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DOHODA 0 SPOLUPRÁcl č. Z-D-2018J)00506ÚO
uzatvoľená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zriení zmien

a doplnkov
(ďalej len „dohoda")

Stľedoslovenská distribučná, a. s.
Sldlo:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
'BAN:

SW'FT:
lčo:
IČ  DPH:

Zapísaný v :
Zastúpený:

Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina
VÚB a.s.,  pobočka Žilina
2143550551/0200
SK44 0200 0000 0021  4355 0551
SUBASKBX
36442151
SK2022187453
0bchodný register Okresného súdu Žilina,  Oddiel:  Sa.  Vložka č.:  10514/L
Mgr.  lng.  Marek Štrpka -generálny riaditeľ

Osoba oprávnená konat' vo veciach zmluvy:  lng. Jana Živčicová -technik správy siete
tel.  0918 730 692.  e~mail: jana.zivcicova@ssd.sk

(ďalej iba „SSD, a.s.u)

Obec   Nedožeľy-Bľezafiy
Sid'o:
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu  lBAN:
lčo:
IČ  DPH:
Zastúpený:

Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
VÚB, a.s.  pobočka Prievidza
SK 26 0200 0000 00001842 9382
00318302
Nie je platiteľom  DPH
JUDr.  Manin Mokrý  -starosta obce

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: JUDr.  Martin Mokrý  -starosta obce,
tel.  +42146 548 5100,  +421905 823 555, starosta@nedozery-brezany.sk

ďalej iba (nobec")
(ďalej aj ako:  „zmluvné strany")

Pľeambula

nakoľko  SSD,  a.s.  je  držiteľom  povolenia  oprávneného  na  podnikanie  v  energetike  a zároveň
prevádzkovateľom  distribučnej  sústavy  v  zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o  energetike  a  o
zmene   a   doplneni   niektorých   zákonov.   Jeho   hlavnou   povinnosťou   ako   prevádzkovateľa
distribučnej  sústavy je  zabezpečit'  spoľahlivé,  bezpečné  a  Účinné  prevádzkovanie  distribučnej
sústavy,  zabezpečit'  rozvoi  a  prevádzkyschopnost' sústavy tak,  aby  kapacita  sústavy  dlhodobo
vyhovovala odôvodneným  požiadavkám  účastníkov trhu  s elektnnou  na  prístup do distribučnej
sústavy a distribúciu elektriny,
nakoľko   Obec   je   samostatným   územným   samosprávnym   a   správnym   celkom   Slovenskej
republiky  a  jej  základnou   Úlohou  je  v  zmysle  zákona  č.   369/1990  Zb.   o  obecnom  znadenĺ
starostlivost'  o  všestranný  rozvoj  jej  územia  a  o  potreby  jej  obyvateľov  a  plnenie  povinností
vyplývaiúcich  z  tohto  zákona,  zákona  č.  42/1994  Z.  z.  o  civilnej  ochrane  obyvateľstva  a  jných
právnych predpjsov,
sa  zmluvné strany  dohodli  na  uzatvoreni  tejto dohody  o spolupráci  pri  plnení  úloh  a  povinností,
ktoré     zmluvným   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.



1.

Účel dohody
1           Účelom   teito   zmluvy  je spolupráca   pri   plnení   zákonných   povinností   zmluvných   strán   a   pri

zverejňovaní   oznámenia   o plánovanom   preľušení   distribúcie   elektrickej   energie   SSD,   a.s.
za podmienok uvedených v tejto dohode.

11.

Predmet dohody
1          Pľedmetom  tejto  dohody je  záväzok  obce,  že v prípade  ak  ssD,  a.s.  pÍsomne  požiada  obec

o zverejnenie    oznámenia     o plánovanom     prerušenĺ    distnbúcie    elektrickej    energie,     toto
zverejnenie poskytne Obec pre SSD, a.s.  bezplatne.

