
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej 
________________________ zo siete verejného osvetlenia____________________ _

Číslo : 3A-EE-0130222 

ČI. I - Zmluvné strany

O.S.V.O. comp, a.s.
zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov, odd.: Sa, vložka: 10129/P
Strojnícka
Zastúpená

IČO 
DIČ 
IČ DPH

18, 080 01 Prešov
: Ing. Bindas Peter - predseda predstavenstva

Lukáč Ján - člen predstavenstva 
: 36 460 141
: 2020011950
: SK2020011950

Banka 
IBAN 
Tel
Vybavuje 
e-mail 
V ďalšom texte ako :
„ prevádzkovateľ verejného osvetlenia v meste Prešov, odberateľ elektriny 
distribučnej siete “

TATRABANKA, a.s. pobočka Prešov 
SK07 1100 0000 0026 2672 8756 
051 /7485 101 
Ing. Róbert Lukáč 
reklama@osvocomp.sk

z verejnej

a

Obec Ľubotice
Sídlo: Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice 
Zastúpená : JUDr. Miroslav Makara
ICO :
DIČ :
Banka :
IBAN :
Tel. :
e-mail :
V ďalšom texte ako

00690538
2021302965
Prima banka Slovensko, a.s.
SK86 5600 0000 0004 3851 4006 
051 7764625 
starosta@,lubotice.eu

„ podružný odberateľ “

ČI. II - Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda o úhrade nákladov spojených so spotrebou el. 
energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby prevádzky verejného 
osvetlenia obce na ul. Vrchná. Firma O.S.V.O. comp, a. s. ako prevádzkovateľ VO 
v meste Prešov hospodári s elektrickou energiou určenou pre potreby verejného 
osvetlenia v meste Prešov. Nakoľko novovybudované verejné osvetlenie nemá 
samostatné meranie spotreby el. energie a odber el. energie pre potreby podružného 
odberateľa je realizovaný cez odberné miesta evidované vo VSE RZ Prešov na 
prevádzkovateľa VO - O.S.V.O. comp, a.s. uzatvára sa táto zmluva o refundácii 
spotreby.
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2.2 Umiestnenie verejného osvetlenia :
1. ul. Vrchná - 3 ks oceľové stožiare + 3 ks svietidlá 0,25 kW

ČI. III - Práva a povinnosti podružného odberateľa

3.1 Podružný odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti vystavenej 
faktúry.

3.2 Akúkoľvek zmenu - nové zapojenie, odpojenie a iné, budú môcť realizovať len 
pracovníci prevádzkovateľa verejného osvetlenia na základe objednávky podružného 
odberateľa.

3.3 Podružný odberateľ sa zaväzuje uhradiť zmenu dohodnutej ceny vyplývajúcu 
zo zákonnej zmeny sadzby dane DPH, sadzby za el. energiu, prípadne za zmenu 
dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb.
Rozhodujúci pre danú úpravu ceny je dátum účinnosti vyššie uvedených zákonných 
zmien, prípadne dohoda o rozšírení poskytovaných služieb.

3.4 Náklady za odber el. energie budú podružnému odberateľovi fakturované ročne 
na základe prepočítanej spotreby elektrickej energie revíznym technikom 
prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

3.5 Podružný odberateľ hradí prevádzkovateľovi verejného osvetlenia manipulačný 
poplatok vo výške 22,00 € / 1 rok, ktorý je spojený so správou verejného osvetlenia, 
za každú zmenu rozsahu odberných miest ( zapnutie, vypnutie ) a zmenu spôsobu 
fakturácie.

3.6 Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je zmluvným partnerom prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy - Východoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy“) a je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy zverejnené na www.vsds.sk. Podružný odberateľ sa zaväzuje 
dodržiavať tieto Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

3.7 Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy uplatní penále, pokuty a iné sankcie za 
nedodržanie Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
zverejnených na www.vsds.sk, prevádzkovateľ verejného osvetlenia refakturuje tieto 
penále, pokuty a iné sankcie podružnému odberateľovi.

ČI. IV - Práva a povinnosti prevádzkovateľa verejného osvetlenia

4.1 Prevádzkovateľ verejného osvetlenia sa zaväzuje zabezpečiť plynulú dodávku el. 
energie pre prevádzku verejného osvetlenia.

4.2 Prevádzkovateľ verejného osvetlenia sa zaväzuje zabezpečiť servis do 24 hodín 
od zistenej, prípadne ohlásenej závady na rozvodoch verejného osvetlenia.

