
Dohoda o pristúpeník Rámcovej dohode o  združenej dodávke elektriny

. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017
(ďalej len „dohoda o pristúpení“)

Pristupujúci Odberateľ:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Sídlo: Necpaly č. 44, 038 12 Necpaly
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Adamovič
IČO: 00184152
DIČ: 2020603288
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK22 8180 0000 0070 0042 0330
Tel: 043/4296218, 0907 852765
(ďalej len „pristupujúci Odberateľ“)

Dodávateľ č. 4:

Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastupený: Ing. František Starec, Regionálny manažér pre B2B zákazníkov, 

na základe poverenia č. Z-B-0000223-2019
IČO: 51 865 467
DIČ: 2120814575
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tel: 041-519 6535 
(ďalej len „Dodávateľ“)

(pristupujúci Odberateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)

Článok 1
Ustanovenia o pristúpení

1.1 Pristupujúci  Odberateľ  sa  oboznámil  s obsahom  Rámcovej  dohody  o  združenej  dodávke 
elektriny,  číslo  spisu16446/2017-M_ODSM,  č.  záznamu:  33836/2017,  uzatvorenej  dňa 
13.10.2017medzi Odberateľom a Dodávateľom č. 2(ďalej len „Rámcová dohoda“).

1.2 Podpísaním tejto dohody o pristúpení pristupujúci Odberateľ pristupuje k Rámcovej dohode.

1.3 Pristupujúci  Odberateľ  získava  tie  práva  a povinnosti,  ktoré  má  Odberateľz  Rámcovej 
dohody, s výnimkou tých práv, ktoré podľa Rámcovej dohody patria výlučne Odberateľovi.

1/3



Článok 2
Osobitné ustanovenia

2.1 Predpokladanémnožstvo dodávky elektrickej energie,  ktoré si  pristupujúci Odberateľ môže 
dojednať  prostredníctvomRealizačnej  zmluvy  o  združenej  dodávke  elektriny(ďalej  len 
„zmluva o dodávke“) počas doby platnosti tejto dohody o pristúpení je:10 863,33716 MWh.

2.2 Presná špecifikácia dodávky elektrickej energie, odberných miest a súvisiacich služieb, ktoré 
je Dodávateľ povinný poskytnúť za cenových podmienok stanovených v Rámcovej dohode na 
určené miesto a v určenej lehote bude stanovenáv Realizačnej zmluve o združenej dodávke 
elektriny dodávateľa,  ktorú uzatvorí  pristupujúci  Odberateľ a Dodávateľ.  Vzor Realizačnej 
zmluvy o združenej dodávke elektriny dodávateľatvorí prílohu č. 1tejto Dohody o pristúpení.

2.3 Kontaktná osoba za pristupujúceho Odberateľa je:.Mgr. Ladislav Adamovič, Necpaly č. 44, 
038 12 Necpaly 
Kontaktná osoba za Dodávateľaje: Ing. Štefan Hric, manažér pre B2B zákazníkov, tel.: 0907 
879 173.

2.4 Táto  dohoda  o  pristúpení  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,a to  maximálne  na  určené  obdobie 
dotknutej periódy plnenia v súlade s Článkom 4 Rámcovej dohody.

2.5 Platnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 2.4 dohody 
o pristúpení zaniknúť: 

a) písomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou, 
c) odstúpením od dohody o pristúpení.

2.6 Písomnú výpoveď, a to aj bez uvedenia dôvodu, je oprávnený dať pristupujúci Odberateľ. 
Trojmesačná  výpovedná  lehota  začína  plynúť  prvým  dňom  mesiaca  nasledujúceho  po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dodávateľovi.

2.7 Odstúpiť od dohody o pristúpení môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného 
porušenia dohody o pristúpení alebo Rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia 
Rámcovej  dohody.  Za  podstatné  porušenie  dohody  o pristúpení  a Rámcovej  dohody  sa 
považuje,ak  ktorýkoľvek  účastník  dohody  neplní  alebo  nie  je  schopný  plniť  dohodnuté 
povinnosti alebo porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody, pričom na toto 
porušenie bol porušujúciúčastník dohody písomne upozornený dotknutým druhýmúčastníkom 
dohody  a  následky  porušenia  neboli  porušujúcim  účastníkom  dohody  odstránené  ani  v 
dodatočnej primeranej lehote poskytnutej v písomnom upozornení.Odstúpenie od dohody o 
pristúpení je účinné dňom doručenia odstúpenia od dohody o pristúpení druhému účastníkovi 
dohody o pristúpení.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Dohoda  o  pristúpení  podlieha  povinnému  zverejneniu  v Centrálnom registri  zmlúv  vednom 
Úradom vlády Slovenskej  republiky  v súlade  so zákonom č.  211/2000 Z.  z.  o slobodnom 
prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov.

3.2 Pristupujúci Odberateľpodpisom tejto dohody o pristúpení splnomocňuje týmto Odberateľana 
vykonávanie  zmien  a  doplneniaRámcovovej  dohody  uzatvorením  dodatkov  k Rámcovej 
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dohodea na ukončenie  platnosti  Rámcovej  dohody.  Pristupujúci  Odberateľakceptuje  úkony 
uvedené v tomto ustanovení vykonané Odberateľom, pričom Odberateľ doručí kópiu dodatku 
k Rámcovej dohode pristupujúcemu Odberateľovi.

3.3 Táto dohoda o pristúpení  nadobúda  platnosť dňom jej  podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch účastníkov dohody a účinnosť nadobúda  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3.4 Táto  dohoda  o  pristúpení je  vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  dva  rovnopisy  zostanú 
Dodávateľovia dva rovnopisy zostanú pristupujúcemu Odberateľovi.

3.5 Dohodu o pristúpení je možné meniť,  upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanýmipísomnými 
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou dohody o pristúpení.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody o pristúpení riadne a dôsledne prečítali, jej  
obsahu  a  právnym  účinkom  z  nej  vyplývajúcich  porozumeli,  ich  zmluvné  prejavy  sú 
dostatočne  jasné,  určité,  slobodné  a  zrozumiteľné,  že  táto  dohoda  o pristúpení  nebola 
uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že podpisujúce 
osoby  sú oprávnené k podpisu tejto dohody o pristúpení a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Dodávateľa: Za pristupujúceho Odberateľa:

V Žiline dňa: 23.08.2019                          V Necpaloch   dňa: .......................

..................................................... .....................................................
Ing. František Starec Mgr. Ladislav Adamovič
Regionálny manažér pre B2B zákazníkov riaditeľ CpDaR Necpaly 

Príloha č.1: Vzor Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
Príloha č. 2: fotokópia Rámcovej dohody.
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