
Dohoda D/3/E/2017 o úhradách spojených s odberom elektrickej energie 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami 

 
 

Dodávateľ: 

Názov organizácie: Obec Žalobín 
Adresa:   Žalobín 144 
Menom organizácie:  Mgr. Valéria Račková, starostka obce  
IĆO:   00 33 29 92 
DIČ:   20 20 631 976 
Bankové spojenie: VÚB,a.s. Vranov n/T.  
IBAN:   SK50 0200 0000 000001952 5632 
Kontaktná osoba:   Mgr. Valéria Račková, starostka obce, m. t. 0918 373 608 
    ocuzalobin@mail.t-com.sk 
 
a 
 

Odberateľ: 

Názov organizácie: Slovak Telekom, a.s. 
Adresa:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Menom organizácie: Ing.Zuzana Vrábelová –  energetik, splnomocnený na základe Mandátnej 

zmluvy číslo 0120160504 zo dňa 01.09.2016 uzatvoreného medzi Slovak 
Telekom, a.s. a spoločnosťou Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. a 
následného Splnomocnenia zo dňa 24.10.2016 udeleného spoločnosťou  
Huawei Technologies (Slovak),s.r.o.  

IČO:   357 634 69 
DIČ:   2020273893 
IČ pre DPH:  SK2020273893 
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:   1634862854/0200 
IBAN:   SK12 0200 0000 0016 3486 2854 
SWIFT/BIC:  SUBASKBX 
Kontaktná osoba:  Ing.Zuzana Vrábelová, m.t. 0904 746 364   
    zuzana.vrabelova@ms.huawei.com 
Údaj o registrácii:  adresa na zasielanie faktúr : Slovak Telekom a.s., PO Box 75, 820 16    

     Bratislava 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

 
 
 
 
 

Čl. I. 
 Úvodné ustanovenia 

 
1.  Účelom tejto dohody je úprava podmienok  súvisiacich so službou - dodávkou elektrickej 

energie pre telekomunikačné zariadenie umiestnenej v budove Obecného úradu Žalobín. 
Odberateľom elektrickej energie je Obec Žalobín a spotreba elektrickej energie pre ST, a.s. je 
stanovená paušálnou spotrebou 2 365 kWh/rok. Spotreba od 16.10.2017 do 31.12.2017 je 
stanovená na 499 kWh. 
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     Čl. II 
        Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že služba spojená s dodávkou elektrickej energie pre budovu  bude 

realizovaná prostredníctvom pripojenia na elektrický rozvod. Odberateľ je oprávnený pripojiť sa 
na elektrický rozvod  dodávateľa  za účelom napájania zariadenia  ST, a.s pričom dodávateľ 
dáva k takémuto napojeniu výslovný súhlas. 

 
2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. I.odst.1. dohodli že vo vzťahu k odbernému miestu elektrickej 

energie, prostredníctvom ktorého je stavba uvedená v čl. I odst. 1. tejto dohody napojená na 
dodávku elektrickej energie, nedôjde k zmene dodávateľa  elektrickej energie. To znamená, že 
dodávateľ  sa vo vzťahu k tomuto odbernému miestu neodhlási od odberu elektrickej energie a 
dodávateľ zostane odberateľom elektrickej energie pre toto odberné miesto. Zmluvné strany sa 
dohodli, že odberateľ  bude dodávateľovi nahrádzať náklady na tú časť elektrickej energie 
dodanej prostredníctvom tohto odberného miesta, ktorá bude spotrebovaná odberateľom.  

  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za elektrickú energiu pre odberateľa  bude  vypočítaná na 

základe spotreby odberateľa a ceny dodávateľa bez zisku. 
   
4. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada podľa odseku 3 bude  realizovaná ročne na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom, pričom lehota splatnosti faktúry bude 60 dní odo dňa 
doručenia. V prípade omeškania odberateľa s úhradou je dodávateľ  oprávnený požadovať 
úrok  z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 
ČL.III 

Technické podmienky 
 
2.  Obe strany sú povinné písomne sa informovať o zmene skutočností, ktoré majú vplyv na 

dodávku elektrickej energie. V prípade, že na strane dodávateľa dôjde k takej zmene, ktorá 
bude mať vplyv na zmenu výšky náhrady za dodanú elektrickú energiu pre odberateľa je 
dodávateľ túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť odberateľovi.  

3.  Odberateľ zodpovedá za výkon OP a OS na svojich elektrických zariadeniach od bodu svojho 
napojenia na elektrický rozvod. 

4.  Dodávateľ umožní prístup pracovníkom odberateľa na odberné miesto, z dôvodu výkonu 
kontroly  po odstraňovaní závad na elektrických  zariadeniach  odberateľa.  
 

Čl. IV 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Túto  dohodu možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou podľa  odsekov 3 až 

4 tohto článku. 
3. Odberateľ môže vypovedať túto dohodu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota bude 

v takomto prípade bude 6 mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 
doručení výpovede. 

4. Dodávateľ môže vypovedať túto dohodu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota bude 
v takomto prípade bude 6 mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 
doručení výpovede. 

5. V prípade omeškania s úhradou náhrady podľa Čl. II ods. 4 tejto zmluvy, ktoré bude dlhšie ako 
1 mesiac, je dodávateľ oprávnený vypovedať túto dohodu z tohto dôvodu. V takomto prípade 
bude výpovedná lehota 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom doručenia výpovede. 

6. Výpoveď možno druhej zmluvnej strane doručiť osobne alebo prostredníctvom Slovenskej 
pošty, a.s. alebo iného subjektu podnikajúceho v oblasti prepravovania a doručovania 
poštových zásielok. Výpoveď je potrebné doručiť na adresu druhej zmluvnej strany, uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana písomne neoznámi zmluvnej strane, ktorá 
zmluvu vypovedá, inú adresu. V prípade osobného doručenia výpovede sa výpoveď  tejto 
zmluvy považuje za doručenú, ak dôjde k jej prevzatiu druhou zmluvnou stranou alebo jej 
zamestnancom, ktorý je obvykle oprávnený na prijímanie jej určených poštových zásielok. 
V prípade doručenia výpovede prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného subjektu 



podnikajúceho v oblasti prepravovania a doručovania poštových zásielok, sa výpoveď 
považuje za doručenú dňom  doručenia. V prípade, že druhá zmluvná strana odmietne 
zásielku prevziať alebo sa z iného dôvodu nepodarí zásielku doručiť (napr. nevyzdvihnutie 
zásielky v odbernej lehote, adresát sa na danej adrese nezdržuje a pod.), považuje sa výpoveď 
za doručenú dňom, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená.  

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto 

dohoda a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
2. Táto dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každej zo zmluvných strán 

pripadne jedna. 
3. Túto dohodu možno meniť, zrušiť alebo vypovedať písomnou formou alebo elektronickou 

poštou. 
4. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
5. Strany dohody sú uzrozumené s tým, že táto dohoda sa považuje za dohodu uzatváranú 

v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň strany súhlasia s tým, že Obec Žalobín, 
zverejní informáciu o uzatvorení tejto dohody v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z. 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv 
a náležitosti informácie o uzatvorení dohody. 

  
 
 
            V Žalobíne dňa: 16.10.2017                     V Košiciach dňa : 16.10.2017                                                                                
 
 
            Za obec Žalobín                   Za Slovak Telekom, a.s., 
         
 

          
..................................................                                   ................................................................. 
 
 Mgr. Valéria Račková      Ing. Zuzana Vrábelová  
           starostka obce Žalobín      energetik 
           
                                
 


