
STRE/JllSLOVEl'JSKÁ Efl!ER6E KA 

Energia pre váš biznis ____________ ..._ __________________ -----·-··------- -·------
ZMLUVA O ZDRUŽE EJ DODAVK.E ELEKTRINY 
(dalej len ,Zrnlu>'a"11Jzatvorená zmysle uw;1noveni § 269 ods. 2 Obchodného a:~~:onníka a prislui<11yr.h o.1st;;no11~nl Z;il~ona é.. 15112012 Z. z. 
o energetike a o zrm:ne a dopln .i n1el<1:mých zakono11· 

Dodävatel: · 
~ ~ • • • • ~ 1 

---·- ·-·- ---·-·-·-- - _...., 
-· _. --„„. __... ~---

36403_00$ 

'-'-''-'•'""-'-''-='[ill[QJ[QJ[QJJ&][TI[Q]Ell[(][QJITIJcs:Jlfllm!.l!iJCID_[9J sw~~IÓ DDDODDOD 
ft_ .1.l jJJ16 .. i 

u 2aea1Pa dod':3\1ky .-;!!?l1tri11y j<? s plnenie tech11ickýd1 a i;ib1;hvdnýdi J.Xtc;lľflji7noh pripoJen la <i cbehpdn§c!J podmienok 

Dodávateľa. Dodéivko el ť;'l\tri1w 111:· · o?J·\o za~ať skôr, aho ďňjde f; montá7.l urť·:;oného rn~r.adlri :i:i wao~·· proovi.'icti:!tti-'JafP-ť~ distribuť:nP.J sú~til\ry. 

Pa/ia je 1m1rebnť:1•ypísaťib'1 pri! otfi;J'e n,; mies.ra n.~ napäťovej hladine VN. 
iJ Vp."Ípade, t~ Odbemteľpoii<rdril o pr · -Jv~r dod<ki<y. kwr~· r~'e je možrté pr;mdiť 1, di>rribufne_i •adzbe rw odbemam miene podľa platného Ci!nnfka, prľs!ufn)i pr·:<ful<t dodavhy mu 

prtdelf Dodôv~Mi C. dziJáo'tf /;o Oti!Je.n teľ ovi v pr'i1ohe Z.tnluv-,' .. DvhOOa 0 pk1tb6ch :ta odobmtú, alť' totŕaľnť.vyf~f;/lJ:owun:í ľ.lr;l:r r!nu ~ faktúto ~ 
;l) Padw zákono a DPH eiekrronid:ú fakt ru matno vydať l<n sr.• Stil tlo.w m Odbemleľa. \' pripada súhÍCJSIJ ; o zasiela nim idel<tronickejfaktúry Vám o'dporrlčame iný <pósob úhrady 

faktúr <i~Ojii .pwlaf.n)lp(luA'oJ (/~ · 
3) Pri uvedenom spl~so-be iítwody ie potre -rnii uvlesfL1ankuve ::pťJ;'llEr. le: Ociber<it~ľu. 
4} Pti uvťdenom s·p:5-;;al:eUhraáy je 1-}otr· né m·icsť6anko'.ré $f.JC>jenfe O..iberate(a á dolof:jf.,,yr:;·.·~ oné !1(11.iva MDoďôt pre fokasv Sé.l'A. 

M~MEE/O ! /W 14· f< 



Článok 1. 
Predmet zmluvy 
1.1. Zmlllvou sa za·••2uje Oodá·;~IE'I' dod~Vil( Odlx:r~t<;-f~vr e:e[(l'.linu V)'mcdz<!•l~• 

mnotstvom a č:asoySm prli!.behom výkonu, z~be;;:pečlf disttib:lciu e;~-trlny da 
odberného miet<a tldb(;roter~ vrátane $uvi~i.;cich 51uii€b a pn.-v<•~ť za Odbernte· 
ľa 2.0dpovednosťza odch:(l~u (ďalej len.Dodávk;; elek11iny•). Podmieľl~QU pr.:• d~ 
drtanlc ti::rminu z.<ifutla Dodávky <'lcl:!!-iny je .<pfnEni1' tedmir:k1ch a obchodr,ý<:h 
podmienok pti>10i~ni~ ;J obchodných pcdmh;.n"k Dod!viit;;fa. Dorlá1~1J etektrln} 
nemožM začať skór, .!lkc dójd~ k montái:i určeného mer>ld!Ol "" str,my ptevádzl<o
Yat~ľb dlstribuénej sustavy {ďale) len .. PDS"J. Odb~rat~T .:!el<lriny s zavllwje ?Bpf;;-

tiť Dodilvsteľ<;>vi <:enu za Dod~vku elektriny. . 

L2. Dodálf'i<a elektriny budi: uskutoäim13na fJCJdľa Záhona l :!51/2(112 Z. t , o eo~r9~
ttke a o zme11" a doplnení nl!?kto<ých Ziikcmov {ďalej len ,.lákon o energeli~e·1 ;; 
plalných ._Obchad:iych podrnienok dodavt<y ellt'l:t1i11y p.re z;fäa<nlkav s celkovou 
ročnou spotrebou !!Íektrrny c!.'.1500 MWh" {tfälej M!n .Ol'"J. n..,to OP Odberiit.t.:! a b
dižal pri podpis~ Zmluvy, obcz.ni'imil sa s lch obsah opi, kHm)mu poro~urn~l a za-
va:wje sa Ich dodcliavai. ·~ 

1.3. Dudávka <?lel1riny je splnená prechodom elel<\r!nyz dlstrll:m(ruzj 1ústwY pri:;lufo!lho 
PDS, ku ktorej je odbeme miesto Odberateľa pripojené, clo &~berného n-.i.?'.itaOclb~ 
rnt~ľa. tJ. prechodom elektrlny cez odo;Ad;.iv~de mi~fo. • ~"W!cm sa <:<it<.i.«:ň ush·u· 
totňuje prechod vlastnickych práv k dcda:iej ~lel<Uine "11e~p~emtvo šl<od>'· 

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je rNedene- ln~k. dis!:ribilciu efelmln~ zal:>ezpeči Dúdá· 
vo~f pr~ Odberateľa v tl)2Sahu ;; i~ podmi;;n::ik .iv•:dených v platnom ~ úon· 
nom prevadzkovcm poriadku POS !ďalej len .Prevt.d:i.kový porim;lolťl, ktorý bol 
:sciwáleny Úradom pri! regufádu sieťových oď~tvi Slovensk«j republlky {;:llll~j len 
,ÚR50/. Prevádll<ory poriadok v platnom a úännorn ziwníji! spravíóla zverejr.e· 
n>i na ,..,.,bovom ~idle POS. 

l .S. Spórob omámenia terminu výmeny uree"éhc meradla a informáciu o dô\/Odoch 
vyrneny uré.mllhc.• meradla ustanovuj<' § 40 odsel< S Zál<.on.1 o energetil~e. t. J. p:í 
plánovanej výmene určeného meradla blide tem1in ozr11íme11ý plsornr'P. ;;speň 15 
i;lní vcprec;I, to Mplatí, ak Odberateľ súhlasf s n~skorším ~ermir.om r.~námens lf'j
meny 1.11c!eného mer~cil~; pri neplárn:lvanej v0nene urcen&Mo meradla bud<(' ter 
mín oznámený bezodkladn<?. Dôvod~· výmimy uréi:néhc:. rr.eraďls, nailradný -;pO
sob určení• mnoZ:stva dodam!j elektňny „ prfpad2 porU<:hy uré?nél>c> meradle 
ali!.bo mimo urreneim lerminu odpoétu ;ú uprav~né v Prevádi!l<cvom pori;;d~u 
príslusnél\o P.OS. 

l.&. ·oodávale!' posl!!dnej inšlancle je pcvfnný dooo;vôlť elek1rinu oôherat;iľom elek· 
trhy, k!orl su pripojení k sú~tave ~ lrtorych dod.JÍ>-.!tO?f stratil ~pó,obllosť doéill'Cť 
elektrinu podľa ~ 18 odsek 6 Zakom: o ,;,nergeti~e alebo ak dÓj"de k :?aSt.3\ienr„ 
procesu zmeny dodávat>..>ľa ele~"tr'rny a ~ro,rei', l<u dňu pr.wšenia dodávok elek
t riny nemajú zabe:?pečenú dodMlll lnýms~osobom. Do<lavati!ľposledh~j lnsti\n-
de je po\·inný dodávaľelel:r1im.1 na,Mac poča> troch mesi;icov.Oodli\lka postedni:j 
inštor.de začína dňom nasledujúcim po dni. v lo:crom pôvodný dodi\•,ateľ straril 
spósobllosť dnd;ívaf eleh.1rinu. Skutoénosf, 2'> dodávarer e!ektrin,· stratil spósobi
lmť dodávať elclitrlnu podfa § 18 ods~l16 ZawMa o energetike ~fe~ ~~ r.i6)de k 
usta\'e niu procesu· zmeny dod<lvat~ra elektriny a i1iroveťr odbo;rateľ elektriny !tu 
d~u preru! enia dodávok elektriny nemii zabezpečenú dr.idávkY inrrn sposobom, 
oznátn• odberaiefovi bezodkladne p rev:idzkovater stistG~~-. do ktoľ<:j ~ C\dbera:P.f 
elektriny pripoje;ný a to v rozsahu µoora Vyhlášky ÚRSO č :?4R.O 13 Z. z.. ktorou sa 
ustanovujú pravidiel pre íungovanŕt> ••nút<>rt1éhc ltÍIU S i-1;,ktrinllU ;; pravidlá pt.; 
fungovanie vntiromého trhu s plynom (ďalej lan.l'r3vidlá lrhu'j. lnfo1mácia lroo 
covýrn odberateľom .;;lektriny· o začiatku daďilvky p<;>;.ledn(;j inšt~nde obsah"Í"' 
poučenie o dôvodoth v~ni~u dod~vky posl"'-1MJin~~nc:ie. dube jej trv<inla a mož
nostiach Jej ulmnéenia_ Dcdllvateľom poslednej lnltancie je držlt.eľ povolenia na 
doäá_:ku ~lektriný, ~"torý dodáva ~le~'tcinu llancovým cdbeiatd"am elektru1y, ~"to
rého rozhcidnudrri určf úrad pre regul!lciu sie(ovýr.h odvetvi. P,(;žini dódá\lky po
slednej inštancie je up1avený v§ 1 e Z2:1..-ona o ;,nergetike a" § 36 Pravidiel IJhu. 

t':lánok 2. 
Doba platno~ti zmluvy 

2.1. Zmfuva nadobuda platnosť dŕ•orn Jej podp isu oboma zmluvnými stnnami J uC.i1'flO!>ť 
dňam začatia.Dodávky c1ef.itiny Odbera!;;fovi o uzatvárn Sil M dobu nwreitd. Zmliwn~ 
nra11y sá oohodll, že povinne zver~Jnené ?.ml11vy v sÔladés fe <\íb nd;á 1 Obtian~l<eho 
~iÍkonnik& nadcbúdaiU. účinnosť dňom podľa ptvej uety lohra bodu. 

Dodávate~ 

Meno a priezvisko; 

Funkcia: 

Podpis a pačlatka: 

Dátv.m platnosti: 

Čläilnolt.3. 
Špecifikácia odlovzdávacie~o a 
búciu elektriny 
; . i. \!~ť:lk) lofottnáCfe- P~>t'~~r·,~ pre dis;rrtbi 

Cl!j >uptSc'): sil uwde11~ u pnlQhe Tedrnk 
je neoddeliteľnou :;~<>~~ť.., ~t t~jtc 7.mfu~·y. 

Článok 4. 

Cena a spôsob pli'l8by 

e racieho miesta pm distri-

~w.triny elo;o ~1 technický popis m~r,,
á špo;cm!:::i<:b ·odberného miest•, klorl 

4. 1, Odb<>ra!eľ ~:. ""'tii.wje eiektrinu o<J;:;ber ; · a :zaplatiť Oodá"J~tefovi za jť<j ()od.iv· 
f~v cenu uréť-.nú platným ~ e)činr.ým .C:en íl;aro. C'?r.y trveden!? v C~nníku ob.i.;-i~ 
hujú ''""o sílov,;j e!ek11iny v:.itan<.; ptevz til) ir,;df?ovr.dnQS\i ;:;i odchýlku, l<t<l<<i 
immo'luJ~ Dod~1'dtef v súlade s pr.Wr.ym orladimrn Sloven~J!ej rapuhli~y (ďalej 
1,~„ .Sfl."I. O.-":r t"l)~lovanýdl po;>!atkov dis.tribúdu. prenos. s1;s1élno'>'é slufä-,, 
n<i~lady sy>tému a osta111e poplatky s.a ~ ~zuJc Or:lbe.r;;ti!ľ "hra;;liť vo \iýš~.e st.i· 
"0•11:n~j platnýn1i ii útlnnýml <ozhodnu!I. mi URSO. PM:11.1lť>1J;,t\t' pai;!111l<y cudi'.! 
íakturovan~ •1 j~r..-J fillo:túm_ sr,olu s ceno· :;lli;vej t>!eldrin~·. \1 prípad~ zm;;ny 'e
gulo•Jar,Ych p<>pl<il!ov aleboz;wedeni;; 110 ych pt>pla1ko\•, .;leu~ nov)'ch dani p;i
slu~nyml iitálnymi Gf9ár:<ml SR, kto~ Sil týl< iú pfne11!a padľa rejro Zmluvy, mi> C:-c
dá~al<!f prii•Jo potado·1ať ad Odb1m•t~ľa i h zaplilleoic a Odb<.ra!ef sa z..wii:!uie 
o.:!o poplatky o!;,bo dm1e zaplotií. Dadáva eí má práv(! pož.1d,w~ť od Odl:>~ratcl'e 
~j 2aplatcni" zvyóecnyd1 näl\lilrJov, lttoté bi; Ii" maf vp~fV na .:enu a kror& l>udLl u lo
i1mé ro~hQ;;ltuJl'ismi ~M!N!"h or9~nav SP. ii kt;1ré D>:•diiv~!?ľnehu.:le mód ovplyv
n..'ť. Ceflu rEgLikNaných poplatl<ov a '~n\J a dod;;oú r:l<:>klfimr ;a 1,JVäZUJ2 Odt>;,. 
r,;lr.ľ uhrndiľ spô;obum podľa Zmluvy. 

4.2.. Dodävmefje P<>·,irrny doorzii?v~ť st<>rnfor y kvality dod<ivky e lektriny vrätane 
ich vyhndnccovatii~ podfil osol>itrého P• •Mho pr.;i;Jpi;„ - V~·h!;fäi:< URSO č. 
275/eOl 2 z . 2., k.mrol; s-~ L1slana"ujt"1 štand rdy kvnill"'/ prH101:u >'le~.i1i•W. dist1eb(1· 
r,;e eíektririy • dQd;)1•ky <:l1:kt•·ir1y 

•B. OJl:::~r~til '. p:_d1~i;:°,m t~jto Z·nt1.wy pGtwd· u.i~. ie s;,i iiadn<! r;r~'.i j~:j podpisom 
ôboznams! s l..ť':llim=Jrn. 

Článok S. 
Závérečné ustanovenia 
5 .1. Neocldelíteínou súčasťou tí!fto ZmlLlvy sú: 

a) Cennlk. 
bJ OP. 
c) Tedmlc°i'.á špediľi<atia odb;mého mi;st 
dJ Dohoda o p latbiid:i za odobratú, a1'? nti;! iievyn~-rurowmú el~lmin11- ťaktii:a.. 
l'rilôhi• c;J ~ d) b1Jdú Odbet".1teľC1\•i zas!an!? be !:ldkl.:idn~ po dni nadoôudnutla i.!éin
r.Q>ti Zmluvy. Čfälo.Znil..ivy a d;irnm nadobu nulla· l.itirirw.;ti Z01l1>v>· bude uved!!· 
ný v pľíl~he Duhada o p!iitbäch :::a c-de;btntt' ale r.aHitT r1EvyfäY.lvroue1'~ e l~ktri(lt..1 
- fo~tura. · 

5.2. Tálll Zmluva j;; ~yho!911en<i w dvoch '")lho10 ·enlacll s pli>ino;;íou arlglnälu, <kt<:
:ýo:ti každá 2míuvn~ rtn.na d;mala po j~dno 1r11f\o!ťllli!lli. Všetky zm~nr a dopln-
í:y Zsn)wy fe nJ021;e ;;ykor,&ť ltn pi~omr.c. . 

5.3. Zn1lu1tné strany týmto prehfa.;ujú, ŽE !ú~o luvu U2.stvárajú po jej d6klndnom 
ptt'eitanl, .s.lob<.'t!r1~·. n~ zA ldi>d~ vla~tneJ vôle, v.ížne a rrre ,. Ueml, ani Zll zjaim~ ne· 
výhodnih l'>o"drnieool<. 

