
 

Zmluva o refundácii  
uzavretá v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

medzi: 

 

 

SR – Spojenou školou, SNP 15, 083 01 Sabinov, IČO: 42344751,  

zastúpenou Mgr. Gabrielom Birčákom, riaditeľom, v ďalšom texte „poskytovateľ“  

 

a  

 

SR – Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, SNP 

15, 083 01 Sabinov, IČO: 37945041, zastúpené Mgr. Ľubicou Richmanovou Fabišíkovou, 

riaditeľkou, v ďalšom texte „objednávateľ“  

 

 

za týchto podmienok: 

 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje refundovať a poskytovateľ sa zaväzuje 

poskytovať a následne žiadať o refundáciu nasledujúcich služieb:  elektrickej energie, 

plynu, vodného a stočného.  

 

 

Článok II 

Doba platnosti zmluvy 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

 

Článok III 

Výška refundácie 

 

1. Elektrická energia bude účtovaná podľa skutočnej spotreby odobratej elektrickej 

energie odrátanej z podružného elektromera. Na základe vyúčtovacej faktúry sa 

vypočíta suma za odobratú energiu. 

2. Výška nákladov na plyn na aktuálny rok sa vypočíta ako podiel zo skutočných 

nákladov predchádzajúceho roku určený podielom plochy užívanej objednávateľom 

v celkovej výmere 98,91 m
2 

k celkovej ploche Spojenej školy. Výsledná suma sa 

vynásobí koeficientom 1,2. 

3. Výška nákladov na vodné a stočné na aktuálny rok sa vypočíta ako podiel zo 

skutočných nákladov predchádzajúceho roku určený podielom plochy užívanej 

objednávateľom v celkovej výmere 98,91 m
2 

k celkovej ploche Spojenej školy. 

 

 

 



Článok IV 

Súčinnosť zmluvných strán pri plnení zmluvy 

 

1. Povinnosti objednávateľa:   

- uhradiť fakturované náklady (refundácia) za energie a prevádzkové náklady v 

termíne splatnosti uvedenej na účtovnom doklade,   

- v prípade požiadavky poskytovateľa a možnosti objednávateľa uhradiť zálohovo časť 

nákladov na nasledujúci kalendárny rok.  

2. Povinnosti poskytovateľa:   

- zabezpečiť objednávateľovi dodávku elektrickej energie, plynu, vodného a stočného 

podľa požiadaviek objednávateľa,   

- žiadať o refundáciu nákladov spojených s dodávkou vyššie uvedených energií, 

vodného a stočného v zmysle platnej legislatívy. 

 

Článok V 

Zodpovednosť zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za včasnosť platieb za jednotlivé druhy energií, vedenie 

príslušnej dokumentácie a vypracovávanie podkladov pre refundáciu nákladov 

vzniknutých pri prevádzkovaní užívaných priestorov.  

2. Poskytovateľ zodpovedá pri plnení tejto zmluvy za zachovanie obchodného tajomstva 

objednávateľa, ako aj za zachovanie ochrany osobných údajov, o ktorých sa dozvie pri 

realizácii zmluvy. 

 

Článok VI 

Ukončenie platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva skončí:   

- dohodou zmluvných strán,   

- výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je dvojmesačná 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez výhrad, 

zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpísali. 

3.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch a každá zo zmluvných strán prevezme 

jedno vyhotovenie.     

 

V Sabinove dňa 14. 9. 2017 

 

 

 

 

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

      za poskytovateľa:       za objednávateľa:  

  Mgr. Gabriel Birčák     Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková           

riaditeľ              riaditeľka 


