
Zmluva  

o prevádzke elektrického zariadenia 
uzavretá podľa § 638 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Obec Podtureň 

    Hlavná 164 

    033 01 Podtureň 

    Zastúpený: Marián Vojtík, starosta 

    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s. 

    IBAN: SK43 5600 0000 0016 0093 3001 

    IČO: 00315699 

    DIČ: 2020428421 

    Registrácia: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

             zriadení v znení neskorších predpisov 

    (ďalej len „ prenajímateľ“ ) 

     

2. Prevádzkovateľ:   NBD – Podtureň, s.r.o. 

    Hlavná 164 

    033 01 Podtureň 

    Zastúpený: Milan Réti, konateľ 

    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s. 

    IBAN: SK49 5600 0000 81 2328 7001 

    IČO: 36612537 

    DIČ: 2022214579 

    Registrácia: OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.17734/L 

    (ďalej len „ nájomca“ ) 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Prevádzkovateľ ako správca nehnuteľnosti a zároveň zmluvný odberateľ elektriny od 

dodávateľa Stredoslovenská energetika, a.s. umožní aby zariadenia  pre potreby a prevádzku 

kamerového systému Objednávateľa boli napojené na neprerušovanú dodávku elektrickej 

energie na odbernom mieste vedenom v SSE pod číslom 3306873 – spoločné priestory BD 

508. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi za túto činnosť odplatu. 

 

Čl. III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ na tomto odbernom mieste na svoje náklady zhotoví podružné meranie spotreby 

elektrickej energie. 

2. Spotrebovanú elektrickú energiu prefakturuje nasledovným spôsobom: 

a) za rok 2020 Prevádzkovateľ Objednávateľovi vystaví faktúru vo výške 100,00 € 

prefakturované na základe diagnostiky spotreby elektrickej energie. Splatnosť faktúry bude 

14 dní,  



b) za rok 2021 Prevádzkovateľ Objednávateľovi vystavením faktúry za ním spotrebovanú 

elektrickú energiu v cene za kWh stanovenej vo faktúre, SSE a.s. odo dňa , kedy bude 

namontované podružné meranie. Do dňa montáže podružného zariadenia bude 

prefakturovaná alikvótna čiastka za spotrebu elektrickej energie  podľa odseku a) bodu 2 

Čl.III. tejto Zmluvy.  Splatnosť faktúry bude 14 dní,  

c) za roky nasledujúce po roku 2021 Prevádzkovateľ Objednávateľovi vystavením faktúry za 

ním spotrebovanú elektrickú energiu v cene za kWh stanovenej vo faktúre, SSE a.s.. 

Splatnosť faktúry bude 14 dní. 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia  

1. K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou formou písomného 

dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva 

a povinnosti zmluvných strán, riadia sa pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami príslušných 

právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej 

forme a obsahu a vyhlasujú, že sa nerobila v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak 

toho ju vo vlastnom mene podpísali. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán dostane po jednom 

vyhotovení. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

najskôr dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

V Podturni, 15.4.2021 

 

 

Objednávateľ:       Prevádzkovateľ:  

 

 

 

 

..................................................    ............................................. 

      Marián   Vojtík             Milan Réti 

            starosta                               konateľ 