5.4. Nadobudnutím ú-i'ir>nostl tejm Zmluvy 5\räc pl;itoasť pr;ccich3d:zafúca zmluva n;; 
dodáv~u elel(ll·iny pre o dbeme miest<> uved •11é •1 ~10 Zmluv~. s tým. te tie ne· 
oodeliteíné súcasti predéhädzajúc'.!j zmluvy. ctate 11ebo!ilw dŕ1u podpisu Zmluvy 
:::menené zostávajú v platnosti a~.o neoddel rnä súčasť Zmluvy. 

5.5. Osi.Mne vzťahy touto Zmluvou nt;up r;wen;; ii riadia Zakonom ;; ~ner~ik<>. OP 
~ v~oobecnými ustar.ol'eil!ami Obchodného ~kénnika. Zmluva sa riadi prá1rnyrn 
poriadkom Sii. 

Článok 6. 
Zvláštne dojednania 

ó. I. Zmluv11é many dah<idli zviáStne dajedna;1i• tejto 2ml<1vy v rC!Zsahu. aKo je uve
den~ v príloh<? tejto Zmluvy. 

Odb!i<tate1: 

Meno a priezvisko: 

Funkcia: 

Podpis a peči<Jtka: 

/ N ('., J?'t-.12-Qg 1l V 
" Teif.b~D 

Dálurn podpisu Qclberatela: 

Z~ JOL 



1111 1m1m11~ 1Hm1111~~ 111 m 
9002024914 

Prí oha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo: 9100314894 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA 

Dodávateľ: 

Stredoslovenská energetí a, a.s. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 8591 
01O47 Žilina 

IČO: 36403008 

c '~ 

Odberateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo/ Adresa trvalého bydliska: 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

Charakteristika odberného miesta 

EIC kód odberného mie ta: 24ZSS6206563000F 
Číslo odberného miesta: 206563 

Napäťová úroveň: NN 
Díst. sadzba: C2 - 1T stre ná spotreba 
Hlavný istič (A): 50 
Celkový inštalovaný príko (W): O 
Počet fáz: Tri 
Stupeň zabezpečenia dod 'vky: 3. stupeň - štandard 
Distribučná sieť: SSE Úro eň NN 

Adresa odberného miesta: 
L. Novomeského 1157/15 - O O 
972 51 Handlová 

Rezervovaná kapacita 1 mesiac (kW): O 
Rezervovaná kapacita 3 mesiace (kW): O 
Rezervovaná kapacita 12 mesiacov (kW): O 
Maximálna rezervovaná kapacita (kW): 
Účinn ík: O 
Trieda TDO: TD01 

Typ merania: TDO 

Údaje o meraní dodávky 

Spôsob merania: 
Číslo elektromera: 149546 4 
Mesiac fakturácie: Decem er 
Fakturačná konštanta: 1 

Počet taríf: 
Periodicita fakturácie: Ročná 
Rozsah číselníka: 07 

Spôsob stanovenia náhra ných hodnôt: V zmysle platného Prevádzkového poriadku distribútora 

Platnosť od: 19.08.2016 

Údaje uvedené v tomto do umente sú platné ku dňu jeho platnosti. V prípade ich následnej zmeny sa má za to, 
že medzí zmluvnými stran mi sú platné zmenené údaje. 



~ k=- STREDOSLOVENSKÁ 
__,...,.._, ENERGETIKA 

Dohoda o platbách za dobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Príloha k Zmluve o združenej d dávke elektriny 
číslo 9100314894 (ďalej len "Z luva") 

Po radové čís lo faktúry : 13000 315681 

Dodávateľ 

Stredoslovenská energetika, a.s. 
Pri Rajčianke 8591/48 
01 O 47 Žilina 

· Zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, ožka číslo: 10328/L 

CID: SK57ZZZ70000000017 

IČO: 36 403 008 
DI Č: 2020106682 
IČ DPH: SK2020106682 

Odberateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 
DIČ:2021613275 

Bankové spojenie: SK51 8180 0000 070 0050 4489 

Číslo zmluvného účtu : 1300085267 

Rozpis platieb 

Trenči ansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

Produkt dodávky: 
Distribučná sadzba: 
EIC odberného miesta: 

Dátum vyhotovenia: 
Spôsob úhrady preddavkov: 
Spôsob úhrady faktúr: 

AKTIV 
C2 jednopásmová sadzba 

24ZSS6206563000F 

19.08.2016 
Prevodný príkaz 
Prevodný príkaz 

Dodávateľ na základe Zmluvy č . 9 00314894 uzatvorenej dňa 19.08.2016 a účinnej odo dňa 19.08.2016 stanovil preddavkové platby za dodávku 
a distribúciu elektriny na obdobie od 9.08.2016 do 31.12.2016 nasledovne: 

Variabilný symbol Dátum do Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane (€) Výška dane (€) Na úhradu (€) 

6206563600 01.09.201 15.09.2016 20% 28,33 5,67 34,00 
6206563600 01.10.201 15.10.2016 20% 28,33 5,67 34,00 
6206563600 01.11 .201 15.11.2016 20% 28,33 5,67 34,00 
6206563600 01 .12.201 15.12.2016 20% 28,33 5 ,67 34,00 

Dátumom dodania je prvý kalendár y deň mesiaca, v ktorom je elektrina do'dávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú 
paušálnu sumu protihodnoty. Predpí anú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo sviato~, bud dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. 

