
Zinluva
o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, tepla, vodného a stočného

uzatvoiená podl’a § 269 ods 2 a nasl Obchodného zákonníka č 513/1991 Zb v znění neskoiších piedpisov
(ďalej len „zmluva") 

medzi

I.

Vlastivědné múzeum vPovažskej Bystrici
Zmluvné strany

Sídlo
Zastúpené. 
Bankové spojeme'

Ulica slovenských paitizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystiica 
Mgr Pěti onela Rágulová, PhD , i iaditePka 
Štátna pokladnica

IBAN
IČO’
DIČ

SK58 8180 0000 0070 0051 1056
34059041
2021453247

(ďalej len „VI múzeum")

a

Trenčiansky samosprávný kraj
Sídlo
Zastúpený
Bankové spoienie
IBAN
IČO
DIČ
(ďalej len ,,TSK“)

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Tienčín
Ing Jaioslav Baška, piedseda
Štátna pokladmca
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624
2021613275

Preambula:

Dňa 01 02 2016 nadobudlo účmnosť rozhodnutie piedsedu TSK, na základe ktoiého sa změnila spiáva majetku -
VI. múzeum, ul Odboiov 244/8, 017 01 Považská Bystiica, kat úzenue Považská Bystiica (ďalej len
„piedinetný majetok") z povodného spiávcu VI múzeum na nového spiávcu, ktorým sa stal TSK.

II.
Predmet zmluvy

2 1. Piedmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných stlán o lefaktuiácn a vyspoiiadaní nákladov za dodávku 
elektiickej eneigie, tepla, vodného a stočného za obdobie od pievzatia spiávy piedmetného majetku, tj 
od 01 02.2016 do nadobudnutia účinnosti Zmluvy ozdiuženej dodávke elektuny č. 9100297004, 
Zmluvy o dodávke tepla č 115/2016/PT a Zmluvy uzatvoienej podl’a zákona č. 442/2002 Z z 
oveiejných vodovodoch a veiejných kanalizáciách a o zmene a doplnění zákona č 276/2001 Z. z 
o regulácn v sieťových odvetviach č 2172016 pie odběrné miesta nachádzajúce sa na ul. Odboiov 
244/8, 017 01 Považská Bystrica

2 2 Faktuiačným elektromerom pie účely tejto zmluvy sa íozumie elektiomei č 10500625 umiestnený 
v objekte piedmetného majetku pie odbeiné miesto č 7310019.

2 3. Fakturačným vodomeiom pre účely tejto zmluvy sa íozumie vodoměr č 1309462991 umiestnený 
v objekte piedmetného majetku pie číslo odběru 190-270-0 a číslo odběru pie vody z povidlového 
odtoku 196-143-0.

2 4 Faktuiačným meiadlom tepla pie účely tejto zmluvy sa íozumie meiadlo tepla KOST umiestnené 
dodávateFom v pavilóne C v objekte předmětného majetku.



III.
Platobné podmienky

3.1 VI. muzeum vystaví TSK faktům na íefaktuiáciu nákladov za dodávku elektnckej eneigie, tepla, 
vodného, stočného a ztážkových vod na základe skutočne pieukázaných uhiadených nákladov, čo bude 
pieukázané dokladmi (napi kopie uhiadených vyúčtovacích faktúi a výpisov o úhiade po ukončení 
zmluvného vzťahu s dodávatefom), ktoié budu tvonť neoddehtefnú piílohu tejto faktúiy Splatnost’ 
faktúiyje do 14 dní odjej doiučema diuhej zmluvnej stiane

3 2 Faktúia musí obsahovať obhgatórne zákonné náležitosti V piípade neúplnej alebo chybnej faktúiy,
alebo ak faktúia nebude obsahovať náležitosti podfa bodu 4 1 tohto článku zmluvy, je TSK opiávnený 
ju VI. múzeu viátiť V takom piípade sa pieíuší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť až doručením opiavenej faktúiy.

IV.
Závěrečné ustanovenia

4 1 Vzťahy medzi zmluvnými stianami vyslovené zmluvou neupiavené sa íiadia piíslušnými ustanoveniann
Obchodného zákomiíka a piávnynn piedpisnn s nimi súvisiacimi a na nich nadvazujúcimi.

4 2 Tuto zmluvu možno nieniť alebo doplňať íba foímou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, 
uzatvoiených medzi zmluvnými stianann Táto zmluva je vyhotovená vštyioch vyhotovemach s 
platnosťou originálu, piičom každá zmluvná stiana obdiží dve vyhotovenia

4.3 Táto zmluva je platná dňomjej podpisu oboma zmluvnými stianami a účinná následnicím dňom po 
dni jej zveiejnema podfa osobitného piedpisu

4 4 Zmluvné stiany vyhlasujú, že zmluvu uzavieli siobodne, vážné a bez omylu, nebola uzavretá v tiesm za 
nápadné nevýhodných podmienok, zmluvu si piečítah, jej obsahu poiozumeli a na znak súhlasu ju 
podpisujú.

/

V Považskej Bystiici dňa ... " V Tienčíne dňa 2 2 DřC. 20'í>

za VI múzeum

Vlastivědné muzeum 
v POVAŽSKEJ BYSTRICI

Mgr. Petionela Rágulová, PhD 
liaditefka pi edseda


