
Zmluva 
o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zák01míka č . 51311991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,,zmluva") 

medzi 

1. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samo~iu·ávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, 1>redseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO : 36 126624 
DIČ: 2021613275 
IČ DPH: rúe je platiteľ DPH 

(ďalej len „TSK") 

a 

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. 
Sídlo: M. R. Štefánika 116, 972 7 1 Nováky 
Zastúpený: Ing. Peter Kiaba 
Bankové spojenie: Tatra banka Prievidza 
IBAN: SK38 1100 0000 0026 2354 0002 
IČO: 36 302 953 
DIČ: SK2020079798 
IČDPH: 
Registrácia: Obchodný register Okres. súdu Trenčín, Odd. Sa, vl. č. lO 105/R 
(ďalej len „užívatel' ') 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmeto111 tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku 
elektrickej l energie od dodávateľa služieb pre odberné miesto č. 9650750, Stredná odborná škola, T. 

Vansovej 32, 97 1 0 1 Prievidza. TSKje vlastníkom internátu Strednej odbornej školy, ulica T. Vansovej 
28, 971 O 1 Prievidza, ktorý je napojený na odberné miesto. Užívateľ ako vlastník susediacej 

nelmuteľnosti je pripojený na elektrickú energiu pre objekt rampy na parkovisku z internátu na ulici T. 
Vansovej 28, 971 01 Prievidza. 

Fakturačným elektromerom sa pre účely tejto zmluvy rozumie podružný elektromer č. 7899504 

umiestnen' v objektoch pristaven)1ch k internátu SOŠ na ulici T . Vansovej 28, 971 0 1 Prievidza. 
Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „dodávate!"' rozumie Stredoslovenská energetika, a.s. , Pri 
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. 

III. 
Čas plnenia 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená na základe vzájomnej písomnej dohody 

alebo písopmou výpoveďou . Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca, l<edy bola výpoveď doručená druhej strane. 



3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že k odberu el. energie došlo už pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy 
od O 1.02.2016. TSK teda refakturuje užívateľovi odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú spotrebu 
elektrickej energie v období od 01.02.2016. 

IV. 

Platobné podmienky 

.+. l . TSK vystaví užívateľovi faktúrn na refakturáciu nákladov mesačne, resp. vždy po vykonaní odpočtu 

podružného merača. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia druhej strane. 

4.2. Za deľí úhrady sa považuje de!l pripísanía peľíažných prostriedkov na účet TSK uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 
4.3. V prípade omeškania užívateľa s platbou za predmet tejto zmluvy, má TSK právo na úrok z omeškania 

vo \-ýške podľa aktuálnych všeobecne platných právnych predpisov. 

4.4. Ak užívateľ mešká s platbou viac ako 14 dní, TSK je oprávnené odstúpiť od zmluvy. Zároveľí počnúc 

15. dl'íom omeškania má TSK nárok na úrok z omeškania vo výške 0 ,2 % z dlžnej sumy za každý de!l 
omeškania . 

v. 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného z.ákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich nadväzujúcimi. 

5.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍl"lať iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, 
uzatvorených medzi zmluvn)1mi stranami. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach 

s platnosťou originfä1, pričom TSK obdrží dve a užívateľ jedno vyhotovenie. 

5.3. Táto zmluva je platná d.!1.om jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim d.J'íom 
po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu. nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

- 9 -09- 2016 
1 4 OKT. 2016 

V Prievidzi, dlla. ..... „ . . . .. . .. .... . . V Trenčíne, dl"la ... . „ .•.. . ..... „ „ . ... 

za užívateľa : za TSK: 

.. . „ . . . ... „ .. ... „ . . „ .. . „. 1 .„ .... „ „ .. „.„ 

Ing. Peter Kiab 

6 
.... „ „„ . „ . . „ . . . . ... .. . „ .. ~ .„ „ .. „, :-,..,„.„„. l 

Tng. Jaroslav Baška -- - ·-
predseda 


