
DOHODA O UŽÍVANÍ VOZIDLA PRED PREVEDENÍM ZÁVÄZKU 

medzi zmluvnými stranami  

  

Trnavská teplárenská, a.s.   

Sídlo:  Coburgova 84, 917 42 Trnava 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Slašťan, predseda predstavenstva 

Ing. Peter Srpoň, člen predstavenstva 

IČO:  36 246 034 

Zapísaný:   

(ďalej len „poskytovateľ “) 

 

a  

   

OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10219/T 

Zvolenská teplárenská, a.s.  

Sídlo:  Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 

Štatutárny orgán:  Ing. Anton Brčka, predseda predstavenstva 

Mgr. Ján Štriho, podpredseda predstavenstva 

IČO:  36 052 248 

Zapísaný:   V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: 

Sa, Vl. č. 686/S 

 (ďalej len „užívateľ “) 

 

 

Účel a predmet dohody 

1.1 Predmetom zmluvy je určenie podmienok užívania vozidla medzi poskytovateľom a užívateľom 

po dobu prevzatia záväzku od poskytovateľa. 

  

1.2 Predmetom užívania vozidlo ktorého je vlastníkom je ARVAL Slovakia, .s.r.o., Pribinova 19, 811 

09 Bratislava na základe písomného súhlasu vlastníka. 

 

1.3 Dátum prevzatia predmetu užívania je 11.12.2020 

 

1.4 Predmet užívania: 

Automobil: Škoda Kodiaq 2.0TSI 180 Style 4x4 AT 

ŠPZ: BL406RM 

 

1.5 Na základe tejto dohody bude užívateľovi zverený predmet užívania podľa bodu 1.3 od 

poskytovateľa na dobu nevyhnutnú pre úkon prevzatia záväzku od spoločnosti Trnavská 

teplárenská, a.s. voči ARVAL Slovakia, s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava 

 

1.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať užívateľovi elektronické faktúry spolu s príslušnými prílohami 

formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu užívateľa : faktura@zvtp.sk. 

 

1.7 Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov daňovým dokladom. 
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1.8 Užívateľ sa zaväzuje zasielať elektronické faktúry spolu s prílohami výlučne vo formáte PDF. 

Prílohy môžu byť zasielané len v e-mailovej správe s jednou faktúrou. 

 

1.9 Poskytovateľ aj Užívateľ sú povinní bezodkladne sa navzájom informovať o zmene uvedenej e-

mailovej adresy alebo o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie 

elektronických faktúr. 

 

1.10 Po prijatí elektronickej faktúry Užívateľ potvrdí prevzatie pošty, ktoré Poskytujúci nastaví pri 

odosielaní faktúry. V prípade obdržania informácie o nedoručiteľnosti správy bude Poskytovateľ 

bezodkladne informovať Užívateľa na e-mailovej adrese: sekretariat@zvtp.sk . 

 

1.11 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.  

 

1.12 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočne slobodnej 

vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou pripájajú oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V Trnave 11.12.2020 

 

 

 

Trnavská teplárenská, a.s.:    Zvolenská teplárenská, a.s.: 

 

 

...................................................   ................................................... 

Ing. Juraj Slašťan      Ing. Anton Brčka 

predseda predstavenstva    predseda predstavenstva 

 

 

.................................................   ................................................. 

Ing. Peter Srpoň     Mgr. Ján Štriho 

člen predstavenstva     podpredseda predstavenstva 
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