
DO H O D A  O SP O LU PR Á C I č. Z -D -2016-000435-00  
uzatvorená v zm ysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodného zákonníka v znen í zm ien

a doplnkov  
(ďalej len „dohoda“)

S tredoslovenská energetika -  D istribúcia , a. s.
Sídlo:
Bankové spojenie: 
Č íslo účtu:
IBAN:
SW IFT:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v : 
Zastúpený:

Pri R a jčianke 2927/8, 010 47 Ž ilina
VÚ B a.s., pobočka Žilina
2143550551/0200
SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SU BASKBX
36442151
SK 2022187453
O bchodný register O kresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, V ložka č.: 10514/L 
Mgr. Ing. M arek Štrpka -  generá lny riad ite ľ

Osoba oprávnená konať vo veciach zm luvy: Ing. Peter Bacúr - techn ik správy siete 
tel. 0907 705 264, e-mail: peter.bacur@ sse-d.sk

(ďalej iba „SSE-D , a .s .“ )

O bec Podbiel
Sídlo:
Bankové spojenie 
Č íslo účtu:
IBAN:
SW IFT:
IČO:
IČ DPH : 
Zastúpený:

Podbiel 210, 027 42 Podbiel 
VÚB a.s., pobočka Tvrdošín 
23723332/0200
SK 54 0200 0000 0000 2372 3332
SU BASKBX
00314790
nie je  p latcom  DPH
S lavom ír Korčuška -  starosta obce

O soba oprávnená konať vo veciach zm luvy: S lavom ír Korčuška -  starosta obce 
tel. 043/5381031, 0905 577 341, e-m ail: s ta ros ta@ podb ie l.sk . podb ie l@ orava.sk

ďalej iba („O bec“),(ďalej aj ako: „zm luvné strany“)

Pream bula

nakoľko SSE -  D, a.s. je  držite ľom  povolenia oprávneného na podnikan ie  v energetike 
a zároveň prevádzkovateľom  d istribučnej sústavy v zm ysle  zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energe tike a o zm ene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako 
prevádzkovateľa  d istribučne j sústavy je  zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné 
prevádzkovanie  d istribučne j sústavy, zabezpečiť rozvoj a p revádzkyschopnosť sústavy tak, aby 
kapacita sústavy d lhodobo vyhovova la  odôvodneným  požiadavkám  účastníkov trhu s elektrinou 
na prístup do d istribučnej sústavy a d istribúciu elektriny,
nakoľko O bec je  sam ostatným  územ ným  sam osprávnym  a správnym  celkom  S lovenskej 
republiky a je j základnou úlohou je  v zm ysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení 
starostlivosť o všestranný rozvoj je j územ ia a o potreby je j obyvate ľov a plnenie povinností 
vyplývajúcich z tohto  zákona, zákona č. 42/1994 Z. z. o civ ilnej ochrane obyvate ľstva a iných 
právnych predpisov,

sa zm luvné strany dohodli na uzatvorení te jto dohody o spolupráci pri p lnení úloh a povinností, 
ktoré zm luvným  stranám  vyplývajú z platných právnych predpisov, a to najmä, nie však 
výlučne, zo Zákona o energetike, Zákona o obecnom  zriadení a Zákona o civilnej ochrane 
obyvateľstva.
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I.
Účel dohody

1. Účelom  te jto  zm luvy je  spolupráca pri p lnení zákonných povinností zm luvných strán a pri 
zvere jňovaní oznám enia o plánovanom  prerušení d istribúcie e lektricke j energ ie SSE-D za 
podm ienok uvedených v te jto  dohode.

II.
P redm et dohody

1. P redm etom  tejto dohody je  záväzok Obce, že v prípade ak SSE-D, a.s. p ísom ne požiada O bec 
o zvere jnen ie  oznám enia o p lánovanom  prerušení d istribúcie e lektricke j energie, toto 
zvere jnen ie  poskytne O bec pre SSE-D, a.s. bezplatne.

