Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného
osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Odberateľ
Mestská časť Bratislava- Jarovce
Palmová 1
851 10 Bratislava
Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

JUDr. Mgr. Jozef Uhier, starosta
00304603
2020910859

(ďalej len „odberateľ“)

Dodávateľ

Názov:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
Variabilný symbol:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Valio, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
SK 23 7500 0000 0000 25827143

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok 1.
Predmet plnenia
1.1.

Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného
osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby podľa objednávky.
Pripojenie na elektrickú energiu bude zo stĺpa verejného osvetlenia
prevádzkovaného prevádzkovateľom verejného osvetlenia mesta Bratislava
v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude
zapínať a vypínať zároveň s verejným osvetlením. Prevádzka, údržba
a odstraňovanie porúch na vianočnom osvetlení nie sú predmetom tejto zmluvy.

Článok If.
Cena plnenia
2.1. Dodávateľ vyfakturuje odberateľovi spotrebovanú elektrickú energiu za obdobie od
03.12.2018 do 7.1.2019 (35 dní) v súlade s platným cenníkom elektrickej energie pre
verejné osvetlenie. V prípade úpravy výšky cien v zmysle platného cenníka sa
dodávateľ zaväzuje túto skutočnosť písomne oznámiť odberateľovi. Ak počas platnosti
zmluvy dôjde k zmene zákonných predpisov týkajúcich sa fakturácie, dodávateľ si tieto
uplatní pri fakturácii.
Aktuálny výpočet ceny za odber el. energie za obdobie :
35 dní x 15 hod. x 2,3621 kWh x 0,04224 EUR (cena celkom za 1 kWh platná do
31.12,2020) = 52,38 EUR/s DPH
2.2. V prípade, že odberateľ neuhradí vystavenú faktúru riadne a včas, t.j, do 14 dní od
jej doručenia, je povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z celkovej dlžnej čiastky za každý deň omeškania, v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného
zákonníka.

Článok 111.
Osobitné dohody
3.1. Odberateľ sa zaväzuje dodať dodávateľovi všetky relevantné podklady potrebné
k napojeniu na elektrickú energiu z rozvodov verejného osvetlenia, napr. technickú
dokumentáciu, revízne správy o pripojení k elektrickému rozvodu, prípadne iné
podklady vyžiadané dodávateľom.
3.2. Za predpokladu splnenia bodu 3.1. odberateľom, dodávateľ súhlasí s pripojením vo
vlastných kapacitách odberateľa schválených dodávateľom,
3.3. Dodávateľ má možnosť v prípade prevádzkovej potreby okamžite odpojiť pripojenie
a o danej skutočnosti bude odberateľa informovať v termíne do 24 hodín.
3.4. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a výpadky dodávky elektrickej energie
spôsobené poruchami a prevádzkovými stavmi na zariadení verejného osvetlenia.
3.5. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a výpadky dodávky elektrickej energie
spôsobené činnosťou iných subjektov.

Článok IV.
Doba platností zmluvy a jej skončenie
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 17.01.2019.
4.2. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na skončení zmluvy kedykoľvek pred
uplynutím dojednanej doby.
4.3. Táto zmluva stráca svoju platnosť okamžite, v prípade rozhodnutia SSE a.s,, alebo
kompetentného štátneho orgánu o pozastavení možnosti odberu elektrickej energie pre
zariadenie verejného osvetlenia.

článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Znenie tejto zmluvy je možné zmeniť iba dohodou zmluvných strán formou
písomného dodatku potvrdeného oboma zmluvnými stranami.
5.2. Táto zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých tri su urcene pre
dodávateľa a tri pre odberateľa.
5.3. Odberateľ sa zaväzuje nahradiť všetky prípadné škody spôsobené pripojením
každého zariadenia na rozvody verejného osvetlenia dodávateľa.
5.4. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené na zariadení odberateľa pripojenom
na rozvody verejného osvetlenia dodávateľa.
5.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
odberateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
5.6. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia s celým obsahom tejto
zmluvy, budú dodržiavať všetky jej ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu
pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzatvárajú podľa ich
pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných
podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

V Bratislave, dňa

V Br

Za odberateľa:

Za á

JUDr. Mgr. Jozef Uhier, starosta

Ing. árch. Matúš Vallo, primátor

Zmluva zverejnená dňa:

