
 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

spojených s prenájmom nebytových priestorov 

č. ZŠ 26/2021 

 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1. Poskytovateľ:       Základná škola 
             Sídlo:                        Krymská 5 , 071 01  Michalovce 

             IČO:                          170 807 62 

             DIČ:                         2021335671 

             Zastúpený:                Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy 

             Bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s. 

             IBAN:                       SK14 7500 0000 0040 2830 7459 

                                  

             (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Odberateľ:            Ing. Andrea Žeňuchová 

             Sídlo:                        Paláriková 1603/2, 069 01 Snina 

             IČO:                          45 932 972 

             DIČ:                         1045915541 

             Zastúpený:                Ing. Andreou Žeňuchovou  

             Bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s. 

             IBAN:                       SK48 7500 0000 0040 1334 4791 

             Doklad o právnej subjektivite: 

Živnostenský list vydaný Obvodný úradom v Humennom, 

pod číslom 720-17501. 

 
            (ďalej len „odberateľ“) 

            (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s čl. V., bod 8. Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov uzatvorenej dňa 14.09.2021 medzi prenajímateľom Mesto Michalovce, 

zastúpeným Viliamom Zahorčákom, primátorom mesta, v zastúpení Základnej školy, 

Krymská 5, Michalovce štatutárnym zástupcom Mgr. Katarínou Novotnou, riaditeľkou 

školy a nájomcom Ing. Andreou Žeňuchovou. 

  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb poskytovateľom pre odberateľa a 

rozúčtovanie nákladov za použité média, ktoré sú spojené s užívaním nebytového priestoru 

v objekte areálu Základnej školy, Krymská 5, Michalovce v celkovej výmere 12 m2 za 

účelom prevádzkovania školského bufetu. Prenajímaná nehnuteľnosť je majetkom mesta 

Michalovce, zapísaná na LV 4509, ako objekt s. č. 3496 na p.č. 4659/15 v k.ú. Michalovce. 



 

 

 

 

Článok IV. 

Výška a splatnosť úhrad za média, služby 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ služieb bude pre odberateľa poskytovať  

dodávku tých druhov médií, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku prenajatých 

nebytových priestorov prostredníctvom svojich zmluvne dohodnutých dodávateľov: 

 

a) teplo, 

b) vodné, stočné, zr. voda, 

c) elektrická energia. 

 

2. Odberateľ sa zaväzuje, že sa bude podieľať na vynaložených nákladoch za 

poskytnutie služieb, médií mesačnými zálohovými platbami takto: 

- teplo                           .............. 3,64 €/mesiac 

- vodné, stočné, zr. voda  .........  3,54 €/mesiac 

- elektrická energia..................... 0,65 €/mesiac  

------------------------------------------------------------------------ 

                                SPOLU:          7,83 €/mesiac 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ bude mať vymedzené samostatné WC. 

                 

4. Náklady na odber médií /teplo a elektrická energia/ sú hradené preddavkovo  a budú 

zúčtované 1x ročne po doručení vyúčtovacích faktúr od dodávateľov médií najneskôr 

do 30.04. nasledujúceho roka. U týchto médií  nie sú inštalované merače. Skutočné 

náklady budú odberateľovi vyčíslené ako súčin skutočných ročných  nákladov za rok 

na dané médium vyúčtované dodávateľom média a podielu celkovej výmery 

prenajatej plochy odberateľom k celkovej výmere poskytovateľa. Preplatky platieb 

za dané média je poskytovateľ povinný vrátiť na účet odberateľa do 30 dní odo dňa 

predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom. Nedoplatky je povinný 

odberateľ uhradiť na účet poskytovateľa č. 4028307619/7500, IBAN SK59 7500 

0000 0040 2830 7619 do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania nákladov 

poskytovateľom, pokiaľ sa nedohodne inak. 

 

5. Zálohové platby za vodné, stočné budú vyúčtované najneskôr do 30.04. 

nasledujúceho roka na základe smerných čísel spotreby vody uvedených v prílohe 

č.1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z.z., a to :12,8 

m3/osobu/rok. Skutočný náklad bude vypočítaný ako súčin smerného čísla, počtu 

zamestnaných osôb u odberateľa a  ceny za 1 m3 vyčíslený dodávateľom média. 

Zálohové platby za zrážkovú vodu  budú vyúčtované najneskôr do 30.04. 

nasledujúceho roka v súlade s  prílohou č.2 k vyhláške Ministerstva životného 

prostredia č. 397/2003 Z.z. ako súčin prenajatej plochy odberateľom, súčiniteľa 

odtoku /0,9/, ročného priemeru z dlhodobého zrážkového  úhrnu pre danú lokalitu  a 

ceny za 1 m3 fakturovanej  dodávateľom média. Preplatky platieb za dané média je 

poskytovateľ povinný vrátiť na účet odberateľa do 30 dní odo dňa predloženia 

vyúčtovania nákladov poskytovateľom. Nedoplatky je povinný odberateľ uhradiť na 

účet poskytovateľa č. 4028307619/7500, IBAN SK59 7500 0000 0040 2830 7619 do 

30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom, pokiaľ sa 

nedohodne inak. 



 

 

. 

 

6. Užívateľ uhradí mesačnú splátku vo výške 7,83  € vždy k 10-tému dňu predmetného 

mesiaca na účet poskytovateľa uvedeného v čl.I tejto Zmluvy bezhotovostne.  

 

                                                     Článok V. 

Doba platnosti a zánik 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. 

 

Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania odberateľa s úhradou platieb 

podľa čl. IV. tejto zmluvy, je tento povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy , za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.  

 

2. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania danej platby na účet prenajímateľa 

 

 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny tejto zmluvy môžu 

byť vykonané formou číslovaných dodatkov, po odsúhlasení obidvoma zmluvnými 

stranami.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

poskytovateľa.  

3. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť 

originálu. Jedno vyhotovenie zmluvy prevezme poskytovateľ a jedno odberateľ. 

4. Zmluva nepodlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom Michalovce v zmysle 

zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Michalovce.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a na znak svojho súhlasu ju 

podpísali. 

 

 
 

V Michalovciach, dňa 30.9.2021 

 

 

 

 

 

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

         Mgr. Katarína Novotná                                                             Ing. Andrea Žeňuchová                       

              poskytovateľ                                                                                     odberateľ      


