie maximálne 3720 kW

ČLII.
ČAS PLNENIA

l. Zmluva nadobúda účinnosť dňom pod dni jej zverejnenia a uzatvára sa na dobu neurčitú.



CL IIL
CENA DODÁVOK A

l. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby týmto
a) Dodávka elektrickej energie

za odohrané množstvo elektrickej energie zistené na
(elektromer objektu) a v cene podľa zodpovedajúcej a.s.
režijný poplatok poskytovatel'a za a údržbu NN siete vo bez
DPH.

ČLIV.
ÚHRADA

1. Platby za ddber elektrickej energie a režijný budú platené mesačne na
vystavenej poskytovatelom, na základe odpočtov energie z dodhodnutého ku koncu
mesiaca. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, alebo do 30. dňa nasledujúceho
mesiaca..

2. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej sumy na účet dodávateľa. Faktúra musí
obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a číslo tejto zmluvy, ktoré jej pridelil
odberateľ. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, môže ju odberateľ vrátiť
poskytovateľovi na prepracovanie, pričom nová lehota splatnosti faktúry plynie doručením opravenej
faktúry odberateľovi.

3. Fakturácia za poskytnuté služby a dodávky bude objednávateľovi fakturovaná po skončení
kalendárneho mesiaca vo výške poskytnutých služieb a dodávok za príslušný mesiac.

4. Poskytovateľ má právo v prípade nezaplatenia faktúry žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti.

ČI. V.
OSTATNÉ PODMIENKY DODÁVKY

1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby a dodávky energie podľa potreby a do rozsahu
dohodnutého v článku L tejto zmluvy za predpokladu, že nebude narušený chod jeho vlastných
prevádzok.

2. Poskytovateľ je oprávnený zastaviť, v prípade poruchy, , dodávky pre objednávateľa.. O zastavení
dodávok je poskytovateľ povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa a zabezpečiť odstránenie
poruchy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vhodný prístup pre poskytovateľa k meradlám spotreby energie
a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a zabezpečiť ich proti poškodeniu alebo zničeniu.

ČI. VI.
OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote splatnosti za poskytované dodávky a nezaplatí ani na
základe písomnej výzvy v dodatočne stanovenej lehote, poskytovateľ je oprávnený pozastaviť plnenie
zmluvy v celom rozsahu.

2. Nezaplatenie faktúry zo strany objednávateľa ani v dodatočnej lehote na základe výzvy poskytovateľa
je dôvodom na jednostranné odstúpenie poskytovateľa od zmluvy. Poskytovateľ môže uplatniť právo
na odstúpenie od zmluvy do 15 dní odo dňa naplnenia podmienok na odstúpenie od zmluvy a
odstúpenie je účinné od nasledujúceho dňa po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy
objednávateľovi.

3. V prípade uplatnenia jednostranného odstúpenia od zmluvy poskytovateľom, poskytovateľ nie je
zodpovedný za možné škody a straty, ktoré odstúpením vzniknú objednávateľovi.

4. Objednávateľ je povinný uhradiť druhej strane všetky preukázateľné náklady, ktoré vynaložila druhá
strana pri plnení zmluvy za dobu od uzatvorenia zmluvy až do doby odstúpenia od zmluvy
a ukončenia odberu.



ČI. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po dohode.

2. Ktorákoľvek je oprávnená vypovedať zmluvu a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné
sa na trojmesačnej výpovednej lehote tejto zmluvy. Lehota začína plynúť od prvého

dňa po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej strane.
3. prehlasujú, že si prečítali zmluvu, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju

podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú dve vyhotovenia pre poskytovateľa

a dve pre objednávateľa.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni

jej zverejnenia. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť písomne objednávateľovi deň zverejnenia zmluvy.

stavy meradiel ku dňu ich inštalácie sú :

Elektromer č stav počítadla :

V Zemplínskej Teplici, dňa , V Bratislave,

Školský ]
Ing. Ivan
Riaditeľ

31 Ml 4S1

bhospodársky podnik n.o.,
íeňko

Objednávateľ:

L- Slovák Telekom, a.s.
Ing. Jozef Fehér
Manažér výstavby

SloviÉ: Telekom, b.s.
Ing. Juraj Hegeduš
Vedúci tímu výstavby mobilných sietí


