
Zmluva o pripojení do siete verejného osvetlenia obce Sokoľ 
uzavretá v zmysle § 51  Občianskeho zákonníka 

 

 
      
Prevádzkovateľ verejného osvetlenia:     Obec Sokoľ  
Sídlo: Kostolianska 159/10, 044 31  

Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Šuca - starosta 

IČO: 00 324 752  

DIČ: 202 124 5039 

Bankové spojenie: Prima banka 

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

 

 

 (v ďalšom Prevádzkovateľ) 
 

 

 

 

Žiadateľ o pripojenie:     Viliam Štofka 
Narodený:  

Bytom: Atletická č.15, 04001 Košice 

Č.OP:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

 
(v ďalšom Žiadateľ) 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ VO umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného 

osvetlenia obce Sokoľ pre potreby napojenia verejného osvetlenia na ul. Bazovej v obci Sokoľ, 

ktoré bolo zhotovene na základe projektovej dokumentácie IBV Hrabiny I. etapa a IBV Hrabiny 

II. etapa ( príloha č.1) vo vlastníctve žiadateľa, ktoré slúži na verejnoprospešné účely. Pripojenie 

na elektrickú energiu bude z rozvádzača na verejné osvetlenie na ul. Slnečnej v súlade s 

požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Osvetlenie sa bude zapínať a zhasínať zároveň 

s verejným osvetlením v obci Sokoľ. Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na verejnom 

osvetlení na ul. Bazovej vo vlastníctve žiadateľa  nie sú predmetom tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok II. 

Cena za pripojenie 

 

1. Prevádzkovateľ verejného osvetlenia súhlasí s bezodplatným pripojením za spotrebu elektrickej 

energie za podmienok, že táto  neprekročí avizovanú spotrebu vzhľadom na osadené svetelné 

zdroje a počet prevádzkových hodín.  

2. Všetky náklady spojené s pripojením verejného osvetlenia znáša žiadateľ o pripojenie. 

 

 

 

 

 

 



Článok III. 

Stav a podmienky predmetného pripájaného elektrického zariadenia 

 

1. Žiadateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom  vonkajšieho verejného osvetlenia a  rozvodu 

zhotoveného podľa projektu v prílohe č.1. 

2. Pripájané elektrické zariadenie musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a preto je potrebné 

doložiť nasledovné doklady: 

- Odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia, 

- Atesty od použitých materiálov a zariadení, 

- Projekt skutočného vyhotovenia. 

3. Podmienkou pripojenia novovybudovaného zariadenia je osadenie podružného merača-

elektromeru pre elimináciu čierneho odberu spolu s meračom prevádzkových hodín. Uvedené 

merače budú namontované do 5 dní od podpisu tejto zmluvy inak sa zmluva ruší v celom 

rozsahu. Montáž a osadenie meračov zabezpečí žiadateľ na svoje náklady.  

4. Napojenie meračov a  ich stav sa zaznamená do zápisu o napojení, ktorý vyhotoví ten kto montáž 

vykoná (odborne spôsobila osoba, spoločnosť resp. žiadateľ) za účasti zástupcu 

prevádzkovateľa.  

5. Periodické prehliadky a skúšky zabezpečuje vždy žiadateľ o pripojenie na svoje náklady.  

6. Všetky náklady spojené s opravou a s údržbou znáša žiadateľ o pripojenie. 

7. Za prevádzku verejného osvetlenia v plnej miere zodpovedá žiadateľ.  

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostatky a výpadky dodávky elektrickej energie spôsobené 

poruchami a prevádzkovými stavmi na zariadení verejného osvetlenia.  

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostatky a výpadky dodávky elektrickej energie spôsobené 

činnosťou iných subjektov.  

10. Pokiaľ príde k poruche na zariadení žiadateľa, ktoré bude ohrozovať funkčnosť siete verejného 

osvetlenia, toto zariadenie bude odpojené zo siete verejného osvetlenia. O danej skutočnosti sa 

budú zmluvné strany informovať v termíne do 24 hodín. 

11. V prípade ak vzhľadom na technické riešenie ( výkon svietidiel) a počet prevádzkových hodín 

výrazne  prekročí´ spotrebu elektrickej energie,  prevádzkovateľ je oprávnený bezodkladne 

verejné osvetlenie na ul. Bazovej  odpojiť od siete a podľa možnosti  informovať o tom do 24 

hodín žiadateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený prekročenú spotrebu elektrickej energie 

žiadateľovi bezodkladne refakturovať  Žiadateľ je povinný túto faktúru následne uhradiť. 

12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu na rozvode verejného osvetlenia žiadateľa, ktorá 

vznikla v súvislosti s pripojením na sieť prevádzkovateľa, alebo z iných tu neuvedených 

dôvodov. 

13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu inú škodu tretej osobe, ktorá vznikla v súvislosti 

s pripojením na sieť prevádzkovateľa. Za takúto škodu zodpovedá žiadateľ. 

 

 

 

 

Článok IV. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu zmluvnými stranami. 

3. Po nepredložení platnej odbornej prehliadky elektrického zariadenia, táto zmluva zaniká 

a prevádzkovateľ písomne požiada o okamžité odpojenie zariadenia. V prípade neuposlúchnutia 

prevádzkovateľ odpojí zariadenie na svoje náklady a náklady spojené s odpojením zariadenia si 

bude vymáhať u žiadateľa.  

4. Prevádzkovateľ má možnosť v prípade prevádzkovej potreby okamžite odpojiť pripojenie a o 

danej skutočnosti bude odberateľa informovať v termíne do 24 hodín.  



5. Zmenou vlastníka- žiadateľa dochádza k okamžitému zrušeniu tejto zmluvy a následne aj 

k odpojeniu od elektrickej siete.. Žiadateľ o zmene vlastníka je povinný prevádzkovateľa 

informovať vopred. 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou aj bez udania 

dôvodu.  Ukončenie zmluvy musí byť písomnou formou a to doručením na hore uvedenú adresu. 

Ukončenie zmluvy je platne aj v prípade ak zásielka (doručenka)  nebude žiadateľom 

v stanovenej dobe na uvedenej adrese prevzatá.     

7. V prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (ďalej len „zákon“) a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia 

podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Žiadateľ sa zároveň zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a 

oznámiť to preukázateľným spôsobom PVO, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne 

účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej 

uverejnenie v zmysle zákona. 

 

 

 

Článok V. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje žiadateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že žiadateľom je právnická osoba, 

zákonného / zmluvného zástupcu žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia 

tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou 

požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže prevádzkovateľ odmietnuť uzatvoriť túto 

zmluvu 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch, jeden rovnopis pre 

žiadateľa a dva pre prevádzkovateľa. 

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 

súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 

vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

 
 

V Sokoli, dňa 30.4.2021 

 

 

 

 

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

 žiadateľ prevádzkovateľ 

  


