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  Zmluva č. 070/11/2014/40 
o dodávke elektrickej energie 

uzatvorená podľa ustanovenia §-u 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
Zb. z  v znení neskorších predpisov a zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov  /ďalej len  "zmluva"/ medzi 
 

Dodávateľ  :     Slovenská republika, v správe: 
                           Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 
               zastúpená : MUDr. Štefan Volák – riaditeľ 
                           IČO : 17335825 
                           DIČ : 2020699923 
                           IČ DPH : SK 2020699923 
                           Bankové spojenie :  Štátna pokladnica Bratislava, Radlinského 16 
                           č. účtu : SK94 8180 0000 0070 0028 0518 
                           SWIFT/BIC SPSRSKBA 
( ďalej len ako “ dodávateľ“) 

a 
Odberateľ    :     ABQ Invest, spol.  s r.o. 
                            so sídlom :   Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava 
                            zastúpená :  JUDr. Marián Janás, konateľ 
                            IČO  :  43 992 773 
                            DIČ  :  2022549386 
                            IČ DPH : SK 2022549386 
                            Bankové spojenie :  
                            č. účtu : v tvare IBAN SK52 1100 0000 0026 2472  7709 
                            SWIFT TATRSKBX 
                            zapísaná :  v obchodnom registri Okresného  súdu Bratislava I   Oddiel : Sro  
                            vložka  čís. 50672 / B. 
( ďalej len ako „ odberateľ “)                                

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy o dodávke elektrickej energie je úprava podmienok, za ktorých sa 
dodávateľ zaväzuje za odmenu dodať odberateľovi elektrickú energiu (ďalej len ako „službu“) 
a odberateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť dojednanú cenu. 

 
Čl. II 

Miesto, cena a doba plnenia 
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi službu podľa tejto zmluvy napojením objektu 

„Zdravotníckeho centra“  na trafostanicu TS 170 v katastrálnom území Žilina. 
2. Odobratá elektrická energia na hore uvedený objekt bude vyčíslená na základe odpočtu 

meracieho elektromeru  číslo 640206 s počiatočným stavom 2  (slovom dva)  kWh. 
3. Ak dôjde k prekročeniu predpísaného ¼  hodinového maxima odberateľ sa bude musieť 

spolupodieľať na jeho preplatení podľa odobratého výkonu. 
4. Fakturačná cena bude vypočítaná na základe faktúry dodávateľa elektrickej energie (BCF) 

dodávateľovi (FNsP Žilina).  
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
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Čl. III 
Platobné podmienky 

1. Odberateľ uhradí cenu za skutočne odobratú elektrickú energiu na základe mesačne  
vystaveného daňového dokladu - faktúry  dodávateľa. 

2. Splatnosť riadne vystavenej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi, a to na účet 
dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom ako variabilný symbol sa uvedie číslo 
jednotlivej faktúry.  

3. Faktúra je uhradená až v deň pripísania fakturovanej sumy na účet dodávateľa. 
4. Za omeškanie uvedenej platby môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania, 

ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu 
omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, takto 
určená sadzba úrokov platí počas celej doby omeškania sa s plnením peňažného záväzku, 
podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z .z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 369 ods. 2). 

5. Ak sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením poskytnutých služieb, dodávateľ má 
právo počas trvania tohto omeškania neposkytovať dojednané služby až do zaplatenia celého 
dlhu odberateľa. 

Čl. IV 
Spôsoby a podmienky skončenia zmluvného vzťahu 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno pred uplynutím dojednanej doby plnenia (čl. 
III bod 5) skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo ho vypovedať, a to aj bez 
uvedenia dôvodu, v trojmesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým 
dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak z technických dôvodov nebude schopný splniť 
zmluvné povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, a to bez povinnosti zabezpečiť pre 
odberateľa náhradnú možnosť poskytovania služieb. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa 
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Zmeniť alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne prejavenej 
vôle zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, strany sa s jej obsahom dôsledne oboznámili a porozumeli mu, na 
znak čoho ju v štyroch vyhotoveniach podpisujú. Odberateľ obdrží jeden a dodávateľ tri 
rovnopisy zmluvy. 

 
V Žiline dňa 11. 9.2014 
 
Za dodávateľa:         Za odberateľa: 
 
 
 
 MUDr. Štefan Volák                                                                      JUDr. Marián  Janás 
      riaditeľ                                                                                                konateľ                                                                                                                             


