
DOHODA č. CPTT-ON-2019/003196-024 

medzi zmluvnými stranami uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  

  
Zmluvné strany  
 

Poskytovateľ:  Mestský podnik služieb spol. s r.o.  

Sídlo:  Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica  
Zastúpený :  Ing. Ján Bachura, konateľ    
IČO:  31424287    
DIČ:  2020376303    
IČ DPH:  SK 2020376303      
Bankové spojenie:    VÚB banka, a.s., pobočka Senica  
IBAN  SK11 0200 0000 0000 1750 7182  
 (ďalej len „poskytovateľ“)  

 
a  
 

Užívateľ: Slovenská republika  zastúpená Ministerstvom vnútra  Slovenskej republiky 
Sídlo:   Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
Zastúpený: Ing. Bystrík Stanko, PhD., riaditeľ Centra podpory Trnava, na základe    

 plnomocenstva č. p.: KM-OPS-2019/002021-027 zo dňa 01.03.2019  
IČO:  00151866  
DIČ:                       2020571520 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:            SK78 8180 0000 0070 0018 0023  
 
Fakturačná a korešpondenčná adresa: 
                               Centrum podpory Trnava 
                               Kollárova 31 
                               917 02 Trnava 
      (ďalej len „užívateľ“)  
 
 (poskytovateľ a užívateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)  
 

Čl. I  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Slovenská republika je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to administratívnej budovy, 

druh stavby: Zasadačka, so súpisným číslom 3374, postavenej na pozemku registra „KN-
C“ parc. č. 698/3 nachádzajúcej sa na Vajanského ulici v Senici v k. ú. Senica, okres 
Senica, obec Senica zapísanej na LV č. 3430 vedenom katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Senici,  ktorá je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 
„zasadačka“). 

 



2. Mestský podnik služieb spol. s r.o. je obchodná spoločnosť, zabezpečujúca v súlade so 
Zmluvou o nájme nehnuteľností zo dňa 20.12.2016, 
uzatvorenejmedziMestomSenicaakoprenajímateľom a Mestskýmpodnikomslužieb spol. 
s r.o. akonájomcom, prevádzkuadministratívneho areálu na Vajanského ulici v Senici, 
ktoréhosúčasťou je aj budova zasadačkyšpecifikovaná v bode 1 tohto článku. 
Poskytovateľ je  oprávnený k poskytnutiu  služieb, ktoré sú predmetom tejto dohody. 

 
Čl. II  

Predmet dohody 
 

1. Predmetom tejto dohody je finančné vyrovnanie prevádzkových nákladov za služby  
spojené s  užívaním nebytového priestoru v období od 18.06.2019 do 30.11.2019, a to za: 
elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné, zrážkovú vodu a náklady za dodávku 
a montáž podružného elektromera do rozvádzača v zasadačke. 

2. Dňa 18.06.2019 bol medzi užívateľom a poskytovateľom podpísaný Protokol o odovzdaní 
nehnuteľnosti. K uvedenému dátumu boli odpísané stavy na vodomere číslo 2296603 so 
stavom 9 m³ a na podružnom elektromere pre zasadačku a garáže číslo LE-02d IEC61036 
so stavom 54716,68 kWh. Dňa 18.09.2019 bola zrealizovaná dodávka a montáž 
podružného elektromera do rozvádzača v zasadačke. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výška prevádzkových nákladov za služby spojené s 
užívaním nebytového priestoru bude určená: 

3.1 za služby spojené s dodávkou elektrickej energie na základe skutočnej spotreby na 
podružnom elektromere pre zasadačku a garáže číslo LE-02d IEC61036 za obdobie od 
18.06.2019 do 17.09.2019 a na základe skutočnej spotreby na podružnom elektromere č. 
LE-02d MiD CEM18 0120 SGS 0169 pre zasadačku za obdobie od 18.09.2019 do 
30.11.2019 po prijatí ročného zúčtovania spotreby elektrickej energie od dodávateľa.  
Výšku prevádzkových nákladov poskytovateľ vyčísli a vyfakturuje užívateľovi do 15-tich 
kalendárnych dní od prijatia ročnej zúčtovacej faktúry. 
 
3.2 za služby spojené s dodávkou tepelnej energie na základe skutočnej spotreby za 
obdobie od 18.06.2019 do 30.11.2019 po prijatí ročného zúčtovania spotreby tepla na 
vykurovanie od dodávateľa.  
Výšku prevádzkových nákladov poskytovateľ vyčísli a vyfakturuje užívateľovi do 15-tich 
kalendárnych dní od prijatia ročnej zúčtovacej faktúry. 

3.3 za služby spojené s dodávkou vody (vodné, stočné a služby spojené s odvodom 
dažďových vôd na čistenie) na základe skutočnej spotreby za obdobie od 18.06.2019 do 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej 
medzi užívateľom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., po prijatí ročného 
zúčtovania spotreby vody a služieb s touto spotrebou spojených od dodávateľa. Výšku 
prevádzkových nákladov poskytovateľ vyčísli a vyfakturuje užívateľovi do 15-tich 
kalendárnych dní od prijatia ročnej zúčtovacej faktúry.  

3.4  za ostatné  služby  -  dodávka  a  montáž   podružného   elektromera   do   rozvádzača 
v zasadačke. Služba bola zrealizovaná dňa 18.09.2019 vo výške 216,00 € s DPH. 
Užívateľ uhradí dodanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 15-tich 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti dohody. 



4. Neoddeliteľnú súčasť vyúčtovania za obdobie od 18.06.2019 do 30.11.2019 budú tvoriť 
fotokópie faktúr od dodávateľov. 

5. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť náklady za služby, ktoré sú predmetom tejto dohody na  
základe faktúr vystavených poskytovateľom a to v termíne do 30-tich kalendárnych dní 
odo dňa ich vystavenia.  
 

Čl. III  
Spoločné a záverečné ustanovenia  

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch 
rovnopisoch s platnosťou originálu a obe zmluvné strany dostanú po dva rovnopisy.   

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tejto 
dohode sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle je slobodný a vážny a nebol vykonaný v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohoda bola pred podpisom zmluvnými 
stranami prečítaná a nakoľko doslovné znenie tejto dohody je v plnom súlade s prejavom 
zmluvných strán tejto dohody,  zmluvné strany túto dohodu podpisujú.  

 

 

   Poskytovateľ:  Užívateľ:  
   V Senici, dňa                                                           V Trnave, dňa   
 

 

 

 

 

   ............................................................     ............................................................. 
   Ing. Ján Bachura                         Ing. Bystrík Stanko, PhD. 

                      konateľ                                                     riaditeľ 
 

 

 


