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 DOHODA č. SPO MT- 28 - 72 / 2016      
 o refundácii nákladov za poskytovanie tepla a TÚV 

 „Ubytovňa BARMO, Hrdinov SNP č. 3,  Martin” 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
Čl. I 

                                                                   Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ : 
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 
Štatutárny zástupca                     :  Ing.  Július  RAPAVÝ - riaditeľ   

                                                           Agentúra správy majetku Bratislava 

                                                           Kutuzovova 8, 

                                                           832 47 Bratislava  

 

Kontaktná adresa                            :  Stredisko prevádzky objektov Martin 

            Jilemnického 6 

                                                           036 34  Martin 

 

IČO         :  30845572 

IČ DPH                    :  SK2020947698 

Bankové spojenie          :  Štátna pokladňa 

Číslo účtu  IBAN       :  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 

Oprávnený rokovať vo veciach        

zmluvných                                       : Ing. Július  RAPAVÝ       

                                                           tel. :  0960 327 510,  fax :  0960 327 595 

 

Oprávnený rokovať vo veciach         
technických                                     :   Ing. Peter  BERNÁTH – vedúci SPO Martin                                              

                                                        tel. : 0960 483 500,  fax : 0960 483 509 

 

Oprávnený rokovať vo veciach 

za SPO Martin                                :    Jozef  ZAJASENSKÝ – vedúci oddelenia obsluhy TTZ 
             tel. :  0960 483 506 

 

2. Príjemca : 
 

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 

 

Štatutárny zástupca                    :  Mgr. Norbert KOCH - riaditeľ 

  Pri  Šajbách 12 

  831 06  Bratislava           
IČO :  34000666 

IČ DPH                                         :  SK2021352388 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

číslo účtu IBAN :  SK53 8180 0000 0070 0016 6117 

SWIFT :  SPSRSKBAXXX  

Kontakt – telefón                          :  Dagmar  LAPÚNIKOVÁ  -  0903 779 458 

Kontakt – fax                                :  032 / 74 807 34 

Právna forma :  Štátna príspevková organizácia 
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Čl. II 

Predmet dohody 

 
 

2.1. Predmetom dohody je refundácia úhrady za dodávku tepla a TÚV v objekte ubytovne BARMO, 

Hrdinov SNP 3, Martin. 

 

2.2. Predmetom dohody je úprava práv a povinností dohodnutých strán pri zabezpečovaní dodávky tepla 

a TÚV.  

 

Čl. III 

Výška úhrad, splatnosť a spôsob platenia 

 
 
3.1. Výpočet množstva odobratej  teplej  vody a vykurovania bude vykonaný  na  základe údajov vodomeru         

na prívode teplej vody : typ QN 10 AN, DN 40 PN16, v. č. 1091022318, r. v. 2010, umiestnený         

v suterénnych priestoroch (bývalej kotolne). Počiatočný stav bude odpísaný dňa 1.1.2017. Vodomer         

na spiatočke teplej vody : typ QN 10 AN, DN 40  PN 16,  v. č. 10961022317, r. v. 2010, umiestnený v          

suterénnych  priestoroch (bývalej kotolne). Počiatočný stav bude odpísaný dňa 1.1.2017.  

 

3.2. Cena za skutočne spotrebovanú teplú vodu a vykurovanie sa stanovuje podľa Zákona o cenách č. 

18/1996 Z. z. a platných  cenových výmerov vo výške skutočných nákladov poskytovateľa na 1 m³ 

(teplá voda) a na 1 m² (vykurovaná plocha) za zmluvné obdobie pre objekt Ubytovňa Hrdinov SNP 1 na 

základe fakturácie dodávateľa plynu. 

 

 3.3. Fakturácia za spotrebovanú teplú vodu a vykurovanie bude vykonaná za obdobie od 1.1.2017 do        

31.12.2019 samostatnou faktúrou Strediska prevádzky objektov Martin 2 x ročne v lehotách od 1.1. – 

30.6. a 1.7. – 31.12. v príslušnom roku. 

 

 3.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia príjemcovi. Príjemca je oprávnený vrátiť bez           

zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným          

vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa         

doručenia opravenej faktúry. 

 
 

Čl. IV. 

Čas trvania dohody 

 
 4.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019.  

 

 

Čl. V. 

Zmluvné pokuty 

 

 

5.1. Ak  príjemca  neuhradí  faktúru  za  odber  teplej vody  a vykurovania v stanovenom termíne          

poskytovateľovi,  zaplatí  zmluvnú  pokutu  vo  výške 0,05 %  z fakturovanej ceny  za každý deň           

omeškania. 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
 
6.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto dohode musia byť vykonané formou písomných        

dodatkov podpísaných  štatutárnymi zástupcami  obidvoch dohodnutých strán. 

6.2.   Ak nie je v tejto dohode stanovené inak, vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými         

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
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6.3. Dohoda  je  vyhotovená v šiestich výtlačkoch, štyri výtlačky pre poskytovateľa, dva výtlačky pre         

príjemcu. 

6.4. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, sa pokúsia obidve strany           

riešiť vzájomnou dohodou. Ak nepríde k dohode, budú spory riešené podľa slovenského práva pred           

príslušným súdom. 

6.5.  Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými  zástupcami obidvoch dohodnutých           

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v           

súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení           

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany           

súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v CRZ ÚV SR na internete. 

6.6. Dohodnuté  strany  vyhlasujú,  že  urobili  tento  právny  úkon  slobodne, vážne,  bez  nátlaku a ako           

prejav súhlasu s celým obsahom dohody ju podpísali. 

 

 

 

      V Bratislave dňa :                                                  V Bratislave dňa :        

 

 

 

 

                                                                                    

        Ing. Július  RAPAVÝ                                              Mgr. Norbert KOCH 

       ……………………………….................              ………………………………................ 

                          Poskytovateľ                                                              Príjemca                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


