ZMLUVA O KRÁTKODOBEJ DODÁVKE ELEKTRICKEJ ENERGIE
uzavretá v podľa § 269 ods. 2 Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo:
Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
V mene ktorého koná: Ing. Róbert Ujpál – konateľ spoločnosti
IČO:
44 518 684
IČ DPH:
SK 2022722075
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 22846/V
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.,
IBAN:
SK72 0200 0000 0000 1850 7512
(ďalej len „dodávateľ“)
a
Názov:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
V mene ktorého koná: plk. Ing. Lýdia Halásová, riaditeľka Centra podpory Košice
na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPS-4-2018/001604-168 zo dňa
11. 05. 2018
Adresa doručovania: Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000179866/8180
IBAN:
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
IČO:
00 151 866
DIČ:
2020571520
(ďalej len „odberateľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi elektrickú energiu
jednorazovo dňa 03. 10. 2018 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. z podzemných rozvádzačov
elektriny na Hlavnej ulici v Košiciach.
Čl. III
Účel zmluvy
3.1 Dodávateľ umožní odberateľovi napojenie na podzemný rozvádzač elektrickej energie na
Hlavnej ulici v Košiciach výlučne dňa 03. 10. 2018 za účelom uskutočnenia X. ročníka
Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.
3.2 Podujatie sa uskutoční dňa 03. 10. 2018 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod (ďalej len „doba
napojenia“).
Čl. IV
Úhrada za dodávku elektrickej energie
4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ uhradí za jednorazové napojenie na podzemný
rozvádzač elektriny na Hlavnej ulici v Košiciach a odber elektriny sumu vo výške 43,00 Eur
(slovom štyridsaťtri eur) bez DPH. K platbe bude uplatnená DPH podľa aktuálnej sadzby DPH.
4.2 V sume je zahrnutý odber elektriny z rozvádzača elektriny na Hlavnej ulici v Košiciach v čase od
9:00 hod. do 16:00 hod vo výške 0,13 € (slovom trinásť centov) /hodina, stanovenej na základe
faktúry od dodávateľa elektriny (kópia vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektriny bude
súčasťou vystavenej faktúry), zapojenie a kontrola podzemných rozvádzačov, odpojenie
podzemných rozvádzačov a technický servis povereným zamestnancom dodávateľa vo výške
42,09 € (slovom štyridsaťdva eur a deväť centov) za celú dobu napojenia. V prípade prekročenia
doby napojenia (nad 7 h), odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu vo výške 2,65 € (slovom dve
eurá a šesťdesiatpäť centov) bez DPH za každú, i začatú hodinu, ktorá pozostáva z ceny za
odobratú elektrinu vo výške 0,13 € (slovom trinásť centov) /hodina a z ceny zapojenia a kontroly
podzemných rozvádzačov, odpojenia podzemných rozvádzačov a technický servis povereným
zamestnancom dodávateľa vo výške 2,52 € (slovom dve eurá a šesťdesiatpäť centov) /hodina.

4.3 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom, ktorá bude pozostávať z
jednorazového napojenia na podzemný rozvádzač elektriny na Hlavnej ulici v Košiciach a odber
elektriny sumu vo výške 43,00 Eur (slovom štyridsaťtri eur) bez DPH a prípadné zabezpečenie
prevádzky nad rámec dohodnutej doby napojenia vo výške 2,65 € (slovom dve eurá a
šesťdesiatpäť centov) bez DPH za každú i začatú hodinu. Konečná faktúra bude vystavená
dodávateľom do 5 (päť) dní odo dňa napojenia odberateľa na podzemný rozvádzač elektriny na
Hlavnej ulici v Košiciach. Faktúra je splatná do 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia
odberateľovi na adresu doručovania uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania odberateľa s úhradou sumy je dodávateľ
oprávnený požadovať od odberateľa úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške za každý i
začatý deň omeškania z celkovej fakturovanej sumy, a to až do jej úplného zaplatenia.
Čl. V
Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň 03. 10 .2018 od 9:00 hod. do 16:00 hod.
5.2 Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli, že táto zmluva skončí uplynutím doby, na ktorú
bola uzatvorená.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje skontrolovať technický stav podzemného rozvádzača, na ktorý bude
odberateľ napojený, po uplynutí doby trvania tejto zmluvy odpojiť objednávateľa od rozvádzača.
6.2 Dodávateľ sa zaväzuje počas doby trvania tejto zmluvy zabezpečiť technický servis povereným
pracovníkom dodávateľa.
6.3 Podzemný rozvádzač, na ktorý bude odberateľ napojený, a ktorý bude odberateľovi
zabezpečovať dodávku elektrickej energie určí poverený zamestnanec dodávateľa priamo na
mieste tak, aby bol zabezpečený čo najväčší možný komfort odberateľa.
6.4 Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia
obdrží odberateľ a dve (2) vyhotovenia dodávateľ.
7.2 Túto zmluvu možno meniť len písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
7.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je inak uvedené, právne vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7.4 Obe zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne, vážne, bez tiesne a vyhlasujú, že obsah
tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumiteľný.
7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.
V Košiciach, dňa

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

.......................................
Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

.......................................
plk. Ing. Lýdia Halásová
riaditeľka
Centra podpory Košice

