
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
A DODÁVOK ENERGIE A VODY

uzavretá medzi:

Poskytovateľ: Školský poľnohospodársky podnik n.o.,
076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
IČO: 31256481
DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, č.ú.: 1688384755 / 0200

Objednávateľ: Iveta Gajdošová
Cintorínska 300/9, Kuzmice, 076 12
Rodné číslo : 825709/9565

ČI. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi tieto tovary a služby :
a) dodávka elektrickej energie z vlastnej rozvodnej elektrickej siete

2. Médiá a služby budú poskytované pre prevádzku Sklad v objekte Hydináreň EVS Z. Teplica
v dohodnutom rozsahu :
- menovitý výkon inštalovaných zariadení maximálne 25 A
- mesačný odber elektrickej energie maximálne 100 kWh

ČI. II.
ČAS PLNENIA

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
ČI. III.

CENA DODÁVOK A SLUŽIEB

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

za odobrané množstvo elektrickej energie zistené odpočtom na dohodnutom meradle
(elektromer objektu) a v cene podľa sadzby platného cenníka VŠE a.s. Košice vrátane
príslušnej dane z pridanej hodnoty

ČI. IV.
ÚHRADA SLUŽIEB

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

2. Platby za odber elektrickej energie z rozvodov poskytovateľa budú platené mesačne so
splatnosťou 7 dní od vystavenia faktúry.

3. Poskytovateľ má právo penalizovať čiastku neuhradenú v lehote splatnosti určenej faktúrou vo
výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému
dňu omeškania dlžníka.

ČI. V.
OSTATNÉ PODMIENKY DODÁVKY

1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby a dodávky podľa potreby za predpokladu, že
nebude narušený chod jeho vlastných prevádzok.



2. Poskytovateľ je oprávnený zastaviť dodávky dohodnuté zmluvou, v prípade prekročenia
maximálne dohodnutého množstva odberu podľa či. I. alebo poruchy na rozvodných
zariadeniach, zvýšenej vlastnej potreby alebo nedostatku médií bez náhrady a bez
zodpovednosti za škody alebo zodpovednosti za náklady tým vzniknuté objednávateľovi.
Zastavenie dodávok je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi v mieste odberu alebo
iným prístupným spôsobom.

3. Objednávateľ zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť vhodné určené meradlo podľa
druhu merania a príslušnej platnej legislatívy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vhodný prístup pre poskytovateľa k určeným meradlám
spotreby a starostlivosť o ne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo zničeniu.

ČI. VI.
OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote splatnosti za poskytované dodávky,
prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť plnenie zmluvy v celom rozsahu.

2. Nezaplatenie faktúry zo strany objednávateľa je dôvodom na jednostranné odstúpenie
poskytovateľa od zmluvy. Poskytovateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy
do 5 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
nieje 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 strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode.

2. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote tejto zmluvy. Lehota začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď
druhej strane.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká aj skončením nájomnej zmluvy na priestory.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si prečítali zmluvu, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju

podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých obdrží dve vyhotovenia poskytovateľ

a jedno objednávateľ.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Zemplínskej Teplici, dňa 4.8.2017.

Poskytovateľ: ,/ljtyW Pôdohospodársky podnik, n.o. Objednávateľ:
"paímá 339, Zemplínska Teplica, 076 64

100:31256481 ® 010:2021710592

Počiatočné stavy meradiel ku dňu inštalácie sú :
Elektromer :
Číslo elektromera :
Číslo plomby :
Stav počítadla :