Bankové s o·enie 

VÚB Banka, a.s. 
Československá obchodná banka , a . . 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Tatra banka, akciová spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Kontakt 

702432/0200 
20247688317500 

6618321014/1111 
2621150449/1 100 
0423703090/0900 

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 
SK05 7500 0000 0002 0247 6883 
S K68 1111 0000 0066 1 832 1 O 14 
S K68 1100 0000 0026 2115 0449 
S K32 0900 0000 0004 2370 3090 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 2 , fax: 041 / 519 25 19 , e-mail: podnikatelia@s s e.sk, web: www.sse.sk 

SUBASKBX 
CEKOSKBX 
UNCRSKBX 
TATRSKBX 
GJBASKBX 

1 / 2 



Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - aktúra 
Opakované dodanie tovaru (NN P) 

Údaje o odbernom m ieste 

Číslo odberného miesta: 6206563 

Trenčiansky samosprávny kraj 
L. Novomeského 1157/15 - O O 
972 51 Handlová 

Skladba ceny 

EIC:24ZSS6206563000F 

Číslo zmluvy: 9100314894 
Produkt dodávky: AKTIV 
Distribučná sadzba: C2 jednopás ová sadzba 

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.501 MWh za obdobie podl' rozpisu platieb v jednotkovej cene 
bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2016 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná : 

Dodávka silovej elekt ri ny: AKTIV 

Dodávka JT 
Spotrebná daň z elektriny §9. 1 a 

Dist ribúc ia a regulované pop latky: C2 jednopásmová sadzba 

Platba za distribuované množstvo elektriny 
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 
Tarifa za prevádzkovanie systému 
Tarifa za systémové služby 
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok 
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane 
Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetv i. 

Kontakt 
"-'-'----~------------· 

Jednotka 

MWh 
MWh 

Jednotka 

MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
MWh 
Mesiac 

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 1519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk 

Cena bez DPH (€) 

70 ,0000 
1,3200 

Cena bez DPH (€) 

65,9800 
7,7778 

22,9000 
7,0500 
3,2100 

12,4700 

2/ 2 
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YceNNÍK 
DODÁVKY ELE TRINY 2016 
pre zákazníkov s celkov u. ročnou spotrebou do 30 MWh 

lil'IL~l~Ý: 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Ceny v tomto cenníku s platné pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh (s výnimkou 
odberateľov elektriny v omácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných 
mies~ (ďale] len „OM") zá azníka. · 

ŠTRUKTÚRA PRODUK . V DODÁVKY ELEKTRINY 
t· 

Názov produktu Charakteristika produktu 

Ovojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín Klasik 

Premium 

Aku 

Komfort 

i Spicitické produkty 
Panoramik 

Ovojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na VN 

Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) 

Priamovýhrevné_ vyk~o_va~i;_ { d1~jta~ýg~;ikt s p~a~n°..~~zkej tarify 20 hodín) 

--"'--~-'--''--'-'I . 
Element 

Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie Oednotarifný produkt) 

Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia 

CENNÍK DODÁVKY -ELE TRINY 201G PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU DO 30 MWh 
Tento Cenník je určený ílre odberatel'ov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do . 3Ó MWh, ktorí majú uzatvorenú 
so Stredoslovenskou energ tikou, a. s. platnú a účinnú ~mluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny) 
k 1. 1. 2016. V ,prípade no · ·ch zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2016, si Stredoslovens.ká 
energetika, a. s. vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny. 

Názov produktu 

Premium 

Aku 

Komfort 

íšiedfi~ké produkty 
Panoramik 
Element 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 
VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EUR/MWh) 

VT (EUR/MWh) 

NT (EU'3.:_f!~h) 

(EUR/MWh) 

(EUR/mesiac/10 wattov/DM) 

bez DPH 

70,00 L=Ä u 

73,60 
52,10 
75,60 
54,50 
75,10 
50,50 
85,80 
64,30 

n •y: .~ 

55,10 
0,95 

84,00 

88,32 
62,52 
90,72 
65,40 
90,12 
60,60 

102,96 
77,16 

66,12 
1,14 

Ceny elektriny nezahŕňajú oplatky z.a distribúciu a prenos elekt riny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod do 
Národného jadrového fond - ·-- --- --

DODÁVATEĽ 

Meno a funkcia: 

Dátum: ,/f cJ. ,., t1 I; 

Podpis: 

··- ----„--~ 

Str doslovenská energetika, a. s. 
Pri ajfänke 8591148; 01 O 4 7 Žilina 
tel. 0850 123 555, fax: 041/519 2519 
e- ail: podnikatelia@sse.sk 
w w.sse.sk 

· ' ODBERATEĽ 

Meno a funkcia: INt:. J1\'llo~Lô-V 
· ~RE~~n~ 

Dátmfg JOL Z01f J 

Podpis: 



ŽIADOSŤ O UKON ENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DOD.4.VKE ELEKTRINY 
Podnikatelia a organizácie 

~ ;' Vysoké pásmo VT: 

Nízke p ásmo NT: 
(NTien pn dvoJ~anfuom ~lektrornere) 

!ČO 

l 
l~:i:l!!!i!!mli-~· ~· l!l· ~· ~l!fml!rli!j! 
p 

"tfi.LU;( 
DIČ JALO 

Mobil 

(nlijdete \lofakiurt.a na Zmluve} 

-·---- . ···-···-·-----------

DPH 

E-mail 

/ČDPH 

E-mail 

f 
ôvodný odberateľ bene na vedomie, ·ev prfpade vypovede Zmluvy sa Zmluva, v zmysle platných Obchodných podmienok dodávky elektriny pre zákazn/kov s celkovou 
očnou spotrebou do 500 MWh, ukonč ~e až okamihom odobratia elektromera (merocreho :zriadenia), resp doručenfm potvrdenra o ukončenf d1strrbúc1e elektriny do odber
ého miesta od príslušného prevadzk vate/Íl d1s tr1bučne; sústa V'/, do ktorej ;e odberné miesto odberateľa prtpo;ene 
ez uvedenia adresy na odo slame fa úry ukončeného odberu a podpisu pôvodného odberateľa na tomto tlačive 1e výpoveď neplatná, a SSE, a s, ukončeme Zmluvy 

