
Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu 
                            

 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 Objednávateľ 
 
Obchodné meno:                          Obec Trávnica 
Sídlo:                                            941 46  Travnica 37/65 
IČO:                                             00309320 
DIČ:                                             2021059469  
IČ DPH: 
Konajúci:                                      Ing. Emil Ivan 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
  Dodávateľ 
 
Obchodné meno:                          Komunál-Servis, s.r.o. 
Sídlo:                                            Hlavná 3, 080 01 Prešov   
IČO:                                             51115026 
DIČ:                                               
Konajúci:                                     Mgr. Patrícia Popovičová  
Bankové spojenie:                       Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN:                                          SK33 7500 0000 0040 2569 4131 
Spoločnosť zapísaná:                   Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10214/N 
           
            (ďalej len „Dodávateľ“) 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa 
sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy s dodávateľom elektrickej energie pre odberné miesta 
v správe a údržbe Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú 
odplatu. 
 
2. Energetickým manažmentom sa pre účely tejto Zmluvy ako Predmet záväzku Dodávateľa 
rozumejú najmä nasledovné činnosti: 

 
- poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií/médií 
- príprava  podkladov pre výberové konania,  pre dodávku elektrickej energie a plynu 
- zabezpečenie výberu dodávateľa energii 

 
Článok 3 

Odplata a platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za rozsah prác podľa čl. 2 ods. 2 patrí Dodávateľovi 
jednorazová odplata vo výške 200,- Eur za zabezpečenie výberu dodávateľa elektrickej energie. 
 



    2. Dodávateľ vystaví faktúru po podpise zmluvy s dodávateľom elektrickej energie. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti daňového  dokladu, pričom bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia 
Objednávateľovi. Zmluvné strany  sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vykonať overenie 
správnosti vystavenej faktúry.  
 

     
 Článok 4     

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

     1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne všetky informácie a pokyny, ktoré súvisia s 
         poskytovaním služieb a realizovaním  diela podľa tejto Zmluvy.  
     2. Dodávateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb a realizovaní diela s náležitou 
         odbornou starostlivosťou, t.j. s takou, aká sa bežne poskytuje ako praxou uznávaný štandard.    
     3. Dodávateľ nie je oprávnený na právne úkony voči tretím osobám v mene Objednávateľa   
         (napr. uzatváranie dohôd alebo zmlúv, podpisovanie dokumentov v rámci výkonu činností    
         špecifikovaných v zmysle tejto Zmluvy ako služby). Pokiaľ bude potrebná plná moc na výkon 
         niektorých úkonov, Objednávateľ takúto plnú moc Dodávateľovi udelí. 
     4. Dodávateľ berie na vedomie, že pracovným jazykom úloh Zmluvy je jazyk slovenský. 
     5. Objednávateľ má právo počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy na poskytovanie informácií   
          týkajúcich sa rozsahu a stupňa rozpracovania zadanej služby. Predmetné informácie je   
          Dodávateľ povinný zabezpečiť Objednávateľovi  bezodkladne na základe jeho požiadania v   
          písomnej alebo ústnej forme. 
      6. Dodávateľ sa zaväzuje nevykonať vo vzťahu k tretím osobám činnosť, ktorá by nebola 
          Objednávateľom vopred odsúhlasená; to isté platí aj pre vynaloženie akýchkoľvek nákladov. 
      7. Dodávateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi všetky 
           dokumenty, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí súvisiacich s poskytovaním    
           služieb, alebo poskytnutých Objednávateľom na riadne plnenie služieb a počas trvania    
           zmluvy. 
 

   Článok 5 
Trvanie zmluvy 

 
     1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2022. Zmluva nadobúda platnosť dňom 

podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
internetovej stránke Objednávateľa. 

      2. Táto Zmluva môže byť ukončená 
      a) písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takej dohode 
      b) jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán v prípade    
          závažného porušenia, či neplnenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a podľa bodu 3    
          tohto článku zmluvy; 
     c) jednostrannou výpoveďou tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, pričom výpovedná 
         lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci   
         doručenia výpovedi druhej Zmluvnej strane. 
     3. Účinnosť tejto zmluvy možno ukončiť aj okamžitým odstúpením od tejto zmluvy v prípade 
         podstatného porušenia zmluvy.  
 

 
 

Článok 6 
Osobitné ustanovenia 

 
     1. Túto zmluvu je možné meniť len prostredníctvom písomných dodatkov podpísaných   



          oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
     2. Na rozhodnutie prípadných sporov vzniknutých na základe tejto zmluvy je príslušný      
         všeobecný súd podľa platných právnych predpisov. 
     3. V prípade, že sa ukáže, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo    
         nevymáhateľné, potom takáto neplatná alebo nevymáhateľná je len konkrétna časť zmluvy     
         bez vplyvu na platnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade bude   
         sporné ustanovenie upravené tak, aby sa čo najbližšie zachoval zamýšľaný zámer tejto   
         zmluvy. 
 

Článok 7 
Doručovanie 

 
     1. Písomnosti dotýkajúce sa tejto Zmluvy môžu byť doručované 
     a) osobne; 
     b) kuriérom; 
     c) doporučene poštou; 
     d) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), v prípadoch výslovne uvedených v tejto 
         Zmluve, alebo v bežnom obchodnom styku. 
     2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Písomnosti musia byť urobené v písomnej forme a 
         doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve alebo na inú adresu,    
         ktorú oznámi táto Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie.    
      

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
     1. Zmluva je  vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvnú stranu. 
     2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za          

zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju 
týmto podpisujú. 

 
     Prílohu tejto zmluvy tvoria nasledovné dokumenty: 
 
 
1. príloha č. 1 -  zoznam odberných miest – elektrická energia objednávateľa 
 
 
 
     V Prešove dňa: 19.11.2021                                             V Trávnici dňa: 12.11. 2021 
 
     Za dodávateľa:                                                                Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
     ….......................................                                           ….............................................. 
      
              Konateľ      Ing. Emil Ivan, starosta obce 


