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ZMLUVA  

O ZABEZPEČENI DODÁVOK  ENERGETICKÝCH MÉDIÍ  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

_________________________________________________________________________ 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

1.   Poskytovateľ:      Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

                                    v zastúpení: MUDr. Milan Maďar,  MPH, riaditeľ 

          so sídlom  Rastislavova 43,  041 90 Košice 

            IČO: 00 606 707 

                                    DIČ: 2021141969 

          IČDPH: SK2021141969 

          bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000280550/8180 

IBAN : SK06 8180 0000 0070 0028 0550 

BIC/SWIFT : SPSRSKBA 

                                    zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990 

                                    (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2.  Odberateľ:            Detská fakultná nemocnica Košice 

                                     v zastúpení :  MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD, MPH, riaditeľka 

                                     so sídlom : Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

                                     IČO : 00 606 715 

                                     DIČ : 2020777880 

                                     IČDPH : SK2020777880 

bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000280825/8180 

IBAN : SK 06 8180 0000 0070 0028 0825 

BIC/SWIFT : SPSRSKBA 

                                    zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-3 zo dňa 18.12.1990 

                                     ( ďalej len „odberateľ“) 

 

           

Čl. II. Predmet  zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre odberateľa  

a/ dodávku energetických médií a to elektrickej energie,  tepla na ohrev teplej úžitkovej vody a   studenej 

vody ,  

b/  chladenie klimatizácie, ktorá sa nachádza v objektoch odberateľa, 

 a to za podmienok dohodnutých  v tejto zmluve. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku elektrickej energie, tepla na ohrev teplej úžitkovej vody  a 

studenej vody   pre objekty odberateľa, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti katastrálneho úradu 

v Košiciach, na liste vlastníctva č. 15879 pre obec Košice – západ katastrálne územie Košice – Terasa  a to 

budova so súpisným číslom 2254 na parcele číslo 3/48,  budova so súpisným číslom 2255 na parcele číslo 

3/49, budova so súpisným číslom 2257 na parcele číslo 3/47 a   budova so súpisným číslom 2390 na parcele 

číslo 3/77, (ďalej len „objekty odberateľa“). 

 

3.  Poskytovateľ je správcom nehnuteľného majetku štátu, ktorý je zapísaný v Katastri nehnuteľnosti 

katastrálneho úradu v Košiciach na liste vlastníctva 5913, katastrálne územie Košice – Terasa,  na ktorom sa 

nachádzajú centrálne rozvody energetických médií, ktorými sú dodávané ( dodávateľom elektrickej energie, 

dodávateľom tepla, dodávateľom vody)   energetické média aj  do objektov odberateľa. 

 

 

 

Čl. III. Rozsah plnenia  a dodacie  podmienky 

 

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre odberateľa v tomto rozsahu:  

a/ Elektrická energia bude dodávaná z trafostanice TS6, ktorá sa nachádza  v areáli  poskytovateľa  na    

Trieda SNP 1 , Košice (ďalej len „areál poskytovateľa“).  

b/ Spotreba  elektrickej energie  pre odberateľa bude  meraná elektromerom výr. č. 4274385  a 

elektromerom výr. č. 4204806, ktoré sa   nachádzajú v rozvádzači umiestnenom v objekte odberateľa. 
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2.  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku tepla pre odberateľa v tomto rozsahu:  

a/ Teplo na ohrev teplej úžitkovej vody bude dodávané z výmenníkovej stanice  poskytovateľa umiestnenej 

v budove monobloku/objekt 45 v areáli  poskytovateľa ; 

 

3.  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku studenej vody  pre odberateľa v tomto rozsahu:  

a/ Studená voda bude dodávaná z podružnej výmenníkovej stanice – AT stanica/ objekt 15  v areáli 

poskytovateľa . 

 b/ Spotreba studenej vody bude meraná vodomerom, výr .č. 1309592279 umiestnenom vo výmenníkovej    

            stanici odberateľa. 

 

 

Čl. IV. Cena a platobné podmienky 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena  

 a/ elektrickej energie je stanovená podľa cenníka dodávateľa elektrickej energie a pre odberateľa je 

stanovená cena za dodanú elektrickú energiu na základe množstva dodanej elektrickej energie nameraného 

elektromermi ( čl. III. bod 1 písm. b/ tejto zmluvy) . K  nameranému množstvu elektrickej energie sa 

pripočítavajú transformačné straty, ktoré sú 4% z nameraného množstva elektrickej energie a distribučné 

straty, ktoré sú 2% z nameraného množstva elektrickej energie. Cena za elektrickú energiu bude 

poskytovateľom fakturovaná vo výške podľa odpočítaného množstva spotrebovanej elektrickej energie na 

príslušných elektromeroch , s pripočítaním strát  a aktuálnej jednotkovej ceny za elektrickú energiu, ktorú 

fakturuje poskytovateľovi dodávateľ elektrickej energie; k takto vypočítanej cene  sa pripočítavajú  

prevádzkové  náklady vo výške 1,5 % z vypočítanej ceny elektrickej energie. 

