Zmluva o ľefundáciĺ - úhľadenákladov spojených so spotrebou el. energie

číslo:3A-EE-0010419
člr-Zmluvnéstrany
O.S.V.O. comp' a.s.

zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov, odd.:

Są vloŽka:

l0|29ĺP

Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Ing. Bindas Peter _ predseda pľedstavenstva
Zastiryenä
Lukáě Jan _ člen predstavenstva
36 46014l
2020011950
SK2020011950
IČ
TATRABANKA, a.s. pobočka Prešov
SK07 1100 0000 0026 26728756
051 I 7485 I0l
Ing. Róbert Lukáč
Vybavuje
reklama@,osvocomp.sk
V ďalšom texte ako :

:

IČo
DIČ
DPH
Banka
IBAN
Tel
e-mail
,,

:
:
:
:
:
:
:
:

posĘtovatel' "

a

Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Zasttlpenét

Ing. Andľea Turčanová - pľimátorka mesta
003 276 46

DIČ

2021225679
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka Prešov
sK05 11ll 0000 0066 1991 1008
0907 808 869
Ing. Maľek Vaľga
marek.vaľga@.pľesov.sk

IČo

Banka

IBAN

Tel.

:

e-mail

:

Vybavuje :

V ďalšom texte ako
,, podružný odberatel' "
:

čl.il-Predmetzmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohoda o úhľadenákladov spojených so spotrebou ęl. energie
_
odoberanej z odberného miesta evidovaného vo VSE RZ Prešov na poskytovateľa o.S.v.o.
comp' u.J., kto"y sprístupnísvoje odbemé miesto pre napojenie zanadeni podruŽného
odberateľa _ kamier Mestskej polície Prešov.

2.1

2.2

Umiestnenie odberného miesta, bliŽšia špeciťrkácia :

l.KľiŽovatka _ Levočská _ Remscheidska ul.
ElekÍromer typ LE-01d MID, výr. č. 02848
- počiatočnýstav: 0,0 kWh
Zmluva o refundácií - meľaná

_

zrnena č.1

od 1.1.2014

I

4)

K,-

Z.KnŽovatka _ Švábska _ Solivarská ul'
Elektromer typ LE-01d MID, vr. č. 02842
- počiatočnýstav: 0,0 kwh
3.Križovatka_ Svábska _ Royova ul.
ElekÍromeľtyp LE-O1d MID, vyr. č. 02843
- poěiatoěný stav: 0,0 kWh
Predpokladaná spotľeba za všetky odbeľnémiesta v období l.6.2019 - 3|.IŻ.20I9: 600 kWh

Člnr 3.1

3.2

J.J

3.4

3.5

3.6

3.7

PodruŽný odberateľ

sa

4.Ż

4.3

4.4

zaväzuje uhĺadiťdohodnutú cenu v lehote splatnosti vystavenej

zálohovej faktúry, prípadne zúčtovacej faktury.
Akúkoľvek Zmenu _ nové zapojenie _ inštaláciu doěasnej prípojky, odpojenie ainé, budú môcť
rcallzovať len pracovníci poskytovatęľanazźklade objednávky podružného odberatel'a.
Podružný odberateľ sa zaväzuje uhĺadiťZmenu dohodnutej ceny vyplývajúcu zo zákollnej
zmeny sadzby dane DPH, sadzby za eL eneľgiu, prípadne za zmenu dohodnutého rozsahu
poskytovaných sluŽieb.
Rozhodujúci pre danú úpraw ceny je dátum účinnostivyššie uvedených zĺkonných zmien,
prípadne dohoda o rozšíreníposkýovaných sluŽieb.
Naklady za odbet el. eneľgie budú odberateľovi fakturované v zálohovej fakture lx ročne na
zźklade prepočítanej spotreby elektrickej energie revíznym technikom poskýovatel'a a
zúčtovanév zúčtovacejfakture vyhotovenej na zźil<lade skutočnej spotreby oděítanej
k 3I.12.201 9 z elektľomeľov.
Podružný odberateľ hľadíposkytovateľovi manipulačný poplatok vo výške 16,60 € / 1 rok,
ktoý je spojený so správou odbeľných miest, za každű zÍnenu rozsahu odbemých miest
( zapnutie, vypnutie ) a zmenu spôsobu fakturácie.

