
Zmluva 

o dodávke elektriny 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

DODÁVATEĽ:    

Obec Hencovce  

Sládkovičova 1995, 093 02 Hencovce  

IČO: 35532319 

DIČ: 2020972118 

Zastúpená: JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK61 0200 0000 0009 2712 8632 

 (ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

ODBERATEĽ:    

Doming spol. s r.o. 

Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice 

IČO: 31649971 

IČ DPH: SK2020489394 

DIČ: 2020489394 

Zastúpená: Ing. Valerián Šatánek, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  OTP a.s. Slovensko, IBAN: SK65 5200 0000 0000 0429 5598 

e-mail:  

 (ďalej len „Odberateľ“) 

 

 

Článok II. 

PREDMET  ZMLUVY 

 

Dodávateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberného miesta 

a Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu vo výške podľa Článku III. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

CENA  ZA DODÁVKY  ELEKTRINY 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ zaplatí Dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu vo 

výške, ktorá bude Dodávateľovi vyfakturovaná Východoslovenskou energetikou, a.s., Mlynská 31, 

042 91 Košice na základe uzatvorenej  Zmluvy o združenej dodávke elektriny zo dňa 17.03.2022. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať Odberateľovi množstvo dodanej  

elektriny podľa stavu elektromera č. 40004391, ktorý je umiestnený v rozvádzači na stĺpe 

postavenom na pozemku registra C KN parc. č. 236, kat. úz. Hencovce. 

 

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ bude platiť cenu za dodávky elektriny mesačne v 

paušálnej výške 50,-- EUR na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a to vždy do 7. dňa 

nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 7. dní odo dňa jej vystavenia. 

 



4/ Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vykoná ročné vyúčtovanie ceny dodanej elektriny do 

30. dní odo dňa doručenia ročného vyúčtovania dodávok elektriny Východoslovenskou energetikou, 

a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na základe uzatvorenej  Zmluvy o združenej dodávke elektriny zo 

dňa 17.03.2022  faktúrou, splatnou do 7. dní odo dňa jej vystavenia. 

 

5/ Elektronická faktúra zaslaná na emailovú adresu Odberateľa uvedenú v Článku I. tejto zmluvy je 

plnohodnotnou náhradou listinnej faktúry. 

 

Článok IV. 

DOBA  TRVANIA  ZMLUVY 

 

1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom jej účinnosti do 31.12.2023. 

 

2/ Zmluva zaniká uplynutím času alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

 

Článok V. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1/ Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov jedna zo zmluvných strán 

nedoručí zásielku druhej zmluvnej strany (zásielka bude druhou zmluvnou stranou neprevzatá v 

odbernej lehote, adresát bude neznámy, či odmietne prevzatie zásielky a iné dôvody), považuje sa 

zásielka za riadne doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi a to aj vtedy, ak  sa 

adresát o zásielke nedozvie. 

 

3/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.). 

 

4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že táto  zmluva bola uzatvorená podľa 

ich skutočnej a  slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok  a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

DODÁVATEĽ:                                                            ODBERATEĽ: 

 

Hencovce, dňa 29.03.2022                                       Hencovce,  dňa 29.03.2022 

 

 

 

 

…............................................................                   …........................................................ 

 JUDr. Matúš Tomáš                                               Ing. Valerián Šatánek 

               starosta obce                                                               konateľ spoločnosti 
Vlastnoručný podpis a pečiatka oprávnenej osoby   Vlastnoručný podpis a pečiatka oprávnenej osoby  
 

 

 



 