2.         Zverejnením   oznámenia   bude   Obec   poskytovat'   súčinnosť   SSD,   a.s.   pri   plneni   zákonnej
povinnosti  vyplývajúcej  SSD,  a.s.  z  §  31  ods.  2  písm.  t)  Zákona Č.  251/2012  Z.  z.  o energetike
aozmene    adoplnení     niektorých    zákonov    vplatnom    znení,     na    základe    ktorého    je
prevádzkovateľ  distribučnej  sústavy  povinný  miestne  obvyklým  spôsobom  a  zverejnenĺm  na
svojom webovom sídle oznámit' odberateľom elektriny začiatok     plánovaného          obmedzenia
alebo prerušenia djstribúcie elektTiny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia.

3.         SSD,  a.s.   sa  zaväzuje,  že  Obci  poskytne  súčinnost'  pri  plneni  zákonných  povinnosti  Obce
vyplývajúcej jej zo Zákona o obecnom zriadení alebo a Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

'11.

Vyhlásenie
Obec  vyhlasuje,  že  bude  bezplatne  zverejňovať  oznámenia  doručené jej  zo  stľany  SSD,  a.s.
o prerušenĺ  distribúcie  elektrickej   energie   a bezplatne   na  základe  tohto  oznámenia   vyhlási
v miestnom  rozhlase  termĺn  plánovaného  obmedzenia  alebo  prerušenja  distribúcie  elektriny  a
umiestni   oznámenie   na   informačnej   tabuli  obce/mesta,   prípadne  zverejnenĺ  oznámenie   na
webovom sĺdle obce/mesta.
Vprĺpade  nemožnosti  plnenia  povinnosti  uvedenej  v  bode  1.  tohto  článku  je  Obec  povinná
bezodkladne o tom infomovat' SSD, a.s.

n,.

Osobitné dojednania
1           Zmluvné strany sa dohodli, že na zäklade žiadosti ssD, a.s.  Obec vydá potvrdenie o zverejnení

oznámenia.

V.

Dížka trvania dohody a jej ukončenie
1.         Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  dohoda sa  uzatvára  na dobu  neurčitú  s Účinnost'ou  od  podpisu

dohody obidvoma zmluvnými stranami.

2.         Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedat'. Zmluvné strany sa dohodli
na výpovednej lehote 6 mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom   mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

3.         Zmluvný vzt`ah možno ukončft' aj písomnou dohodou zmluvných strán.

V'.

Záveľečné Listanoven ia
1.         Akékoľvek zmeny tejto dohody  môžu  byt` vykonané  len  po vzájomnej  dohode zmluvných  strán

vo fomie písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

2.         Táto  dohoda  je  vyhotovená  v dvoch   vyhotoveniach.   z ktorých   po  jednom   rovnopise  obdrží
každá zmluvná strana.

3.         Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnost' dňom jej podpĺsania obidvoma zmluvnými stranamí.

4.         Zmluvné strany sa dohodli,  že akákoľvek pĺsomná zásielka,  ktorá  sa  má v zmysle tejto zmluvy
doručovať  druhej  zmluvnej  strane  sa  považuje  za  doručenú  v  prípade,  že  bude  doručovaná
doporučenou  zásielkou,  prípadne  zásielkovou  službou,  na  adresu  zmluvných  strán  uvedenú  v
záhlavĺ  tejto  zmluvy.  Odmietnutie  prevzatia  zásielky je  považované  za jej  doručenie.  Ak jedna
zmluvná   strana   nemôže   doručit`   druhej   zmluvnej   strane   písomnost'   na   adresu   uvedenú

2



v hlavičke  tejto  zmluvy,   pÍsomnost'  sa   považuje  za   doručenú,   v  deň   vrátenia   nedoručenej
zásielky  odosielajúcej  zmluvnej  strane,  a  to  aj  vtedy,  ak  sa  prijímajúca  zmluvná  strana  o  tom
nedozvie.

5.          Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  túto  zmluvu  neuzavreli  v  tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných
podmienok,  ale  slobodne  a  vážne.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali.  jej
obsahu  porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Žiiina,  dňa:                17  -04-Z0n

SSD, a.s.:

Mgr,-ng=kšíká,-
generálny  riaditeľ

Stľedoslovenská distribučná
akciová spoločnosť

Ži'ina
í IE:

NedoÉery-BrezÉxriy,ďňa..          '?3.Ý  `?C'í  ĺ

O bec Nedožery-Brezai`y:

JUDr.  Martin  Mokrý

starosta obce


