ZMLUVA O ODBERE ELEKTRICKEJ ENERGIE
1. Priamy odberateľ:

Obecný úrad Šarišský Štiavnik
Sídlo: Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle
IČO:331 058; DIČ :2020784843
V zastúpení : Ján Hic, starosta
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu:23124612/0200
/ďalej priamy odberateľ/

a
2. Konečný spotrebiteľ: ISPRIM s.r.o.
zapísaný v OR OS Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. : 4463/V
Sídlo: Dúbravská 29, 080 03 Prešov
IČO: 31688098; DIČ: 2020485808
V zastúpení: Ing. Ján Roman, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Prešov
Číslo účtu: 2621088550/1100
/ďalej len konečný spotrebiteľ/

Článok I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je umožnenie odberu elektrickej energie z odberného miesta priameho
odberateľa konečnému spotrebiteľovi a následná fakturácia odobratej elektrickej energie.

Článok II.
Cena
Priamy odberateľ bude fakturovať konečnému spotrebiteľovi skutočný odber elektrickej
energie podľa elektromera výr. číslo 7938527 na základe faktúr z VSE. (Cena elektrickej energie sa
vypočíta následovne: Konečná suma faktúry od VSE sa vydelí počtom kWh v danom zúčtovacom
období, čím dostaneme priemernú cenu 1 kWh. Touto priemernou cenou sa vynásobí skutočne
odobratá elektrická energia podľa odpočtu na elektromery.)
Vyúčtovanie bude prevedené do piatich pracovných dní po doručení vyúčtovacej faktúry od
Východoslovenskej energetiky spolu s prílohou kópie faktúry od VSE za dané odberné miesto.
Zmluvné strany sa dohodli na 30-dňovej lehote splatnosti.

Článok III.
Doba a podmienky poskytovania služieb
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. 10. 2011 na dobu neurčitú.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Priamy odberateľ sa zaväzuje umožniť konečnému spotrebiteľovi plynulý odber elektrickej
energie.
Prerušenie dodávky energie , bude len v prípadoch, keď nie je možné z technických príčin túto
energiu dodávať resp. v prípade odstávok alebo havárií na technickom zariadení.
Priamy odberateľ nezodpovedá za prípadne nedostatky v dodávke elektrickej energie, ktoré
vznikli zavinením konečného spotrebiteľa.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží priamy odberateľ a jednu
konečný spotrebiteľ.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne, vážne a bez tiesne a vyhlasujú, že
obsah tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumiteľný. Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, upravujúcimi túto problematiku, vyhláškami
a platnými cenníkmi.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Šarišskom Štiavniku dňa 01.10.2011

…………………………………………………
priamy odberateľ

……………………………………………
konečný odberateľ

