
Číslo zmluvy poskytovateľa: NZ_006/2021 
 

Slovak Telekom, a.s. 
Ev. č. zmluvy: 02020210044-00-00 

 

 

 

ZMLUVA O  UŽÍVANÍ ČASTI TRAFOSTANICE  A ODBERE ELEKTRICKEJ 

ENEGIE  

(uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

týkajúca sa ZS a RR bod „Spišský Štvrtok“ 

 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Názov:    Obec Spišský Štvrtok 
Sídlo:     Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok 

IČO:      00329631 

IČ pre DPH:  nie je registrovaným platiteľom DPH 

DIČ:      2020717897 

V zastúpení:   Ing. Ján Greš, starosta obce 

Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK32 5600 0000 0034 1214 3001 

BIC:     KOMASK2X 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

 

Názov:     Slovak Telekom, a. s. 
Sídlo:     Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

V mene spoločnosti konajú :  Ing. Gabriel Tánczos, manažér výstavby mobilných sietí, 

splnomocnený na základe Podpisového poriadku 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

IČO :     35 763 469 

DIČ :     2020273893 

IČ DPH :    SK2020273893 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK12 0200 0000 0016 3486 2854 

SWIFT / BIC:    SUBASKBX 

Registrácia : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom   

Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka   č. 

2081/B 

Adresa na zasielanie faktúr :  PN-Invoice.ST@invoicedtse.telekom.de alebo  

  Slovak Telekom, a.s. 

  PO Box 75 

  820 16 Bratislava 216 

 

(ďalej len „užívateľ“)  

 

s nasledovným obsahom:  
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Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa umožniť užívateľovi užívanie časti 

trafostanice č. TS0927-0005 Spišský Štvrtok - Vodojem, ktorej je poskytovateľ vlastníkom 

a ktorá sa nachádza na pozemku C KN parcelné číslo 1293/1, obec Letanovce, katastrálne 

územie Letanovce, za čo sa užívateľ zaväzuje poskytovateľovi uhrádzať dohodnutú odplatu. 

2. Účelom tejto zmluvy je v súvislosti so zriadením ZS a RR bod s názvom „ZS a RR bod 

Spišský Štvrtok“ (ďalej len „základňová stanica“) zo strany užívateľa, nachádzajúcej sa 

na  pozemku C KN 993/4, obec Spišský Štvrtok, k.ú. Spišský Štvrtok umožniť užívateľovi 

zo strany poskytovateľa odber elektrickej energie z  trafostanice poskytovateľa uvedenej v 

bode 1. tohto článku.  

 

Čl. II 

Podmienky pripojenia na trafostanicu a rozvod elektrickej energie 

 

1. Poskytovateľ  sa zaväzuje umožniť užívateľovi nepretržitý (t.j. 24 hodín denne) odber 

elektrickej energie. Užívateľ na vlastné náklady zabezpečí prívod elektrického prúdu na 

základňovú stanicu z miesta určeného poskytovateľom a uzavrie samostatnú zmluvu s 

príslušným energetickým dodávateľom a nainštaluje samostatné meradlo v trafostanici. 

Užívateľ má povolený pripojený výkon 7,0 kW. Tento výkon môže byť menený len 

dohodou zmluvných strán.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje požiadať príslušné energetické závody o zvýšený odber 

elektrickej energie, pokiaľ súčet odberov elektrickej energie poskytovateľa a užívateľa je 

vyšší ako je maximálny odber elektrickej energie podľa obchodnej zmluvy na odber 

elektrickej energie uzavretej medzi poskytovateľom a príslušným energetickým závodom. 

 

Čl. III 

Odplata a platobné podmienky  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za užívanie časti trafostanice a elektrickej prípojky 

uvedenej v čl. I bod 1. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 1026 €, (slovom  

jedentisícdvadsaťšesť eur)  ročne. V odplate sú už zahrnuté všetky náklady a výdavky, ako 

aj akékoľvek iné plnenia finančnej alebo nefinančnej povahy, ktoré poskytovateľ vynaloží 

za účelom splnenia jednotlivých povinností podľa tejto zmluvy. 