\ezreallzt!Je V prŕpade uvedenia neúp ých úda1ov pdvodným odberateľom pn výpovedi Zmluvy SSE, a s, ukončenie Zmluvy nezreailzu;e 
ľvodný o<Jberoteľprehlasuje,že všet údaje, ktoré. uvtedol na tomto tlačive su spravne, úplné. a pravdivé V pr(pade vzniku škody SSE, a s, zdavodu uvedemo nesprávnych 
tdo1ov alebo nepravd1Vých uda1ov pô dným odberateľom sa pôvodný odberatel zavazuJe uhradrt SSE, a s, takto vzmknutťí škodu v celom rozsahu 

,_. ( 

\Jm Datum r fUtG.t<tFl2- stiU< EtlJ cif.A; 
Y UKONČENEHO ODBERU 

MWff/01/2014· N 



S'ľR.EIJ(JSUJl/fiNSKÁ EPJEfJílF!JM 

Energia pre váš b1zms0 

Stredoslove s!Gi e11erget1ka, a. s. 
Zál<aznícke s užby 

Vážený zákazník, 

uvedeny formulár Vám poslúži, ak žiadate o 

1 . . Ukončenie zmluvy o združenej dodávke e lektriny (s demontáfou merania). 
Potrebné doklady: 

Pn RaJčianke 597 /48 
01047 Žilina 

tfi) vyplnený a podpfsaný ongrnál „Žiadosť o ukončenie zmluvy o.združe11e3 dodávke elektnny" kategó a Podnikatelia 
a organ1zác1e 

@zmenu odberatefä na odbernom mieste {t. j. ak Sél odberatelbm stáva iná osoba), 
Potrebné doklady; 
Pôvodný odberate!: 

0 vyplnený a pod pf sa ný or1g1nál „žiadosť o ukončerne zmluvy o združenej dodávke elektriny" karegón Podrnkate!la 
a orgamzác1e 

Nový odberateľ: 
1f} vyplnený a podpísaný onginálnZmluva o združenej dodávke elektriny'; 
g kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie Je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktoreJsa odberné 1esto nachádza, prikla

dá notár.sky overený súhlas vlastníka te;ro nehnuteľnosti spolu s kópiou ltstu vlastníctva alebo právn doklad, z ktorého Je 
takýto sú11las na dodávku elektrmy do odberného miesta zre;mý (nájomná zmluva ·a pod), 

e kópia dokladu, na základe ktorého podniká 
3. Uzatvorenie n oVeJ zmluvy o združene; dodávke elektriny (nové odberné miesto prípadn~ obnov nie ;zmluvy), 

· Potrebné dokla dy: 
~ vyplnený a podpísaný ongmál„ZmJuva o združene; dodávke elektnny", 
G') kópia hstu vlaslníctva alebo ak nový odberateľ nie Je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktoreJ sa odberné esto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti spolu s kópiou listu vlastníctva alebo právny doklad, z ktorého Je 
takýto súhlas na dodávku elektrmy do odberného miesta zre1mý (nájomná z mluva a pod), 

© kópia dokladu, na záldade ktorého podniká, 
3 Správa o odbornej prehhadke +atest (slúži ako doklad, že odberné miesto spÍňa technické podm1en stanovené prevádz

kovateľom d1stnbučnej sústavy - PDS), 
@ ·~kópia Pnpo;ovaceJ zmluvy uzatvorenej s PDS pre konkrétne odberné mresto, 
9 "dokfad o zaplatení pnpo;ovacfch poplatkov 

4. Zmenu doclávatefä elektriny {požiadavka o zmenu dodávateľa, ak sa novým ciodávatelom stáva S , a . s.). 
Potrebné dokJadv: 

@ vyplnený a podpísaný ong1nál„Zmluva o združenej dodávke elektriny'; 
® kópia listu vlastníctva alebo ak nový odberateľ nie Je vfastnfkom nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné mi sto nachádza, prikla

dá notársky overený súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti spolu s kópiou hsrn vlastníctva alebo pr;;ívny oklad, z ktorého Je 
rakýto súhlas na dodávku e!ektrmy do odberného miesta zrejmý (nájomná zmluva a pod), 

e kópia dokladu, na základe ktorého podrnká, 
El splnomocnenie pre SSE, a s, na ókony spoje né s procesom zmeny dodávateľa 

Poznámka 
Pok1al'sa 1edna o odberné miesto na územŕ tného d1stnbútora, 1e potrebné kontaktovať SSE, a s 

Dôležité~ 

Pn odberných miestach pnpojených na VN napaťovú hladinu j€ potrebné okrem vyššie uvedených dokladov 
.e prehlásenie o vlastníctve trafostanice (transformátora), ak nie Je zapísaná v liste vlastníctva, 
{!! súhlas vlastníka k napoJernu na <:rafostamcu, 
@ atest>; od MTN {meracie transformátory napat1a) a MTP (meracie transformátory prúdu} 

DoplňUJúce mformáoe Vám ochotne poskytneme na zákazníckej linke pre podnikateľov a organ1zác1e 0850 1 3 555, 0906 252 

prípadne e--ma1fom na podn1l<ateha@sse sk 

Prajeme Vam veľa úspechov vo Vašorn podnikaní 

,_ pn nových odberných miestach a pn obnoven{zmfuvy po viac ako 2 rokoch 

MMfl 

? 

f 
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Rozhodnutie predsedu TSK 
o odňatí správy majetku TSK 

V zmysle Čľ 9, bod (1) písm. a) a bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho s osprávneho kraja predseda TSK rozhodol o odňatí správy majetku TSK od 
správcu: Gymn zium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 
Handlová: 

