Zmluva o odbere elektrickej energie č. 12/P/2017
podľa ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v amfiteátri v areáli Kamenný mlyn, Trnava
I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
917 01 Trnava, Hlavná 17
zastúpená riaditeľom Ing. Turčanom Martinom
IČO: 598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963

a
Odberateľ:

Marta Blažová – BLAŽO A MARTINKOVIČ
Bedřicha Smetanu 2790/14, 917 08 Trnava
IČO: 50182757
uzatvárajú podľa ust. § 269 Obchodného zákonníka túto zmluvu
II.
Predmet a účely zmluvy

Správa kultúrnych a športových zariadení ako správca objektu amfiteátra a WC v Kamennom
mlyne v Trnave uzatvára s odberateľom Martou Blažovou zmluvu o odbere elektrickej energie.
Odberateľ bude odoberať elektrickú energiu pre predajný stánok, ktorý má umiestnený
v objekte Kamenný mlyn – kolečko – na ploche 4m² a slúži na ambulantný predaj. Na základe
tejto zmluvy dodávateľ umožní odberateľovi odoberať elektrickú energiu dodávanú
spoločnosťou SPP, a.s, Mlynské nivy 44/a, Bratislava. Odberateľ bude odoberať elektrickú
energiu z elektrickej prípojky, ktorá je napojená na jestvujúci rozvádzač odberateľa
v priestoroch WC Kamenný mlyn, Trnava.
III.
Doba trvania zmluvného vzťahu
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 11. 3. 2017 do 11. 6. 2017.
IV.
Cena za dodanú elektrickú energiu a spôsob fakturácie a úhrady
1) Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi elektrickú energiu v aktuálnej cene, ktorá je
zmluvne dohodnutá s dodávateľom: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26.
2) Dodaná elektrická energia bude fakturovaná za celú dobu užívania pri ukončení odberu na
základe odpočtu pred a po uskutočnení odberu na podružnom merači. Dodávateľ uvedie
stavy elektromerov v protokole o odovzdaní a prevzatí. K cene bude fakturovaná DPH.
Odberateľ je povinný uhradiť faktúru za dodanú elektrickú energiu v termíne splatnosti,
uvedenej na faktúre a to na účet dodávateľa alebo v hotovosti do pokladne.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Povinnosti dodávateľa:
Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje umožniť odberateľovi odber elektrickej energie
v odbernom mieste podľa bodu II., v termíne podľa bodu III.
Povinnosti odberateľa:
1) Odberateľ je povinný dodržiavať požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich
sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2) Odberateľ je povinný zaobchádzať s majetkom dodávateľa tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu, zodpovedá za škody vzniknuté na majetku dodávateľa v súvislosti s odberom
elektrickej energie.
VI.
Záverečné ustanovenia
3) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy zaväzujú k jej plneniu
vo všetkých bodoch.
4) Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou, na základe vzájomnej dohody, pričom návrh
na zmenu môže podať každá zo zmluvných strán.
5) Zmluva je spísaná v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží dodávateľ a 1
vyhotovenie obdrží odberateľ.
6) Zmluva bola zverejnená dňa 9. 3. 2017.

V Trnave, 7. 3. 2017

.................................................
dodávateľ

...................................................
odberateľ

