
^T/l v.‘fi C

Zmluva
o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie, tepla, vodného, stočného a systému EPS

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

medzi

I.
Zmluvné strany

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, 972 51 Handlová
Sídlo:
Zastúpené: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:

Lipová 15, 972 51 Handlová
Mgr. Dagmar Strmeňová, riaditefka
Štátna pokladnica
SK27 8180 0000 0070 0050 5115
00160601
2020985835

(ďalej len „Gymnázium")

Trenčiansky samosprávný kraj
Sídlo:
Zastúpený: 
Bankové spoienie' 
IBAN:
IČO'
DIČ:

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Ing. Jai oslav Baška, předseda
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624
2021613275

(ďalej len „TSK")

Preambula:

Dňa 15.06.2016 nadobudlo účinnosť rozhodnutie předsedu TSK, na základe ktorého sa změnila správa majetku -
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novoměstského 15, 972 51 Handlová, kat územie Handlová (ďalej len „předmětný
majetok") z póvodného správců Gymnázium na nového správců, ktorým sa stal TSK.

II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných stráň o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku 
elektrickej energie, tepla, vody, stočného a ochrany objektu systémom EPS za obdobie od pievzatia 
správy předmětného majetku, t.j. od 15.06.2016 do nadobudnutia účinnosti Zmluvy ozdruženej 
dodávky elektřiny č. 9100314894, Zmluvy o dodávke aodbere tepla č. 01/2016/T, Číslo zmluvy 
316031382 o dodávke vody z veřejného vodovodu a odvádzaní odpadových vod veřejnou kanalizáciou 
a zrušenia zmluvy EPS ku dňu 30.09.2016 zo strany Gymnázia

2.2. Fakturačným elektromerom pre účely tejto zmluvy sa rozumie elektroměr č. 14954614 umiestnený 
v objekte předmětného majetku pre odběrné miesto č. 6206563.

2.3. Fakturačným meradlom o dodávke a odbere tepla pre účely tejto zmluvy sa rozumie merač tepla ÚK 
MT1 č. 4629958 umiestnený v objekte předmětného majetku pre odběrné miesto Novoměstského 15

2.4 Fakturačným vodomerom pre účely tejto zmluvy sa rozumie vodoměr č. 2374021 umiestnený 
pri objekte předmětného majetku pre evidenčně č. odběru 56236 .

2 5. Ukončeme Nájomnej zmluvy č. 1122/Handlová, ktorej predmetom bolo prenájom prenosovej kapacity 
technických prostriedkov PCO a prenajatie prvku poplachového systému na hláseme narušenia ku dňu 
30.09 2016



III.
Platobné podmienky

3.1. Gymnázium vystaví TSK fakturu na refakturáciu nákladov za dodávku elektrickej energie, tepla, 
vodného, stočného a za systém EPS na základe skutočne preukázaných uhradených nákladov, čo bude 
preukázané dokladmi (napr. kopie uhradených vyúčtovacích faktur a výpisov o úhradě po ukončení 
zmluvy s dodávatefmi), ktoré budu tvoriť neoddelitefnú přílohu tejto faktury. Splatnosť faktury je do 14 
dní od jej doručenia druhej zmluvnej straně.

3.2. Faktura musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. V případe, neúplnej alebo chybnej faktury, 
alebo ak faktura nebude obsahovať náležitosti podfa bodu 4.1. tohto článku zmluvy, je TSK opiávnený 
ju Gymnáziu vrátiť. V takom případe sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť až doručením opravenej faktury.

IV.
Závěrečné ustanovenia

4.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovené zmluvou neupiavené sa riadia piíslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich nadvazujúcimi.

4.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopíňať iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, 
uzatvorených medzi zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s 
platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

4.3. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stianami a účinná nasledujúcim dňom po 
dni jej zverejnenia podfa osobitného předpisu.

4 4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavřeli slobodne, vážné a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za 
nápadné nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozuměli a na znak súhlasu ju 
podpisujú.

V Handlovej dňa
1 6 DEC. 2016

V Trenčíne dňa 2 DEC. 20'S

za Gymnázium •

r.::.2
Mgr. Dagmar Strmeňová

riaditefka


