
Zmluva č. 2016/0523 

o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, vodného, stočného a zrážkovej vody 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 5 131199 1 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalt~j len „ zmlu va'') 

medzi 

1. 
Zmluvné strany 

Trenč ian s ky sa mospráv ny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Zastúpený: Ing. J a ros lav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK5 I 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ DPH: nieje pl atite ľ DPH 

(ďalej len „TSK") 

a 

S- BAU SLOYA KI A, s. r.o. 
Sídlo: Rybn ičky 1723/4, 972 O1 Bojnice 
Zastúpený: Ing. Anton Sum erák, konateľ 
Bankové spoj enie : ČSOB, a. s. 
IBAN: SK78 7500 0000 0040 1083 0399 
I ČO: 45 439 915 
D I Č: 2022987626 
IČ DPH: SK2022987626 
Registrácia: Obchodný register Okres. súdu Trenčín , Oddiel: Sro, Vložka čís lo: 22730/R 

(ďalej len „užívate ľ") 

11. 
Pred met zmluvy 

2. 1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku 
elektrickej energie z odberného miesta č. 6321351 pre odberné miesta býva lých dielní a vodného, 
stočného a zrážkovej vody z ev idenčného č. odberu: 61277 a technického č. odberu: 30006-28080-0 pre 
odberné mie ta bývalých die lní bývalej Strednej odbornej školy polytechn ickej nachádzajúcej sa na 
ul ici M. Falešníka 6, 97 1 O 1 Prievidza. Užívateľ odkúpil na základe Kúpnej zmluvy č. 20 15/0506 od 
TSK 2 objekty dielní SOŠ, súp . č. 428 , pare. č. 3946/ 12, 13. 

2.2. Fakturačnými elektromermi sa pre účely tejto zmluvy rozumejú podružné elektromery, z ktorých je 
jeden umiestnený v bývalej SOŠ, ulica M. Falešníka 6, 971 O 1 Prievidza a druhý v odkúpenom objekte
dielne SOŠ, súp. č. 428, pare. č. 3946/ 12. 

2.3. Splaškové a1zrážkové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie prípojkou objektu na odbernom mieste 
uvedenom v bode 2.1. tohto č lánk u. 

2.4. Spotreba p i~nej vody bude fakturovaná výpočtom z celkovej spotreby vody odčítanej z hlavného 
vodornera, z ktorého sa odráta spotreba pre odberné miesto bývalej školskej jedálne, ktorá je meraná 
podružným vodomerom, a bývalej SOŠ polytechnickej, Falešníka 6, Prievidza, stanovená výpočtom. 

2.5. Stočné bude refakturované podl'a množstva odobratej pitnej vody. 

III. 
Čas plnenia 
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4.l. 

4.2. 

4.3 . 

4.4. 

5. l. 

5.2. 

5.3. 

5.4 . 
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Zmluva sa uzati ára na dobu neurčitú . 
Zmluvné stran~ sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená na základe vzájomnej písomnej dohody 

alebo písomnot~ výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína pl ynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca, kedy ~ola výpoveď doručená druhej strane. 
Zmluvné stran~ sa dohodli vzhľadom na skutočnosť, že k odberu elektrickej energie, vodného, stočného 

a zrážkovej vody došlo už pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, odber užívateľa od O l.02.2016 do 

účinnosti tej to ~mlu vy je považovaný za bezdôvodné obohatenie užívateľa. Nárok na toto bezdôvodné 

obohaten ie sikSK voči užívate ľovi uplatní podľa ustanovení tej to zmluvy. TS K teda refakturuje 
užívateľovi aj áklady za dodávku elektrickej energie, vodného, stočného a zrážkovej vody vzniknuté 
pred účinnosť 

1

u tejto zmluvy od O 1.02.2016. 

Užívateľ je p1vinný umožn iť TSK prístup a kontro lu meracieho zariadenia uvedeného v č l. II tejto 
zmluvy. Pokia ' by sa preukázal zásah do meracieho zariadena pod ľa č l. II tej to zmluvy, TSK má právo 

vypočítať nák ady za dodávku elektrickej energie , vodného, stočného a zrážkovej vody podľa odberu 
v predchádzaj 'icom období. 

IV. 

Platobné podmienky 

TSK vystaví žívateľovi faktúru na refakturáciu nákladov za dodávku elektrickej energie mesačne, resp. 
vždy po vyk naní odpočtu meracích zariadení podľa čl. II tej to zmluvy a nákladov za vodné, stočné 
a zrážkové vdcty štvrťročne, resp. vždy po vykon aní odpočtu meracích zariadení. Splatnosť faktúry je 
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do 14 dní odtj doručeni a druhej strane. 
Za deň úhrad sa považuje deň pripísania peiíažných prostriedkov na účet TS I<. uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. 

V prípade o~eškania užívateľa s platbou za predmet tejto zmluvy, má TSK právo na úrok z omeškan ia 
vo výške po4ľa aktuálnych všeobecne platných právnych predpisov. 
Ak užívateľ mešká s platbou viac ako 14 dní, TSK j e oprávnené odstúp iť od zmluvy. Zárovei'l počnúc 

15. dňom o~\eškania má TS K nárok na úrok z omeškania vo výške 0 ,2 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. / 
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v. 
Záve rečné ustanove nia 

Vzťahy medzi zmluvným i stranami vys lovene zmluvou neupravené sa riadia prís lušnými ustanoveniami 

Obchodnéh~ zákonníka a právnymi pre?pismi s nimi súvisiacimi a na nich nadväzujúcimi. 
Túto zmluvp možno men i ť a lebo doplňať iba fo rmou písomných, vzostupne očís l ovaných dodatkov, 
uzatvorený9h medzi zmluvným i stranami . Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s 
p latnosťou <priginálu, pričom TSK obdrží dve a užívateľ jedno vyhotovenie. 
Táto zmluva je platná di'lom jej podpisu oboma zml uvn ými stranami a účinná nasledujúcim dňom po 
dni jej zverbjnenia podľa osobitného predpisu. 
Zmluvné stl·any vyhlasujú, že zmluvu uzavreli s lobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nJvýhodných pod mienok, zml uvu si preč ítal i , jej obsahu porozumeli a na znak súh lasu ju 
podpisujú. 1 
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V Bojniciach, di'1ai:~?f/.~~/.Z ~ 1 4 n"<T. 2016 
V Trenčíne, dňa„„ .„„„„„ „„ „ „ . 

11 --· II 

za TSK: 

···· ······ ·· / ····· ·IJ:-'.Y.j .... , ..... .. .... ... . 
Ing. An'ton Sumerál' konateľ 

. .. „ .... v ...... „ ... . „ .. l ···· ··:;; 
Ing. Jaroslav Baška , 

predseda ' 
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