Odovzdávajúci: Gymnázium Ivana B ellu, Lipová 15, Handlová, 
so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová 
v zastúpení; Mgr. Dagmar Strmeňová, riaditeľka 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5094 
IČO: 00160601 
DIČ: 2020985835 

(ďalej len „sprá a") 

Preberajúci: 

· (ďalej len „TSK') 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štá1na pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 

Článok!. 
Predmet ,rozhodnutia 

1. Predmetom ro odnutia predsedu TSK je odňatie majetku TSK zo spľávy Gymnázia Ivana 
Bellu, Lipová 5, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová, špecifikovaný 
nasledovne: 

1. Nehnuteľný ajetok-objekt bývalé/to Gymnázia, Novomeského 15, llandlová: 

a) Názov maje 
(názov majet 
Inv.č. : 

Škola 
podľa účtovnej evidencie: Budova školy) 

1 1 
Obstarávaci cena: 131 597,44 Eur 
Zostatková c na: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku dňu 

preberania majetku 
2769, na parcele č. 3961/6, súpisné č. 1157, k. ú. Handlová, obec 
Handlová, okres Prievidza 



b) Názov majetku: Dielne 
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Dielne) 
Inv.č.: 1 2 
Obstarávacia cena: 22 940,00 Eur 
Zostatková cena: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí maje , ku dňu 

preberania majetku 
List vlastníctva: 2769, na parcele č. 396117, súpisné č. 1367, k. ú. Handlová, obec 

Handlová, okres Prievidza 

2. Nehnuteľný majetok - pozemky pod budovou a okolie: 

Pozemky špecifikované v bodoch a) až h) spolu v obstarávacej cene 49 119, 1 Eur, inv. č. 9 1 
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemok školy). 

a) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 

Zastavané plochy a nádvoria 
18 206,83 Eur 

List vlastníctva: 

b) Druh pozemku: 

2769, pal'Cela č. 3961/1, výmera 3 657 m2, k. ú. Hand ová, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Obstarávacia cena: 
Zastavané plochy a nádvoria 
8 279,45 Eur 

List vlastníctva: 

c) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

d) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

e) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

f) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

g) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

2769, parcela č. 3961/5, výmera 1 663 m2, k. ú. Rand vá, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Zastavané plochy a nádvoria 
6 203,37 Eur 

2769, parcela č. 3961/6, výmera 1 246 m2, k. ú. Handl vá, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Zastavané plochy a nádvoria 
921,05 Eur 

2769, parcela č. 396117, výmera 185 m2
, k. ú. Handlov , obec H andlová, 

okres Prievidza 

Ostatné plochy 
5 401,81 Eur 

2769, parcela č. 3962, výmera 1 085 m2, k. ú. Handlov , obec H andlová, 
olaes Prievidza 

Ostatné plochy 
1 722,60 Eur 

2769, parcela č. 3963, výmera 346 m2, k. ú. Handlová, bec Handlová, 
okres Prievidza 

Ostatné plochy 
5 839,93 Eur 

2769, parcela č . 3964, výmera 1173 m2 , k. ú. Handlov' obec Handlová, 
okres Prievidza 

\ 



' 

/ 

h) Druhpoze 
Obstarávacia 
List vlastníc 

Záhrady 
2 544,07 Eur 
2769, parcela č. 3965/2, výmera 511 m2

, k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 

Článokil. 
Dátum odňatia správy 

Predmetný maj tok špecifikovaný v článku I. s príslušnou dokumentáciou sa odníma zo 
správy Gymnázi Ivana Bellu, Lipová 15, 972 51 Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 
Handlová dňom 5.06.2016. 

Čláuokill. 
Účelové určenie odňatého nehnuteľného majetku 

Predmetný maje ok sa odníma zo správy organizácie za účelom zabezpečenia jeho ďalšieho 
užívania na plne · e úloh TSK v súlade s Článkom 9 bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s 
maj etk:om Trenč · anskeho samosprávneho kraj a. 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Protokol o od vzdaní a prevzatí majetku bude po podpise tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 1 
tohto rozhodnutí . 
2. Dňom 15.06. 016 odovzdávajúci vyradí majetok z majetkovej a účtovnej evidencie a 
preberajúci ho z adí do majetkovej a účtovnej evidencie. 
3. Správca sa aväzuje ktomuto dátumu pripraviť podklady z majetkovej a účtovnej 
evidencie (zápis o vyradení majetku, inventárne karty majetku, vrátane všetkých príslušných 
dokladov o naqobudnutí majetku, technické zhodnotenie, odpisový kalendár, rozdelenie 
majetku podľa z~t'oja financovania a iné doklady). 
4. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku je oprávnený v mene Trenčianskeho 
samosprávneho aja so sídlom v Trenčíne podpísať Bc. Marián Turičík, referent oddelenia 
VPSRaÚM, a b e vyhotovený do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, t.j. od 
15.06.2016. 
5. Zápis do kata 
6. Rozhodnutie 
jeden exemplár 
7. Rozhodnutie 
dňom 15.06.201 

Trenčín, dňa 

a neru;mteľností zabezpečí preberajúca strana. 
redsedu TSK je vyhotovené v štyroch identických exemplároch, z ktorých 
drží odovzdávajúci a tri exempláre preberajúci. · 

redsedu TSK nadobúda platnosť dňom podpisu predsedom TSK a účinnosť 

- 9 JúN 2016 

/' Ing. Jaroslav .Haška 
„ predseda TSK 



Odovzdávajúci: 

(ďalej len „správca") 

Preberajúci: 

(ďalej len „TSK") 

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 
so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová 
v zastúpení: Mgr. Dagmar Strmeňová, riaditeľka 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SK.27 8180 0000 0070 0050 5115 
IČO: 00160601 
DIČ:2020985835 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/ZOA, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu v tvare IBAN: SK.51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 

Príloha c. 1 

Účastníci tohto Pr tokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátumom uzavretia tohto 
protokolu došlo k odo zdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v písomnom R ozhodnutí predsedu TSK 
o odňatí správy ma.je TSK zo dňa 9. júna 2016 špecifil:ovaného v Článku I. a s nim súvisiacich 
dokumentov. 