4.3 Vystaviť pre podružného odberateľa faktúru.
4.4 Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je oprávnený pri závažnom porušení 

Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Východoslovenská 
distribučná a.s. zo strany podružného odberateľa odpojiť odber podružného odberateľa 
od prívodu el. energie. Ustanovenia ČI. III - Práva a povinnosti podružného 
odberateľa bod 3.5 týmto nie sú dotknuté.

4.5 V prípade, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy bude na odberných miestach 
evidovaných na prevádzkovateľa verejného osvetlenia, na ktoré je napojené aspoň 
jedno zariadenie podružného odberateľa, merať odber priebehovým meraním v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhlášky MH SR 358/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti
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zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, bude 
fakturácia pre všetky odberné miesta podružného odberateľa vykonávaná mesačne. 
Prevádzkovateľ verejného osvetlenia je povinný o zmene fakturácie informovať 
podružného odberateľa.

ČI. V - Cena a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na úhrade parciálnej časti nákladov, ktoré 
prevádzkovateľovi verejného osvetlenia vyúčtuje dodávateľ elektrickej energie 
na základe zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie k danému odbernému 
miestu s tým, že nakoľko podružný odberateľ nemá vlastné meranie spotrebovanej 
elektrickej energie, zaväzuje sa uhradiť prevádzkovateľovi verejného osvetlenia 
pomernú časť za spotrebovanú silovú elektrinu, pomernú časť distribučných nákladov 
vyúčtovaných v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0100/2022/E zo dňa 30.12.2021, 
pomernú časť tarify za hlavný istič, poplatok za správu podružného odberného miesta. 
Toto tvorí dohodnutú zmluvnú cenu refundácie nákladov za odber elektrickej energie 
z odberného miesta evidovaného na prevádzkovateľa verejného osvetlenia - 
O.S.V.O. comp, a.s.

Priemerná doba prevádzky VO je 10,95 hod / deň t.j. 3 996,75 hod. svietenia / rok 
Cena el. energie: 0,375 €/kWh + 20 % DPH

Prepočítaná spotreba odberu el. energie:
10,95 hod x 0,25 kW x 0,375 €/kWh x 365 dní .................. 374,70 €

Cena bez DPH 374,70 €
+ 20 % DPH .................. .................... 74,94 €
Cena celkom s DPH .................. 449,64 €

5.2 Prevádzkovateľ verejného osvetlenia a podružný odberateľ berú na vedomie, že 
vlastník siete verejného osvetlenia, mesto Prešov, môže z dôvodu šetriacich opatrení 
svojím rozhodnutím zmeniť dobu prevádzky verejného osvetlenia v nočných 
hodinách (vypínanie svietidiel). Z dôvodu tohto možného rozhodnutia nebude sieťou 
verejného osvetlenia v určenom čase dodávaná el. energia ani pre podružných 
odberateľov. O danej zmene bude podružný odberateľ oboznámený prevádzkovateľom 
verejného osvetlenia a nespotrebovaná časť el. energie mu bude vrátená v zmysle bodu
6.3 tejto zmluvy.

ČI. VI - Ostatné dojednania

6.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia k tejto zmluve musia byť vykonané v písomnej forme 
a podpísané zmluvnými stranami.

6.2 Úhrada nákladov - spotrebovanej energie od 1.1.2022 bude premietnutá vo faktúre 
vyhotovenej po podpísaní zmluvy a vykonávaná pred obdobím, ktorého sa časovo 
týka.
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6.3 Pri zmene obdobia odberu elektrickej energie je prevádzkovateľ verejného osvetlenia 
povinný na konci zmluvného obdobia vyúčtovať prijatú úhradu na základe skutočne 
realizovaného obdobia spotreby podružného odberateľa.

6.4 V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti má právo prevádzkovateľ verejného 
osvetlenia dočasne odpojiť odber podružného odberateľa od prívodu el. energie.

6.5 Deň zdaniteľného plnenia je deň splatnosti.
6.6 Akýkoľvek zásah do inštalácie zo strany podružného odberateľa bude považovaný 

za hrubé porušenie zmluvných podmienok a bude dôvodom na okamžité skončenie 
zmluvy.

6.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť okamihom súhlasného podpisu štatutárnych 
zástupcov zmluvných strán.

6.8 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá 
prevádzkovateľ verejného osvetlenia a jeden podružný odberateľ.

6.9 Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to od 1.1.2022 do 31.12.2022 stým, že 
ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s dvojmesačnou výpovednou 
lehotou, ktorá začína plynúť 1. deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.


