
 
Zmluva 

o podružnom odbere elektrickej energie 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

 
 

Článok l. 
Zmluvné strany  
 

1. Hlavný odberateľ : Obec Žaškov 
Zastúpená               : Milan Pavlovčík – starosta obce 
Sídlo                       : Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov 
IČO                        :  00315052 
DIČ                        : 2020561939 

            Bankové spojenie   : Prima banka Slovensko a.s. 
            IBAN                      : SK95 5600 0000 0040 5051 7006  
 
 

a 
 
 

2. Podružný odberateľ č. 1.: Ján Lang  
Adresa                               : Tepeľ 245/8, 027 21 Žaškov 
Dátum narodenia               : 19.01.1984 
 

3. Podružný odberateľ č. 2.: Jaroslav Bariet 
Adresa                               : Hlavná 316/185, 027 21 Žaškov 
Dátum narodenia               : 16.05.1967 
  
    

Článok II. 
 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je podružný odber elektrickej energie za účelom výstavby rodinných 
domov.  
2.2.Hlavný odberateľ odoberá elektrickú energiu od zmluvného dodávateľa a touto zmluvou sa 
zaväzuje po dobu výstavby rodinných domov umožniť podružným odberateľom podružný odber 
elektrickej energie z odberného miesta – číslo odberného miesta: 24ZSS4573963000E, 
umiestneného na : ul. Tepeľ pri RD č.s. 240/12. Podružný odberateľ sa zaväzuje platiť náklady za 
odobratú elektrickú energiu v zmysle čl.III tejto zmluvy.  
2.3.Elektrická energia bude poskytovaná podružnému odberateľovi iba na účel uvedený v čl. 2.1. 
predmetu zmluvy.  
2.4.Spotreba elektrickej energie bude meraná podružným elektromerom: 
 Podružný odberateľ č.1: sériové číslo: N:3538499  typové označenie: ET 414, ktorého 
počiatočný stav je 34774 kWh.  
Podružný odberateľ č.2: sériové číslo: N:3540956, typové označenie: ET 404 B2 ktorého 
počiatočný stav je 23275 kWh. 
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Článok III. 
 

Náklady za dodávku elektrickej energie a platobné podmienky 
3.1. Náklady na spotrebu elektrickej energie je hlavný odberateľ oprávnený vypočítať ako súčin 
množstva skutočne spotrebovanej elektriny v kWh a sadzby za 1 kWh zistenej z faktúry 
dodávateľa elektrickej energie. Skutočnú spotrebu elektrickej energie zistí hlavný odberateľ 
odpočtom z podružného elektromeru.  
3.2. Odpočet skutočnej spotreby elektrickej energie je oprávnený vykonať hlavný odberateľ za 
prítomnosti osoby poverenej podružným odberateľom, do 10 dní od obdržania vyúčtovacej 
faktúry od dodávateľa elektrickej energie.  
3.3.Podružný odberatelia zaplatia zálohovú platbu za odobratú energiu vo výške po 250,-€ za 
polrok. Splatnosť zálohovej platby sa stanovuje k 31.01. za prvý polrok a k 31.07. za druhý 
polrok. Z vyúčtovacej faktúry bude zálohová platba odrátaná.  
3.4. Náklady za dodávku spotrebovanej elektrickej energie zrealizuje hlavný odberateľ v termíne 
splatnosti faktúry a podružný odberateľ je povinný náklady za dodávku elektrickej energie 
doplatiť najneskôr do 15 dní od doručenia nákladov spotrebovanej energie. V prípade preplatku 
mu bude prevyšujúca suma vrátená späť. 
3.5. Súčasťou nákladov spotrebovanej energie je predloženie faktúry dodávateľa elektrickej 
energie, jeden krát ročne, podľa fakturačného obdobia za odberné miesto hlavného odberateľa. 
3.6. K nákladom za dodanú elektrickú energiu bude pripočítaný paušálny poplatok za odberné 
miesto v 1/3 pre každého z podružných odberateľov.   
 
 

Článok IV. 
 

Doba platnosti zmluvy 
 
 

4.1. Zmluvný vzťah je dohodnutý na dobu neurčitú.  
4.2.Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou s 
jednomesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  
4.3.Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom doručenia:  
a) sídlo hlavného odberateľa,  
b) adresa trvalého pobytu podružného odberateľa.  
c  v prípade zmeny trvalého pobytu je túto zmenu podružný odberateľ povinný bezodkladne 
nahlásiť hlavnému odberateľovi. 
4.4.Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť doručená do miesta 
doručenia bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak bude 
vrátená hlavnému odberateľovi alebo podružnému odberateľovi ako písomnosť hlavným 
odberateľom alebo podružným odberateľom neprevzatá. Ak nebude možné hlavnému 
odberateľovi alebo podružnému odberateľovi písomnosť doručiť na adresu uvedenú v tejto 
zmluve a iná adresa nebude hlavnému odberateľovi resp. podružnému odberateľovi známa, 
považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, 
že sa o tom druhý účastník zmluvy nedozvie.  
 
 
 
 
 



 
Článok V. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 

5.1. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú výslovne uvedené, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
5.2. Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení.  
5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im jasný a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju 
dobrovoľne podpisujú.  
5.4. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú podpísané všetkými 
zmluvnými stranami.  
5.5. Zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom všetkých zmluvných strán a účinnosť deň po 
zverejnení na webovom sídle hlavného odberateľa. 
 
  
V Žaškove  29 .11. 2019  
 
 
 
 
............................................                        .......................................................  
Podružný  odberateľ č.1                                   Hlavný odberateľ - Obec Žaškov 

 

 

 

............................................                        
Podružný  odberateľ č.2       




