
Zmluva o usporiadaní nákladov za spotrebovanú  elektrickú energiu 
 

 

Zmluvné strany 

Správca bytového domu: Stavebné bytové družstvo I, Košice 

Sídlo:    Vojenská 14,   040 01 Košice  

Štatutárny zástupca:  Ing. Marcel Takáč – predseda predstavenstva 

    Ing. Štefan Oros – podpredseda predstavenstva  

IČO:    31 661 734 

IČ DPH:    SK 2020765868 

IBAN:    SK51 0900 0000 0050 6388 5443 

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V 

 

Odberateľ:   Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo:    Americká trieda 15,  040 13  Košice 

zastúpený:   Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 

IČO:    00 691 071 

IBAN:    SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

 

 

 

I. Predmet  zmluvy 

 

1.1. Predmetom zmluvy  je platba za spotrebu elektrickej energie pre jednu bezpečnostnú 

kameru, ktorú mestská časť umiestni na bytovom dome na Bruselskej ulici číslo 1 v Košiciach. 

Spotreba elektrickej energie za umiestnenú bezpečnostnú kameru bude meraná podružným 

elektromerom. Uvedený elektromer zabezpečí a nainštaluje v predmetnom bytovom dome na 

vlastné náklady odberateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. O montáži elektromera 

vystaví doklad odborne spôsobilá osoba. Podružný elektromer bude spĺňať požiadavky 

v zmysle Vyhlášky č. 161/2019 Z.z., príloha č. 49. Odberateľ počas platnosti tejto zmluvy bude 

na vlastné náklady zabezpečovať servis a pravidelné overovanie predmetného elektromera 

v zmysle platnej legislatívy SR. 

1.2. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zabezpečí odpočet spotrebovanej elektrickej 

energie na podružnom elektromere. Prístup mestskej časti  k podružnému elektromeru  

zabezpečí správca bytového domu na Bruselskej  ulici  1 v Košiciach minimálne v rozsahu raz 

mesačne. 

1.3. Správca bytového domu po obdŕžaní faktúry od dodávateľa elektrickej energie vystaví 

faktúru za spotrebovanú elektrickú energiu a bezodkladne je doručí mestskej časti. Fakturované 

budú iba náklady spojné so spotrebou, t.j. bez stálych mesačných platieb a podobne. Prílohou 

vystavenej faktúry bude aj kópia faktúry od dodávateľa elektrickej energie pre predmetný 

bytový dom. Odberateľ uhradí vystavenú faktúru na účet bytového domu do 14 kalendárnych 

dní od jej doručenia. 

  

                                                               

II. Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 



Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

2.3. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať, zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. 

Pre výpoveď zmluvy platí 6 mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.    

2.4. Zmluva  je vyhotovená v šiestich  origináloch, z ktorých každá strana dostane tri 

vyhotovenia. 

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu  pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.   

 

V Košiciach dňa................................  V ............................. dňa ............................... 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta  Ing. Marcel Takáč, predseda predstavenstva 

      Ing. Štefan Oros, podpredseda predstavenstva 

 