2. Zvere jnením  oznám enia bude O bec poskytovať súč innosť SSE-D, a.s. pri p lnení zákonnej 
povinnosti vyp lýva júce j SSE-D, a.s. z § 31 ods. 2 písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energe tike 
a o zm ene a dop lnení niektorých zákonov v platnom  znení, na základe ktorého je  
p revádzkovateľ d istribučne j sústavy povinný m iestne obvyklým  spôsobom  a zvere jnením  na 
svojom  webovom  síd le oznám iť odbera teľom  elektriny začia tok p lánovaného obm edzenia  
alebo prerušenia d istribúcie  elektriny a dobu trvan ia obm edzenia  alebo prerušenia.

3. SSE-D, a.s. sa zaväzuje, že Obci poskytne súč innosť pri p lnení zákonných povinností Obce 
vyp lýva júce j je j zo Zákona o obecnom  zriadení a lebo a Zákona o civ ilnej ochrane obyvateľstva.

III.

Vyhlásenie
1. O bec vyhlasuje, že bude bezp latne zvere jňovať oznám enia  doručené je j zo strany SSE-D, a.s. 

o prerušení d istribúcie  e lektricke j energ ie a bezp latne na zák lade tohto oznám enia vyhlási 
v m iestnom  rozhlase term ín p lánovaného obm edzenia  alebo prerušenia d istribúcie  e lektriny a 
um iestni oznám enie  na in form ačnej tabuli obce/m esta, prípadne zvere jnení oznám enie na 
w ebovom  sídle obce/m esta.

2. V  prípade nem ožnosti p lnenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto článku je  O bec povinná 
bezodkladne o tom  in form ovať SSE-D, a.s.

IV.
O sobitné dojednania

1. Zm luvné strany sa dohodli, že na základe žiadosti SSE-D, a.s. O bec vydá potvrdenie 
o zvere jnení oznám enia.

V.
Dĺžka trvania dohody a je j ukončenie

1. Zm luvné strany sa dohodli, že dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od podpisu 
dohody ob idvom a zm luvným i stranam i.

2. Každá zo zm luvných strán m ôže túto dohodu kedykoľvek vypovedať. Zm luvné strany sa dohodli 
na výpovednej lehote 6 m esiacov. V ýpovedná lehota začína p lynúť prvým dňom  m esiaca 
nasledu júceho po m esiaci, v  ktorom  bola výpoveď  druhej zm luvnej strane doručená.

3. Zm luvný vzťah m ožno ukončiť aj písom nou dohodou zm luvných strán.

VI.

Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zm eny te jto  dohody môžu byť vykonané len po vzá jom nej dohode zm luvných strán 

vo form e písom ných očíslovaných dodatkov k tejto zm luve.
2. Táto dohoda je  vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dva rovnopisy obdrží O bec a jeden 

rovnopis SSE-D, a.s..
3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom  je j podpísania ob idvom a zm luvným i stranam i.
4. Zm luvné strany sa dohodli, že akákoľvek písom ná zásielka, ktorá sa má v zm ysle  te jto zm luvy 

doručovať druhej zm luvnej strane sa považuje za doručenú v prípade, že bude doručovaná 
doporučenou zásie lkou, prípadne zásie lkovou službou, na adresu zm luvných strán uvedenú v 
záhlaví tejto zm luvy. O dm ietnutie  prevzatia zásie lky je  považované za je j doručen ie. Ak jedna
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zm luvná strana nem ôže doručiť druhej zm luvnej strane p ísom nosť na adresu uvedenú 
v h lavičke te jto zm luvy, p ísom nosť sa považuje za doručenú, v deň vrátenia nedoručenej 
zás ie lky odosie la júcej zm luvnej strane, a to aj vtedy, ak sa prijím ajúca zm luvná strana o tom 
nedozvie.

5. Zm luvné strany prehlasujú, že túto zm luvu neuzavre li v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podm ienok, ale slobodne a vážne. Zm luvné strany prehlasujú, že si tú to  zm luvu prečítali, je j 
obsahu porozum eli a na znak súhlasu ju  podpísali.

01 h- M
V  Žiline, dňa: V  Podbieli, dňa:

-  4 - 04 -  20«
SSE — D, a.s.: Obec:

Mgr. Ing. M arek 

generá lny riadite ľ

S lavom ír Korčušt

starosta obce

Stredoslovenská energetika - Distribúcia 
akciová spoločnosť 

Žilina 
- 59-
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