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Dohoda o úhrade skutočnej spotreby elektrickej energie 
na OST ul. Duklianska 2A Zlaté Moravce. 

Mesto: 
Mesto Zlaté Moravce 
loMája 2 
95301 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Ing. Peter Lednár CSc, primátor mesta 
IČO : 00308676 

Odberatel': 
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. 
Hviezdoslavova 84 
953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpená : JUDr. Jánom Vereským, konateľom 
IČO : 35 785 225 

L 
Odberateľ Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o. sa zaväzuje uhrad iť Mestu Zlaté Moravce 
finančné prostriedky za skutočnú spotrebu elektrickej energie spotrebovanú na OST SOV Duklianska 
2A (budovy tzv. "Kocky, ktorá je vo vlastníctve Mesta Zlaté, Moravce), ktorú spotrebováva Odberateľ 
na pohon vlastných meradiel na spotrebu tepla a TUV v tejto budove. 
2. 
Fakturačná cena sa bude odvíjať od skutočnej ceny elektrickej energie fakturovanej dodávatel'om 
elektrickej energie Mestu vo vyúčtovacej faktúre za daný kalendárny rok. 
3. 
Fakturačná doba je kalendárny rok. 
4. 
Údaje merača : nie sú uvedené , jedná sa o meranie v rozvádzači DR umiestnenom 

v miestnosti na prízemí vľavo v chode A 
Číslo podružného merača: ...... .. ........... .. 
Počiatočná spotreba ku dňu 31.12 .2012: 3036,2 kWh 
5. 
Odpočet skutočne spotrebovanej elektrickej energie sa uskutoční vždy 31.12. daného kalendárneho 
roku za účasti zástupcov oboch zmluvných strán. Spotreba elektrickej energie sa ocen í fakturačnou 
cenou podľa bodu 2. Vystavená faktúra bude zaslaná odberateľovi najneskôr do konca 31.01. 
nasledujúceho kalendárneho roku . Odberateľ faktúru zapl~tí v dobe splatnost i. 
6. 
Obe strany si dohodu pozorne prečítali a svojim podpisom potvrdzujú , že súhlasia s podmienkami 
dohody. 
Dohoda je vytlačená v dvoch rovnopisoch, každý má platnosť originálu. Po jej podpísaní každá 
z dohodnutých strán obdrží jedno vyhotovenie . 
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