Poskýovateľ

je zmluvným

paľtnerom prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Východoslovenská đistribučnáa.s. (ďalej len ,,prevádzkovateľ distľibučnej sústavy") a je
povinný dodržiavaťTechnické podmienky pľevádzkovateľa distribučnej sústavy zveĘnené
na www.vsds.sk. PodruŽný odberateľ sa zavän$e dodľŽiavať tieto Technické podmienky
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy uplatní penále, pokuty a iné sankcie za nedodržanie
Technických podmienok pľevádzkovateľa distľibučnej sústavy zverejnených na www.vsds.sk,
poskytovateľ refakturuje tieto penále, pokuty a iné sankcie podružnému odberateľovi. ,

čl rv - Práva
4.1

Práva a povĺnnosti podružnéhoodberatel'a

a povinnostĺ zmluvných strán

- meranie spotľeby

Podružný odbeľateľ je povinný oznźlrĺiťposkytovateľovi každúplĺĺnovanúzmenu typu,
počtu, príkonov, príp. hodín odberu el. energie. Poskytovateľ posúdi požadovanú zmenu avydá
nazźk|ađetohto posúdenia súhlasnéalebo nesúhlasnéstanovisko k požadovanej zmene.
Podružný odberateľ, ako vlastník meracieho zariadenia, je plne zodpovedný za inštalované
meradlo aznáša všetĘ nfülady za jeho poškodenie, odcudzenie alebo neopľávnenú
manipuláciu.
Pri zistení poškodenia meracieho zanadenia alebo jeho zabezpećenia proti neoprávnenej
manipulácii je povinná každá zmluvná strana bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu
o danom stave.
Pri pochybnostiach o správnosti údajov meľania majú podruŽný odberateľ a poskytovateľ právo
na pľeskúšaniemeľadla autorizovanou osobou v zmysle Zźkona ć. 14212000 o metrológii
Zm|uvao refundácií - meraná spotreba - znneÍač.lplatná od

1.1.2014

2 (celkom 4)

ao

Zmene a đoplneníniektor1ých złĺkonov v

zĺeníneskoršíchpredpisov, a to na

vlastné

náklady.
4.5

4.6

Pri potvrdení chybného merania v zmysle predchádzajúceho bodu zmluvy, pľi nefunkčnom
elektromere, pri jeho poškodení, pri zistení neoprávnenej manipulácie alebo pri porušení
zabezpečenia proti neopľávnenej maniputácii sa podružný odberateľ a poskytovateľ dohodli, že
platba za spotrebovanú elęktrickú eneľgiu sa vykoná na zźklade jej prepočítanej spotreby
ľevíznym technikom poskytovateľa.
PodruŽný odberateľ sa zaväzuje poěas celej doby platnosti zmluvy dbať na to, aby pouŽité
SR ě.2lOl2OOO omeradlách
meradlo malo platnú dobu ověr"''ia uzmysle Vyhlášky ťnĺľĺs
a metľologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

čl v - Práva
5.1

a povinnostĺ poslrytovatel'a

Poskýovateľ sa zaväzuje zabezpeěiť plynulú dodávku el. energie pre odber podružného
odberatel'a.