2. Odplata bude užívateľom pravidelne hradená vopred ročne na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom na účet uvedený v príslušnej faktúre. Poskytovateľ vystaví jednotlivé 

faktúry vždy k 7. 1. príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa má dohodnutá odplata (jej 

časť) uhradiť. Jednotlivé faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia užívateľovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený výšku odplaty upravovať 

jedenkrát v kalendárnom roku o percento zodpovedajúce ročnej miere inflácie vyhlasovanej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky meranej indexom spotrebiteľských cien v jeho 

oficiálne zverejnených dokumentoch. Právo zvýšenia odplaty podľa tohto bodu môže 

poskytovateľ uplatniť prvýkrát po uplynutí dvanástich kalendárnych mesiacov od uzavretia 

zmluvy a následne vždy až po uplynutí dvanástich kalendárnych mesiacov od posledného 

uplatnenia práva na zvýšenie odplaty podľa tohto bodu. Právo zvýšenia odplaty podľa tohto 

bodu môže poskytovateľ uplatniť len jedenkrát za obdobie kalendárneho roka. V prípade, 

že toto právo poskytovateľ neuplatní v období kalendárneho roka, nasledujúceho po 

kalendárnom roku, za ktorý bola ročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských 

cien vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky, stráca nárok uplatňovať právo 
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na zvýšenie odplaty za toto obdobie v nasledujúcich rokoch trvania tejto zmluvy. 

Oznámenie vyhotovené poskytovateľom ohľadom úpravy dojednanej výšky odplaty podľa 

tohto bodu bude obsahovať údaje o percente zodpovedajúce  ročnej miere inflácie meranej 

indexom spotrebiteľských cien vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

výpočte upravenej sumy dojednanej výšky odplaty a samotnej upravenej sumy dojednanej 

výšky odplaty. Odplata zvýšená o index inflácie sa zaokrúhli na celé euro nahor.   
4. Okrem odplaty uvedenej v bode 1 je užívateľ povinný poskytovateľovi uhradiť:  

 Platbu za elektrickú energiu vypočítanú ako súčin množstva elektrickej energie 

dodanej poskytovateľovi, ktorá bola nameraná  podružným elektromerom (čl.I, ods.2) 

a jednotkovej ceny elektrickej energie za ktorú ju kúpil poskytovateľ vo fakturovanom 

období. 

 Jednotková cena elektrickej energie (€/kWh) je podiel celkovej fakturovanej sumy (€) 

a množstva dodanej elektrickej energie (kWh) z faktúry za dodávku elektrickej 

energie ktorú obdržal poskytovateľ od svojho dodávateľa elektrickej energie. 

5. Dokladom ceny elektrickej energie spotrebovanej užívateľom sú faktúry od príslušného 

dodávateľa elektrickej energie, inak poskytovateľovi nevznikne právo na úhradu 

spotrebovanej elektrickej energie. Vyúčtovanie bude vykonávané  ročne, vždy k 15. dňu 

prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho roka na 

základe faktúry doručenej od dodávateľa. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej 

doručenia užívateľovi. 

6. Poskytovateľ doručí faktúru užívateľovi elektronicky e-mailom v PDF podobe na adresu: 

PN-Invoice.ST@invoicedtse.telekom.de. Jeden e-mail môže obsahovať maximálne 1 

(jednu) PDF faktúru, maximálna veľkosť e-mailu je 10 MB. Faktúra PDF musí byť pridaná 

ako príloha k e-mailu. Prílohy k faktúre sa nesmú odosielať ako samostatný súbor. Príloha 

k faktúre (dodací list, súpis prác, akceptačný protokol atď) musia byť súčasťou faktúry. 

Žiadne ďalšie prílohy (JPG, GIF atď.) nesmú byť v e-maile (aj v podpise), pretože z 

bezpečnostných dôvodov budú zamietnuté.“ 

7. Každá faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislatívy, číslo zmluvy 

uzavretej medzi poskytovateľom a užívateľom. K faktúre musí byť priložená fotokópia 

objednávky, ak bola táto vystavená. V prípade, ak poskytovateľ predloží faktúru 

s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, v rozpore s vyššie uvedeným, užívateľ má právo 

vrátiť poskytovateľovi faktúru na prepracovanie, pričom sa automaticky predĺži splatnosť 

faktúry.   
8. V prípade, ak bude užívateľ v omeškaní so zaplatením odplaty, je povinný zaplatiť 

poskytovateľovi z dlžnej sumy za dobu omeškania s jej zaplatením úrok z omeškania vo 
výške 0,02%  za každý deň omeškania. 

 

Čl. IV  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do zariadení poskytovateľa, bude dodržiavať 

maximálne dohodnutý odber.   

