Zmluva o podružnom odbere energií
uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi:
Poskytovateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:

Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok

IČO:

36 447 927

Zápis v OR:
Zastúpený:

Okresný súd Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10026/P

Odberateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:

Poľnonákup Tatry, a.s.

Mgr. Marek Juro, predseda predstavenstva

Babičkin dvor agro servis a.s.

J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

53 686 306

Zápis v OR:
Zastúpený:

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1207/S
JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., predseda predstavenstva

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri podružnom odbere elektrickej energie, vody
a zemného plynu Odberateľom od Poskytovateľa.
Článok II.
Odber energií Odberateľom
1.Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude odoberať od Poskytovateľa elektrickú energiu, vodu
a zemný plyn.
2.Odberateľ si zabezpečí meranie spotreby elektrickej energie, vody a plynu na vlastné náklady na
mieste dohodnutom s Poskytovateľom, a to meracími prístrojmi určenými na meranie množstva
elektrickej energie, vody a zemného plynu, ktoré spĺňajú platné technické a právne normy
a predpisy platné v Slovenskej republike. Meracie prístroje musia byť riadne ciachované
príslušným orgánom, riadne nainštalované a opatrené plombou. Zabezpečenie a nainštalovanie
meracích prístrojov je povinnosťou Odberateľa.
3.Ak Odberateľ nesplní povinnosti a podmienky uvedené v bode 2 tohto článku, je Poskytovateľ
oprávnený prerušiť dodávku príslušnej energie (elektrickej energie, vody alebo zemného plynu),
ktorej sa nesplnenie podmienok týka, až kým nebudú splnené podmienky uvedené v bode 2 tohto
článku.
4.Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ nie je oprávnený poskytovať energie odoberané na
základe tejto zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
V prípade, ak Odberateľ poruší povinnosť podľa prvej vety tohto bodu, je Poskytovateľ oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy.
5.Odpočty spotrebovaných energií z meracích zariadení Odberateľa bude vykonávať osoba poverená
Poskytovateľom v poslednom kalendárnom dni príslušného mesiaca.
6.Odberateľ je povinný sa starať o svoje meracie zariadenia definované v bode 2 tohto článku tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu, sledovať ich riadny chod a všetky chyby v meraní,
ktoré je Odberateľ schopný zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, je Odberateľ povinný
písomne bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

7.Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek poruchy alebo výpadky v dodávke elektrickej energie,
resp. zemného plynu alebo vody. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade poruchy na elektrickej
prípojke a elektromere, resp. na prípojke zemného plynu alebo na plynomere, alebo vodovodnej
prípojke a vodomere, ktorá vznikne bez zavinenia Poskytovateľa, Poskytovateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za škodu, ktorá tým vznikne Odberateľovi, za jeho ušlý zisk, ani za prípadné
nedodržanie kvality dodanej elektrickej energie, vody, resp. zemného plynu.
8.Odberateľ vyhlasuje, že je plne zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s odberom
elektrickej energie, vody a zemného plynu Poskytovateľovi, ako aj tretím osobám, prípadne iné
škody na majetku, prípadne akékoľvek iné škody, ktoré by mohli vzniknúť odberom v zmysle tejto
Zmluvy.

9.Poskytovateľ má právo prerušiť dodávku elektrickej energie, vody resp. zemného plynu na čas
nevyhnutný na opravu, resp. údržbu príslušnej prípojky. O prerušení dodávky energie bude
Poskytovateľ Odberateľa včas informovať.

Článok III.
Cena

1.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odobratú elektrinu, vodu a zemný plyn bude zhodná s cenou
podľa daňového dokladu doručeného Poskytovateľovi od príslušného distribútora (dodávateľa)
elektrickej energie, resp. zemného plynu (vrátane pevnej zložky).
2.Poskytovateľ vystaví faktúru po obdržaní faktúr od príslušných dodávateľov energií. Fakturačným
obdobím je kalendárny mesiac.
3.Cena za odobraté energie je splatná v lehote uvedenej na príslušnej faktúre a považuje sa za
uhradenú pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.