      b/ tepla  je stanovená podľa cenníka  dodávateľa tepla a pre odberateľa je stanovená cena za dodané teplo vo 

výške 0,27% z celkovej sumy, ktorú mesačne fakturuje dodávateľ tepla poskytovateľovi; k takto vypočítanej  

cene sa pripočítajú prevádzkové náklady vo výške 6 % z vypočítanej ceny tepla. 

      c/ studenej vody  je stanovená podľa cenníka dodávateľa vody a pre odberateľa je stanovená cena za dodanú 

vodu na základe množstva dodanej vody nameraného vodomerom ( čl. III. bod 3 písm. b/ tejto zmluvy) 

a aktuálnej jednotkovej ceny za studenú vodu, ktorú fakturuje poskytovateľovi dodávateľ studenej vody; 

k takto vypočítanej  cene sa pripočítavajú  prevádzkové náklady vo výške 6 % z vypočítanej  ceny vody. 

 d/ za chladenie klimatizácie je preddavkovo stanovená na 35,00 €/1 GJ. Množstvo chladu spotrebovaného 

odberateľom je určené ako skutočná spotreba nameraná meračom chladu, výr. č. 0176. Po skončení obdobia 

chladenia poskytovateľ vyúčtuje preddavkové platby  podľa skutočne spotrebovaného množstva chladu 

a nákladov potrebných  na výrobu uvedeného množstva chladu. 

2. K cene určenej podľa bodu 1. tohto článku sa pripočítava DPH vo výške podľa platných právnych 

predpisov. 

3. Poskytovateľ cenu  za dodávku  elektrickej energie, tepla na ohrev teplej úžitkovej vody,   studenej vody a  

chladenie klimatizácie podľa tohto článku   bude fakturovať 1-krát  mesačne.     Rozpis  fakturovanej sumy 

za príslušné zúčtovacie obdobie bude prílohou  faktúry. 

4. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru do 30  kalendárnych dní odo dňa  jej doručenia odberateľovi a to 

formou  bezhotovostného bankového prevodu na účet poskytovateľa. 

5.  Pri neuhradení faktúry v lehote splatnosti podľa bodu 4. tohto článku  je poskytovateľ oprávnený uplatniť si 

nárok  na zaplatenie  úrokov  z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň  omeškania.  

6.   V prípade zmeny jednotkových  cien elektrickej energie, tepla na ohrev teplej úžitkovej vody a   studenej 

vody , ktorú poskytovateľovi  fakturuje dodávateľ elektrickej energie, dodávateľ tepla a dodávateľ vody sa 

zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ bude odberateľovi fakturovať za poskytnuté plnenie podľa tejto 

zmluvy aktuálne jednotkové  ceny  za dodávku elektrickej energie, tepla a   studenej  vody, ktoré fakturujú 

dodávatelia týchto médií poskytovateľovi.     Zmena ceny podľa tohto bodu  nevyžaduje formu dodatku 

k tejto zmluve. 

 

 

Čl. V. Doba platnosti zmluvy 

 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu  určitú  odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2016. 

2.  Platnosť zmluvy je možné ukončiť  

 a/    dohodou zmluvných strán, 

 b/  výpoveďou bez uvedenia dôvodov,  pričom výpoveď musí byť písomná  a doručená  druhej zmluvnej 

strane . Výpovedná lehota je 3- mesačná a začína plynúť prvým dňom  kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

c/  odstúpením zo zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. 

3.  Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej  

     zmluvnej strane. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa považuje za    
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     doručené na tretí deň odo dňa jeho riadneho odoslania poštou na adresu druhej zmluvnej strany. 

 

 

Čl. VI. Osobitné ustanovenia 

 

1. Energetické média a chladenie klimatizácie je poskytovateľ povinný zabezpečovať pre odberateľa 

nepretržite 24 hodín denne, okrem prípadov prerušenia dodávok zo siete dodávateľov, technickej 

poruchy/havárie alebo  iných vážnych prevádzkových dôvodov. 

2 Prerušenie dodávok elektrickej energie, tepla a vody  a prípadné poruchy s tým súvisiace je odberateľ 

povinný   bezodkladne nahlásiť na energetický dispečing poskytovateľa – tel. č. 055/6153104. 

 

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné  len na základe  dohody oboch  zmluvných strán  a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 

2. Zmluvné vzťahy osobitne v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi SR. 

3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných  strán obdrží jeden exemplár. 

4.  Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

V Košiciach, dňa                                                          V Košiciach, dňa  

Za  poskytovateľa:     Za odberateľa: 

 

 

 

 

___________________________________                     ___________________________________ 

 MUDr. Milan Maďar, MPH                                      MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD, MPH      

                 riaditeľ                                                                         riaditeľka 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice                              Detská fakultná nemocnica Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


