
 ZMLUVA O ENERGETICKOM PORADENSTVE V TEPELNEJ ENERGTIKE 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení 

 

 

RASKO ENERGY,  s.r.o. 
 
so sídlom:  Klačno 4988/15, 034 01 Ružomberok 
zastúpená:   Svetla Stikičová – konateľ spoločnosti   
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:  5028057239/0900 
IČO:   46653449 
DIČ:   2023487983 
IČ DPH:                   SK2023487983 
Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:56599/L 
 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

 

a 

 

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

so sídlom :  Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica 
zastúpená:   MUDr. Igor Steiner, MPH riaditeľ NsP 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu:  SK53 8180 0000 0070 0051 0467 
IČO:    00 610 411 
IČ DPH:   SK 2020705038 
zriadená:  zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 1970/1991 A/V1 v znení  
   Dodatku č. 1 č. T/2003/013141, Rozhodnutie    
   TSK/2007/04288/zdrav.2, z 26.9.2007 

(ďalej ako „odberateľ“) 

 

 

 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa                  
(v tejto zmluve uvedeného ako odberateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania 
zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.  
 

 

 

 

 



I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon funkcie zodpovedného zástupcu poskytovateľom pre 
 odberateľa v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien 
 a doplnkov (ďalej ako „zákona o tepelnej energetike“) a zabezpečenie všetkých s tým 
 súvisiacich činností a  komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva                     
 v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej 
 ako „zákona o tepelnej energetike“): 

 

 - výkon zodpovedného zástupcu na podnikanie v tepelnej energetike 

 - komplexná komunikácia s URSO ku regulovanej činnosti tepelná energetika 

 - spracovávanie agendy cenových návrhov a ich schvaľovania 

 - ročné zúčtovania odberateľov 

 - výkon legislatívnych činností v tepelnej energetiky ( URSO, SIEA, MH ) 

 - energetické poradenstvo v tepelnej energetike v zmysle zákona č.657/2004 

 - komunikácia s ďalšími dotknutými orgánmi SIEA, MH a ďalšie činnosti podľa  

    požiadaviek NsP 

 - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby elektriny v budove Ubytovňa NsP 

 - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v budove Ubytovňa 

    NsP 

 - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby zemného plynu v centrálnej kotolni NsP 

 - evidencia, kontrola a vyhodnotenie spotreby vody v budove Ubytovňa NsP 

 - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre bytový dom 948 

    v správe IFM a.s. 

 - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu spotreby vody na prípravu TÚV pre 

     RÚVZ 

 - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu za vodné a stočné pre RÚVZ 

 - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu zrážkovej vody pre RÚVZ 

 - výpočet a príprava podkladov pre fakturáciu elektriny pre RÚVZ 

 - spracovanie podkladov z tepelnej energetiky pre účely Štatistického úradu SR, ako 

    aj zabezpečenie ostatných služieb a činností v oblasti elektrotechniky a vodárenstva 

    a ostatných  s tým súvisiacich činností; 

 

2. Zodpovedným zástupcom pre účely tejto zmluvy je Ing. Rastislav Kovalčík, bytom Pod 

cintorínom 5502/9, 034 01 Ružomberok t.j. je fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou 

podľa § 4 zákona o tepelnej energetike.  

 
 

 

II. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena  za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných 

strán vo výške: 

16 560 EUR s DPH  za rok ( 1 380 Eur s DPH za mesiac ) 

 

2. Cena je uvedená vrátane DPH a všetkých nákladov poskytovateľa, potrebných 

k riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 



3. Poskytovateľ bude fakturovať výkon predmetu zmluvy mesačne. K faktúram bude 

priložený mesačný paušálny výkaz poskytovaných služieb potvrdený zodpovedným 

zamestnancom odberateľa. 

4. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. 

 

 

III. ČAS A MIESTO PLNENIA 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy pre odberateľa podľa vzájomnej 

dohody na dobu určitú a to 1 rok. 

 

 

IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Poskytovateľ prehlasuje, že má odbornú spôsobilosť v zmysle platného zákona 

o tepelnej energetike. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre odberateľa zabezpečiť všetky potrebné činnosti v zmysle 

predmetu zmluvy a platného zákona o tepelnej energetike.   

3. Odberateľ môže kedykoľvek požadovať od poskytovateľa doklady o jeho činnosti a uviesť 

mu svoje pripomienky, príp. ďalšie požiadavky. 

4. Poskytovateľ je povinný o všetkých podstatných zmenách informovať odberateľa vopred 

a uskutočniť ich iba s jeho súhlasom.  

5. Odberateľ poskytne poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie 

predmetu zmluvy. 

6. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť odberateľovi všetky okolnosti, 

ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy, a ktoré môžu 

mať vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.  

7. Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať platné právne predpisy a chrániť záujmy odberateľa. 

8. V prípade ak poskytovateľ zanedbá alebo poruší povinnosti jemu vyplývajúce z tejto 

zmluvy alebo zo zákona o tepelnej energetike a príslušných predpisov, má odberateľ 

nárok na náhradu jemu spôsobenej škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

  

 

 

V.  UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Uplynutím doby na ktorú bola zmluva uzatvorená; 

2. Dohodou zmluvných strán ku dňu, uvedenému v dohode; 

3. Výpoveďou zmluvnej strany bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 
plynúť od nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpením zmluvnej strany v prípade porušovania dohodnutých zmluvných podmienok. 

 Pri odstúpení zmluva zaniká dňom uvedeným v odstúpení, ak takýto deň nie je uvedený, 
dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy sú 
zmluvné strany povinné vysporiadať si svoje záväzky do 30 dní odo dňa ukončenia 
zmluvy. 

 



 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, uvedenú v článku III. tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po zverejnení  v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky.  

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne, 

vzájomne odsúhlasené a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť jednaním 

o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe 

týchto zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z.z.                 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

7. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Poskytovateľ obdrží 1 rovnopis a odberateľ 1 rovnopis zmluvy. 

8. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje  pohľadávky voči odberateľovi vzniknuté z tejto 

zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne  iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom odberateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon 

poskytovateľa, ktorým budú  jeho pohľadávky voči odberateľovi postúpené v rozpore 

s dohodou podľa predchádzajúcej vety,  považovaný podľa § 39 Občianskeho zákonníka 

za absolútne neplatný. Súhlas odberateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný 

len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

Prílohy zmluvy:  

Osvedčenie č.657/2004/44-0739 o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa §4 

ods.4 zákona o tepelnej energetike  

Osvedčenie č.251/2012/41a-0157 o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 

podľa §4 ods.1 písm. a) a b) zákona o energetike  

Osvedčenie č.251/2012/41c-0066 o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 

podľa §4 ods.1 písm. c) zákona o energetike  

 
 
V Považskej Bystrici, dňa..........................  v  Ružomberku, dňa.......................... 
 
 
 
––––––––––––––––––    ––––––––––––––––– 
MUDr. Igor Steiner,MPH    Svetla Stikičová  
            riaditeľ NsP      konateľka spoločnosti 
 


