
Zmluva o odbere elektrickej energie na OM na adrese Sokoľ 887, Košice – okolie 
uzavretá v zmysle § 51  Občianskeho zákonníka 

 

 
      
Žiadateľ o pripojenie:     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 Žiadateľ) 
 

 

 

 

Vlastník odberného miesta:     :     Bc. Marek Kupec  
Narodený:     

Bytom:    

Č.OP:     

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

 
(v ďalšom Vlastník) 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Vlastník odberného miesta umožní žiadateľovi odber elektrickej energie z elektromerovej skrine 

na odberovom mieste č. 93214 pre potreby napojenia kamerového systému a siete Wifi4eu vo 

vlastníctve žiadateľa, ktoré slúži na verejnoprospešné účely. Pripojenie na elektrickú energiu 

bude z rozvádzača v oplotení chaty na adrese Sokoľ 887 pri vstupe z ul. Malinovej v Sokoli 

v súlade s požiadavkami bezpečnosti a technických noriem. Napojenie kamerového systému 

a Wifi4EU si vyžaduje  nepretržité napojenie.  Prevádzka, údržba a odstraňovanie porúch na  

v súvislosti s napojením si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. 

 

 

 

Článok II. 

Cena za pripojenie 

 

1. Žiadateľ zaplatí vlastníkovi odberného miesta za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu na 

základe nameranej hodnoty na podružnom merači elektrickej energie a to  1 x ročne, v lehote  do 

1 mesiaca od doručenia ročného vyúčtovania odberného miesta uvedeného v článku I.    Odpočet 

nameranej hodnoty sa uvedie v Zápisnici o stave merača elektrickej energie podpísanej 

vlastníkom odberného miesta a žiadateľom do 5 dní od doručenia ročného vyúčtovania (Príloha 

č.1). 

  

2. Všetky náklady spojené s pripojením kamier a Wifi4EU znáša žiadateľ o pripojenie. 

 

 

 



Článok III. 

Stav a podmienky predmetného pripájaného elektrického zariadenia 

 

1. Pripájané elektrické zariadenie musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky. 

2. Podmienkou pripojenia novovybudovaného zariadenia je osadenie podružného merača-

elektromeru Uvedený merač bude namontovaný do 5 dní od podpisu tejto zmluvy inak sa 

zmluva ruší v celom rozsahu. Montáž a osadenie meračov zabezpečí žiadateľ na svoje náklady.  

3. Napojenie meračov a  ich stav sa zaznamená do zápisu o napojení ( príloha č.1) , ktorý vyhotoví 

ten kto montáž vykoná (odborne spôsobila osoba, spoločnosť resp. žiadateľ) za účasti vlastníka 

odberného miesta.  

4. Prípadné periodické prehliadky a skúšky zabezpečuje vždy žiadateľ o pripojenie na svoje 

náklady.  

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

6. Za prevádzku napojenia kamerového systému a Wifi4EU v plnej miere zodpovedá žiadateľ.  

7. Vlastník nezodpovedá za nedostatky a výpadky dodávky elektrickej energie spôsobené 

poruchami a prevádzkovými stavmi na zariadení uvedeného odberného miesta.  

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

činnosťou iných subjektov.  

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

odbernom mieste vlastník bude o uvedenej skutočnosti bezprostredne informovať žiadateľa 

prostredníctvom kontaktov uvedených v Prílohe č.2. 

10. Vlastník nezodpovedá za žiadnu škodu na prípojke napájania kamerového systému a Wifi4EU 

ktorá vznikla v súvislosti s pripojením na sieť vlastníka, alebo z iných tu neuvedených dôvodov. 

11. Vlastník nezodpovedá za žiadnu inú škodu tretej osobe, ktorá vznikla v súvislosti s pripojením 

na sieť vlastníka. Za takúto škodu zodpovedá žiadateľ. 

12. Ak to technická situácia dovoľuje vlastník požaduje dané pripojenie žiadateľovi vykonať bez 

výkopových prác aby sa predišlo prekopaniu prívodového káblu k odbernému miestu vlastníka. 