5.2
5.3

5.4

Poskýovateľ sazaväzuje zabezpečiť servis do24 hodín od zistenej, pľípadne ohlásenej závady.
Vystaviť pľe podružného odbeľateľa faktúru.
Poskýovateľ je oprávnený pri závažnom porušení Technických podmienok prevádzkovatęľa
distribučnej sústavy - Východoslovenská distľibučnáa.s. zo strany podružnéhoodberateľa
odpojiť odb.' podruŽného odberateľa od prívodu el. energie. Ustanovenia Čl. III _ Práva

povinnosti podružného odberatel'a bod 3.5 týmto nie sú dotknuté.
V prípade, že ptevádzkovateľ distribučnej sústavy budę na odbeľných miestach evidovaných na
poskytovateľ, na ktoré je napojené aspoň jedno zariadenie podruŽného odbeľateľa, merať odber
priebehovým meľaním v zmysle zétkona č,. Ż5ll20l2 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektoých zfüonov avyhlášky MH SR 358/2013 Z.z. ktoľou sa ustanovuje postup a
podmienky
oblasti zavádzania aprevádzky inteligentných meracích systémov
v elektroenergetike, bude fakturácia pre všeĘ odbeľnémiesta podružného odberatel'a
vykonávaná mesačne. Poskytovateľ je povinný o zmene fakturácie informovať podruŽného
ođbeľateľa.
a

5.5

v

čl vl
6.1

- Cena

a platobné

podmienĘ

Zmluvné strany sa dohodli na úhľadeparciálnej časti nákladov, ktoré poskytovateľovi vyričtuje
dodávateľ elektńckej energie nazék|aďe zmluvy o zdruŽenej dodávke elektľickej energie
k danému odbeľnému miestu s tým, že podruŽný odbeľatel' sazaväzuje uhĺadiťposkýovateľovi
pomemú časťza spotľebovanú silovú elektrinu, pomeľnúěasť distľibučných4ríkladov
dňa 16.11.2018 a
0o60l2o1r9tB
vyričtovaných y zmysle ľozhodnutia Únso
poplatok za správu
istiě,
pomernú
zah|avný
ěasť
tariff
č,.006ll2019lE żo dňa 19.1l.2018,
podružnéhg odbeĺréhomiesta. Toto tvorí dohodnutú zmluvnú cenu refundácie nákladov za
odber elektrickej'éńergie z odberného miesta evidovaného na poskytovateľa - o.S.v.o. comp'

zo

e.

a.s.

Cena el. energie: 0,178 €lkwh

+ 20

yoDPH

Predpokladaná spotreba od 1 .6.2019 - 3l.I2.20I9: 600 kWh
600 kwh x 0,178 €/kwh.............

106'80 €

Cena bez DPH
+ 20 %DPH

106'80 €

Cena celkom s DPH

128,16 C

Zmlllva o refundácií _ meraná spotreba - zmena č.1

2136e

od

1.1.2014

3 (celkom 4)

4

čl. vu - Ostatné dojednanĺa
Akékol'vek zmeny

7.r

a

doplnenia k tejto zmluve musia byt' vykonané v písomnej forme

a podpísané zmluvnými stranami.

7.Ż
7.3

7.4
7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

7.10

Úhľada nákladov _ spotrebovanej energie od l.6.2019 bude premietnutá v zálohovej faktúľe
vyhotovenej po podpísanízmluvy a vykonávaná pľed obdobím, ktorého sa ěasovo týka.
Pri zmene obdobia odberu elektrickej energie je poskýovatel' povinný na konci zmluvného
obdobia vyičtovať prijatú úhľadu na základe skutočne realizovaného obdobia spotreby
podruŽného odberateľa.
V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti má právo poskýovateľ dočasne odpojiť
odber podruŽného odberateľa od pľívodu el. energie.
Deň zdaniteľného plnenia je deň splatnosti.
Akýkoľvek ztsah do inštalácie meracieho zariađenia,rozvodov a dočasnej prípojky
podruŽného odberu zo stľany podruŽného odberateľa bude povaŽovaný zahrubé porušenie
zmluvných podmienok a bude dôvodom na okamŽité skoněenie zmluvy.
Zmluvaje povinne zveľejňovaná v zmysle $ 5a zákona č:.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle podružného odberateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, zktoých jeden si ponechá poskytovatel'a
jeden podruŽný odberatel'.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitúa to od l.6.2019 do 31 .12.2019 s tym, že ktorĺíkoľvek
zo zmluvných strán ju môŽe vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá zač,ína
plynúť 1. deň mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovede.
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od

1.1
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