Dokumenty: 
1. 1.1. Inventárne k m ajetku k 15.6.2016 uvedeného v Článku I. písomného r ozhodnutia - 3 kusy 

s nasledovnými in entárnymi číslami majetku: 
1 1 Budova školy 
1 2 Dielne 
9 1 Pozemok 

1.2. Dokumenty k ehnuteľnému majetku. 
podlahy, obklad steny a ústredného kúrenia v telocvični r. 1989 

a výmena povrchu dlažby vo vonkaj ších vstupných priestoroch r . 2009 
a výmena podlahových krytín na schodištiach školy r. 2009 

- oprav a výmena poškodených dažďových žľabov r. 2009 
- výrne plastových okien v telocvični r. 2011 
- výme a plastových dvier z :finančných prostriedkov rodičov - sponzorský dar (fotokópia 
dokume tácie) 

1.3. Majetok j e od ísaný. Viď inventárne karty majetku 
1.4. Rozdelenie m jetk:u podľa zdroja :financovania, t.j . rozdelenie majetku Definícia U I 
1.5. Zápisy o vyra ení majetku, 
1.6. Tabuľka-An ýzamajetkovej evidencie k 14 6.2016 
1.7. Zoznam maje v náväznostina zdroj financovaiúa +odpis k poslednému dňu pred odovzdaním 

2. Spôsob nadobudn n a majetku 
Delimitačný proto ol č. 76/1997 predmetom ktorého bolo odovzdanie a prevzatie majetku, pohľadávok 
a záväzkov, ktorá revzal Krajský fu:ad Trenčín dňa 9.1. 1997. 



Delunitačný protokol o prechode neuhradených záväzkov 8.8.2002 
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí kompetencií zo dňa 10.08.201 

3. List vlastníctva 
Predmetný nehnuteľný majetok je zapísaný na liste vlastníctva č. 2769. Prilo ený výpis z listu 
vlastníctva aj informatívna kópia mapy. 
1 1 Škola súpisné číslo 1157 na parcele č. 3961/6 
1 2 Dielne súpisné číslo 1367 na parcele č. 3961/7 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 3961/1 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 3961/5 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 3961/6 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné číslo 3961/7 
9 1 Ostatné plochy parcelné číslo 3962 
9 1 Ostatné plochy parcelné číslo 3 963 
9 1 Ostatné plochy parcelné číslo 3 964 
9 1 ZáhJ:ady parcelné číslo 3965/2 

4. Projektová dokumentácia 
4.1 Projektová dokumentácia budovy, 11.9.1997 
4.2. Projektová dok:umentáciar. 1949 
4.3. Projektová dokumentácia- polytechnická dielňa apríl 1962, 29.4.1996 
4.4. Projektová dokumentácia - redukčná stanica jún 1979 
4.5. Praj ektová dokumentácia - plynoinštalácia a plynová stanica jún 1973 
4.6. Projektová dokumentácia - slaboprúd december 1989 
4.7. Projektová dokumentácia- elektroinštalácia jún 1989 
4. 8. Praj ektová dokumentácia - výťahová šachta 16.12.1968 

5. Písomná dokumentácia 
Kolaudačné rozhodnutie nám nebolo odovzdané. 
5.1. Zápisnica o prevzatí budovy r. 1970 - 1973 
5.2. Protokoly o určení prostredia 
5.3. Požiarnobezpečnostná charaktenstika užívanej stavby 28.02.2011 (2x) 

6. Revízne správy 
6.1 . Elektroinštalácia a bleskozvody 1980 - 2014 
6.2. Revízie o kontrole požiarneho vodovodu a hasiacich prístrojov 1992 - 2014 
6 .3. Zabezpečovacie zariadenie 1997 - 2009 

7. Kópia nájomnej zmluvy firmy KlvfET č. zmluvy 2/2004 

8. Zoznam nedostatkov zistených pri fyzickej obhliadke preberaného objektu: 

objekt bývalébo Gymnázia Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 

obhoreté rámy okien 

zvesené okenné tabule a rámy okien vyplnené drevenými latami, z dôvodu č stých vniknutí do 

objektu neznámymi osobami 

vykradnutá a zdevastovaná kuchyňa - hlásené na polícii a v poisťovni 

zatečený strop v telocvični 

chýbajú kľučky a zámky na niektorých dverách 

chýbajú WC misy - 5 ks na 2. posch. 

v miesto.osti sekretariátu sa nachádza trezor 



na stenách sa achádzajú napevno zabudované kovové stojany na kvety 

v objekte sa n chádza hnuteľný majetok 

9. Vyjadrenie k ZISt ným nedostatkom 

Svojim podpiso sa zaväzujem, že zabezpečím odstránenie všetkého hnuteľného majetku 
a existujúceho odpad z objektov, ktoré sú predmetom tohto protokolu, najneskôr do 31.12.2016. 

Zapísal: Ing. Iveta Di 
V Handlovej, dňa 15 

Za nreberaiúceho: 

..•.. „.~ ..... „ ................. . 

Bc. Ma án Turičík 
refere t oddelenia VP RaÚM 

Za odovzdávajúceho: 

•• .•• .. „.„ .. „! .. „ .................. . 
Mgr. Dagmar Strmeňová 

riaditeľka 