13. V prípade prerušenia prívodového káblu k predmetnému odbernému miestu, či už počas 

pripájania alebo servisných prác je žiadateľ povinný bezodkladne dať odberné miesto do 

pôvodného stavu tj. zabezpečiť pripojenie predmetného odberného miesta novým prívodným 

káblom presne tak, ako bolo odberne miesto pripojené pôvodne. 

 

 

 

 

Článok IV. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

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

3. Zmenou vlastníka resp. žiadateľa dochádza k okamžitému zrušeniu tejto zmluvy a následne aj 

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

informovať vopred. 

4. Vlastník si vyhradzuje právo ukončiť túto zmluvu bez udania dôvodu.  Ukončenie zmluvy musí 

byť písomnou formou s výpovednou lehotou najmenej 3 mesiace 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.     

5. 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 

vlastníka a dva pre žiadateľa. 

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 29.7.2021     V Sokoli, dňa 29.7.2021 

  

 

 

 

 

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

 žiadateľ vlastník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Zápisnica o odpočte stavu merača elektrickej energie 

 
Žiadateľ: 

 
obchodné meno: Obec Sokoľ 

sídlo: Kostolianska 159/10 Sokoľ 

04431 Sokoľ, Košice - okolie 
zastúpený: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce Sokoľ 
IČO: 00324752 
DIČ: 202124539 

bankové spojenie: Prima Banka 
IBAN: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 
(ďalej len ako „Žiadateľ“) 

 

 
Vlastník:    Bc. Marek Kupec  

Narodený:     

Bytom:    

Č.OP:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

 
 

 
 (ďalej len ako „Vlastník“) 

 
 

Prítomní: 
 

Za Prenajímateľa: Ing. Ľuboš Šuca, číslo OP:  

Za Nájomcu: Bc. Marek Kupec, číslo  OP:  
 

Dňa 29.7.2021 došlo v prítomnosti vyššie uvedených fyzických osôb na základe Zmluvy o odbere 

elektrickej energie na OM č. 93214 k odpisu stavu merača elektrickej energie inštalovaného žiadateľom. 
 
 

Merač elektrickej energie je umiestnený v oplotení chaty na adrese Sokoľ 887 pri vstupe z ul. 

Malinovej v Sokoli. 

Prítomní zástupcovia Vlastníka a Žiadateľa svojím podpisom potvrdzujú, že stav merača elektrickej 

energie ku dňu podpisu Zápisnice je  0  kWh. 

 
Nový elektromer č. ..........................., ktorý bol namontovaný má stav ku dňu podpisu zápisnice.......................  kWh. 

 
 

V Sokoli 29.7.2021 

 

 

 

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

podpis zástupcu Vlastníka         podpis zástupcu Žiadateľa 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 – Zoznam kontaktov 

 

Žiadateľ Vlastník 

nahlásenie poruchy 

 
 

 
email: obec@obecsokol.sk 
tel.: 0918625053 

email:  

tel:  

Zmluvná komunikácia 

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Šuca Meno a priezvisko: Bc. Marek Kupec 

Názov pozície: Starosta obce Sokoľ Názov pozície: vlastník 

 
Email: 

 
starosta.sokol@gmail.com 

 
Email:    

 

Telefón:  +421 55 7290 470 Telefón:  

Mobil: 0918625053 Mobil:  

Meno a priezvisko:  Meno a priezvisko:  

Názov pozície:  Názov pozície:  

   

Email:  Email:  

Telefón:  Telefón:  

Mobil:  Mobil:  

Komunikácia vo veciach technických 

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Šuca Meno a priezvisko:  

Názov pozície: Starosta obce Sokoľ Názov pozície:  

 
Email: 

 

starosta.sokol@gmail.com 

 
Email: 

 

Telefón:  +421 55 7290 470 Telefón:  

Mobil: 0918625053 Mobil:  

Komunikácia vo veciach finančných 

Meno a priezvisko: Mgr. Adriána Lengeňová Meno a priezvisko:  

Názov pozície: Všeobecný administratívny 

pracovník 

Názov pozície:  

 

Email: 

 

podatelna@obecsokol.sk 

 

Email: 
 

Telefón:  +421 55 7290 469 Telefón:  

Mobil:  Mobil:  

 

tel:+421557290469

