
DOHODA

O finančnej úhrade za odber elektrickej energie

Dodávateľ: Obec Lipovce
Lipovce 92
082 36 Lipovce
IČO: 00327387
Bankové spojenie: IBAN: SK03 0200 0000 0000 1852 7572
Zastúpená: Ján Šatník – Starosta obce

Odberateľ: Vertikal Line, s.r.o.
Lipovce 115
082 36 Lipovce
Email: vertikal-line@vertikal-line,sk
Tel: 0902 838 794

I. PREDMET DOHODY

Poplatok za odber elektrickej energie z objektu Kamenná baba, odberné miesto č.203236 za účelom
prevádzkovania bufetu rýchleho občerstvenia – bufet Lipka v blízkosti jazierka v Lačnovskom kaňone

II. ÚČEL DOHODY

Vyrovnanie  nákladov  hradených  Obcou  Lipovce  za  odber  elektrickej  energie  podnikateľským
subjektom.

III. CENA

Odberateľ uhradí na účet Obce Lipovce raz ročne, a to po celkovom vyúčtovaní dodávateľa elektrickej
energie spotrebované množstvo elektrickej energie v platných cenách platobného obdobia a poplatok
za  elektromer  vo  výške  1/3.  Meranie  spotreby  elektrickej  energie  bude  prevádzané  z podružného
elektromera odberateľa.

Dátum vyhotovenia faktúry: po vyúčtovaní hlavného dodávateľa el. energie
Splatnosť: 15 dní
 

IV. DOBA TRVANIA DOHODY

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú   od 26.05.2022 do 02.10.2023.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Obecný úrad nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie
z akéhokoľvek dôvodu.

2. K odpojeniu dôjde v prípade,  keď odberateľ neuhradí  finančné pohľadávky v termínoch,  ako je
uvedené v článku III.
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3. Odberateľ  je  povinný  v prípade  požiadania  kompetentného  pracovníka  Obecného  úradu
v Lipovciach sprístupniť elektromer k odpočtu spotrebovanej el. energie, na základe ktorého bude
vystavená Obecným úradom faktúra pre odberateľa.

4. Odberateľ je povinný  k 31.januáru 2022 a k 02.10.2023 nahlásiť stav elektromera.
5. Zmeny a doplnky k tejto dohode možno vykonať len písomne, formou dodatku podpísaného oboma

stranami.
6. Výpovedná  lehota  tejto  dohody  je  trojmesačná  a začína  plynúť  od  prvého  dňa  nasledujúceho

mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej strany.
7. Táto dohoda sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 1 vyhotovenia.

V Lipovciach: .....26.05.2022......... V Lipovciach: ....26.05.2022.............

Dodávateľ: Odberateľ:
Obec Lipovce ................................ ................................

     Ján Šatník               Vertikal Line, s.r.o.
   starosta obce
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