
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ELEKTRICKEJ 
ENERGIE 

__________________________________________________________________________________ 

uzavretá podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
POSKYTOVATEĽ:   
 
Názov:    Obec Oravce 
IČO:     00 313 653  
Sídlo:    Oravce 53, 976 33 Poniky, Slovenská republiky 
V zastúpení:   Ing. Ľubomír Pinka, starosta obce  

 
     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
UŽÍVATEĽ:  
 
Obchodné meno:  DS Construction s. r. o.  
IČO:    53 676 823 
Sídlo:    Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika 
Konajúci:   Ing. Peter Pavlík, konateľ 
Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
     oddiel: Sro, vložka č.: 41004/S 
      

     (ďalej len „užívateľ“) 
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa aktivovať a zabezpečovať užívateľovi, 
ktorý nemá zabezpečenú dodávku elektrickej energie možnosť odberu elektrickej energie  
v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto zmluvy a záväzok užívateľa uhradiť odplatu za 
poskytovanie elektrickej energie a mesačný poplatok za hlavný istič a dodržiavať 
povinnosti upravené ustanoveniami tejto zmluvy.  

 
Článok II. 

Základné ustanovenia  
 

1. Poskytovateľ je odberateľom elektrickej energie v súlade s ustanoveniami zmluvy 
o dodávke elektriny medzi obcou Oravce a vlastníkom elektrickej siete, teda 
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51 865 467, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 
47 Žilina, Slovenská republika (ďalej len ako „SSE“). Poskytovateľ nie je 
prevádzkovateľom verejnej elektrickej siete.  

 
2. Užívateľ sa podieľa na realizácií diela – Rekonštrukcia a obnova mosta na ceste 3. triedy 

v obci Oravce (ďalej len ako „dielo“). 



Strana 2 z 3 

 

 
3. Poskytovateľ bude poskytovať dodávku elektrickej energie užívateľovi ako osobe 

podieľajúcej sa na realizácií diela, ktorú nevyhnutne potrebuje na jej vykonanie v obci 
Oravce.  

 
Článok III. 

Cena 
 

1. Aktiváciou elektrickej energie môže užívateľ odoberať adekvátne množstvo elektrickej 
energie za dohodnutú cenu.  
 

2. Cena pozostáva z mesačného poplatku za hlavný istič vo výške 5,335 Eur a z ceny za 
skutočne spotrebovanú elektrickú energiu, ktorá predstavuje 0,411 Eur s DPH za 1 kWh 
spotrebovanej elektrickej energie (ďalej len ako „cena“).   
 

3. Úhradu ceny za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu bude užívateľ platiť na základe 
zmluvne dojednanej ceny, ktorá sa bude odvíjať od množstva skutočne spotrebovanej 
elektrickej energie. Množstvo skutočne spotrebovanej elektrickej energie bude zistené na 
základe prepočtového elektromeru užívateľa, ktorý je užívateľ povinný zapojiť. 

 
4. Poskytovateľ bude užívateľovi pravidelne každý mesiac vystavovať faktúry na úhradu 

skutočne spotrebovanej elektrickej energie za daný mesiac, ktoré sa užívateľ zaväzuje 
uhrádzať.   

 
Článok IV. 

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30.6.2023. 
 
2. Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvná vzťah ukončiť dohodou alebo odstúpením 

od zmluvy, a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
 

3. Od zmluvy možno odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, pričom sa za 
podstatné porušenie zmluvy považuje nevykonanie úhrady splatnej faktúry užívateľom. 

 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

 
2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
(ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v 
registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 
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3. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Občianskeho zákonníka.  
 

4. Zmluvné strany môžu zmluvu meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 
a výhradne písomným dodatkom k tejto zmluve.  
 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno originálne vyhotovenie 
obdrží prevádzkovateľ a jedno originálne vyhotovenie obdrží užívateľ.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tejto zmluvy si pred jej podpísaním prečítali, porozumeli 
jej obsahu, že obsah tejto zmluvy predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na 
znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali. 
 

7. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 
sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
novým, ktoré zodpovedá účelu, ktorý zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy. 

 
 
 V Oravciach, dňa 14.2.2023    V Oravciach, dňa 14.2.2023 
 
 
 
______________________     ______________________ 
Obec Oravce        DS Construction s. r. o.    
Ing. Ľubomír Pinka, starosta                Ing. Pavel Kout, konateľ 

poskytovateľ                užívateľ 