Článok IV.
Trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 2 roky odo dňa jej nadobudnutia účinnosti (Článok VI. bod 2
tejto zmluvy).

Článok V.
Dôsledky neplnenia zmluvných povinností
1.V prípade, ak Odberateľ neuhradí cenu za odobraté energie riadne a včas, je povinný zaplatiť
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý, aj začatý deň omeškania so
zaplatením fakturovanej čiastky. Právo Poskytovateľa požadovať úroky z omeškania tým nie je
dotknuté.
2.V prípade, ak omeškanie Odberateľa s úhradou ceny za odobraté energie dosiahne tri (3) mesiace,
je Poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
3.Ak Odberateľ neuhradí cenu za odobraté energie riadne a včas za viac než dve fakturačné obdobia
(Článok III. bod 2 tejto zmluvy), je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
4.V prípade omeškania Odberateľa s úhradou ceny za odobraté energie je Poskytovateľ oprávnený
vykonať technické opatrenia na prerušenie dodávky energií Odberateľovi. Dodávka energií bude
obnovená po úhrade ceny za odobraté energie s príslušenstvom (úroky z omeškania, zmluvná
pokuta, náklady spojené s uplatnením pohľadávky) a nákladov na technické opatrenia na
prerušenie a obnovenie dodávky energií.
5.V prípade, ak sa zistí poškodenie elektromeru, vodomeru alebo plynomeru, resp. ich funkčnosti, je
Poskytovateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny za
neoprávnene odobraté množstvo príslušnej energie (t.j. množstvo nezaznamenané príslušným
meracím zariadením podľa článku II.), ktoré Poskytovateľ vypočíta technickým prepočtom, resp.
štatistickým priemerom (podľa odberu za posledné 3 mesiace).

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.Zmeny tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme.
2.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3.Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
4.Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania
zmluvných strán týkajúce sa odberu elektrickej energie, vody a zemného plynu.
5.Odberateľ už pred podpisom tejto zmluvy odoberal od Poskytovateľa energie, ktorých odber je
predmetom tejto zmluvy, pričom neuhradil riadne a včas cenu za odber energií v celkovej výške
2700,10 EUR (slovom dvetisícsedemsto eur a desať centov). Odberateľ uznáva svoj dlh vo výške
2710,10 EUR, ktorý vznikol spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete tohto bodu a zaväzuje sa
ho uhradiť Poskytovateľovi do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
6.Poskytovateľ a Odberateľ sa dohodli, že si rozdelia náklady na spísanie tejto zmluvy v pomere 1/2
: 1/2. Poskytovateľ objednal spísanie tejto zmluvy u advokátskej kancelárie Weis & Partners s.r.o.,
pričom výška nákladov na spísanie tejto zmluvy predstavuje 384 EUR s DPH. Odberateľ sa preto
zaväzuje, že zaplatí Poskytovateľovi sumu 192 EUR, ktorá predstavuje polovicu nákladov na
spísanie tejto zmluvy, a to do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
7.Poskytovateľ súhlasí s pripojením výrobne kŕmnych zmesí vo vlastníctve Odberateľa k prípojke
elektrickej energie na dobu účinnosti tejto zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie,
ktorá bola predložená Odberateľom Poskytovateľovi pred uzavretím tejto zmluvy. Náklady na
pripojenie výrobne kŕmnych zmesí znáša výlučne Odberateľ. Ak vzniknú Poskytovateľovi akékoľvek
náklady spojené s pripojením výrobne kŕmnych zmesí, je Odberateľ povinný na výzvu
Poskytovateľa tieto náklady Poskytovateľovi uhradiť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností
zmluvné strany uvádzajú, že súhlas udelený Poskytovateľom má len dočasný charakter a nezakladá
žiadne vecné práva Odberateľa k pozemkom, na ktorých sa prípojka bude nachádzať.
8.V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom,
ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné,
nahradiť takéto dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej
miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
9.Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný
porozumeli, a na znak toho, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu pripájajú vlastnoručné podpisy
ich zástupcov.