2.  Poskytovateľ  sa zaväzuje vykonávať správu a údržbu trafostanice uvedenej v čl. I bod 1 

tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prerušiť dodávku elektrickej energie odstavením 

trafostanice z prevádzky na čas nevyhnutný pre ich opravy resp. údržbu. Termín odstávky 

je poskytovateľ povinný oznámiť užívateľovi vopred, najneskôr jeden (1) týždeň pred 

plánovanou odstávkou na tel. č.: 0903 700 090 alebo písomne na e-mailovú adresu 

užívateľa: vypadky.elektriny@telekom.sk. 
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Čl. V 

Trvanie zmluvy   

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.5.2031. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za obdobie od 1.6.2021 do 31.12.2021 uhradí užívateľ 

odplatu vo výške 598,50 € (päťstodeväťdesiatosem eur, päťdesiat centov) na základe 

faktúry vystavenej poskytovateľom do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy so splatnosťou 

30 dní od jej doručenia užívateľovi. 

3. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá a pred uplynutím tejto doby 

písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením tak, ako je uvedené 

ďalej.  

4. Túto zmluvu môže písomne vypovedať len užívateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez 

udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 

poskytovateľovi. 

5. Poskytovateľ môže od tejto dohody odstúpiť len v prípade, ak užívateľ porušuje ustanovenia 

tejto zmluvy opakovane a zvlášť hrubým spôsobom, napriek tomu, že už bol na rovnaké 

porušenie zo strany poskytovateľa písomne upozornený a bola mu poskytnutá dodatočná 

minimálne 10 dňová lehota na nápravu.  

6. Užívateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 

a) poskytovateľ i napriek predchádzajúcemu upozorneniu porušuje túto zmluvu, alebo ak 

ani po predchádzajúcom upozornení užívateľom neodstráni v dodatočne poskytnutej 

lehote závadný stav, ktorý je v rozpore s touto zmluvou; 

b) dôjde k zrušeniu základňovej stanice. 

7. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia jednej zmluvnej strany o 

odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy sa zmluva neruší 

od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí 

mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený 

konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

 

Čl. VI  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ a užívateľ sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že právne 

vzťahy upravené touto zmluvou, ako aj vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, ale z 

nej vyplývajúce, sa spravujú  Obchodným zákonníkom. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy si vyžadujú súhlas oboch zmluvných strán a budú 

uskutočnené formou písomných dodatkov k tejto dohode.  

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanove-

niami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-

tanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

5. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k trafostanici, alebo k prevodu alebo 

prechodu iného práva, na základe ktorého poskytovateľ umožnil užívanie trafostanice, 

vstupuje nadobúdateľ týchto práv do  právneho  postavenia  poskytovateľa podľa tejto 

zmluvy. Poskytovateľ sa za týmto účelom zaväzuje uzavrieť len takú zmluvu s treťou 

osobou, z ktorej bude vyplývať takýto záväzok tretej osoby.  



 
 
 
 

 5 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť užívateľovi písomne potvrdenie o dni zverejnenia zmluvy 

v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 

546/2010 Z.z.  

7. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že s údajmi uvedenými v tejto dohode sa bude 

v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe 

Slovakia s.r.o., Legionárska 10,  811 07  Bratislava,  IČO: 44921 101 a spoločnosť  Swiss 

Point, s.r.o. , Púchovská 16, 830 05 Bratislava, IČO: 35843390, ktoré pre spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s zabezpečujú  proces vyhotovenia a správy objednávok a príjem faktúr a pre 

prípad, že k takémuto oboznámeniu dôjde, s ním Poskytovateľ  súhlasí.  

8.  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že užívateľ je oprávnený svoje finančné záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, plniť aj 

prostredníctvom tretej strany, najmä vo forme vykonávania platieb z účtov, ktorých 

vlastníkom nie je užívateľ. Poskytovateľ nie je oprávnený takéto plnenie poskytnuté 

prostredníctvom tretej strany odmietnuť. Plnenie poskytnuté prostredníctvom tretej strany 

sa bude považovať za plnenie užívateľa. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 

že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

V Spišskom Štvrtku dňa 28.06.2021  V Bratislave dňa ………………  

 

 

 

Za poskytovateľa:      Za užívateľa: 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Greš 

Starosta obce 

 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Ing. Gabriel Tánczos 

Manažér výstavby mobilných sietí 

 

 


