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1. PREšovREAL, s.r,o,
Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Obchodný register: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro Vložka číslo: 2847/P
IČO: 31 722 814 DIČ: 2020521393 IČDPH: SK202os21393
Zastúpený: Ing. PeterMiklovič, konntcl'
Bankové spojenie: UniCrcdit Bank Slovakfa a.s, pobočka Prešov
Číslo účtu: SK98 1111 0000 OÔIO 1976 4005 VS 6438 KS 0308akoposkytovateľ

u
2. Mesto Prešov

Sídlo: 080 01 Prešov,Hlavná 73
Zastúpený: Ing. Andren Turčanová, primátorkn mesta
IČO: 003 276 46 DIČ: 2021225679ako odherateľ

Zmluvn
na dodávicu energií a služieb

č. 6438

Preambula
Vlastnfkom nebytových priestorov na ulici Košická- Í'redstaničný priestor je mesto Prešov. Poskytovateľ
energií a služiebje správcom nebytového priestoru nazákladeKomisionárskej zmluvy zo d1la 30.12.20 I S.

Čl. I
PREDMET ZMLUVy

1. Na Základe súhlasu č. 0FnMMIJ4229/2022 !.z. 146055 zo dňa 20.09.2022 sa poskytujú do užívanio
nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Košfclcej - Predstanlčný priestor, n, I. podumnomposchodí o celkovej výmere 50,20 nt2 (31,80 m1+ 18,40 m

2
).

2. Predmetom zmluvyje dodávka energii • služieb do nebytových priestorov ožívaných mestom Pn:fov -
Odborživotného prostredia a dopravnej Infraštruktúry, v nebytových priestoroch na uliciKolfcltá
Predstnnfčný priestor v Prešove, nachádzajúcich sa na J.pp o celkovej výmere 50,20 m'. Nebytcvé
priestory bude vyožlvat' Odbor životného prostredia • dopravnej infraštruktúry, roferát živomého
prostredia za účelom: zabezpečenln hibkovél10 • chemického vyčlstenfa dluibya schodovs DIÍslednoupenetráciou prcdstnničného priestoru.

čin
DOBA TRVANIA A SKONČENIA PRÁVNEHo VZŤABU

J. Predmetná zmluva. sa uz:itvára na dobu určitú: 22,09.2022 - 26.09,2022.
2. Zmluvn~stranymôžu skončiťzmluvu dohodou alebopJsomnouvýpoveďou bez udaniadôvodu. Pre prípad

výpovedepiatijednomcsol!návýpovedná lehota, ktorázačína plynúťprvým d1lommesiaca nasledujúcehopo doručenl výpovede.
3. Zmluvný vzťah môže byť ukončený:

a) uplynutlm doby,
b) dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou zmluvných strán,
d) odstúpením od tejto zmluvy poskytovateľom,
e) odstúpením od tejto zmluvy odberateľom,

f) odstôpcnfm od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Občianskehozákonníka.
4. Poskytovate)' môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

a) odberateľ užíva predmet zmluvy v rozpore s účelom zmluvy;
b) z technických alebo iných dôvodov dôjde k uzatvoreniu priestorov;
c) odberateľ neodstráni porušenie v lehote stano\1enej poskytov.atcťom,
d) vprfpade iného hrubého porušenia zmluvy 20 strany odberateľa.

5. Odbc~tel' rnôže odstúpiť od zmluvy v prlpade, ak:



a) odberateľ stratí spôsobilosťprevádzkovať činnosť, na ktorúje Predmet zmluvy prenajatý,
b) predmet zmluvy sa stane bez zavinenia odberateľa nespôsobilý na zmluvne dohodnuté užívanie.

Čl, III
CENA A PLATODNt PODMIENKYSlužby spojené s predmetom 2mJuvy:

1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť poskylovaíeľovl cenu za služby, kío,ých Poskytovanie je spojené ·s predmetom zmluvy a ktoré predstavujú:
a) vodné a sto<!né,

2. Odberateľ sa zavnzuje uhradiť náklady za slu!by podľa ods. III bod I písm, a) v predmete zmluvy na
:základe faktúry vystavenej poskytovateľom v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, ktonl vysoavfposkytovateľ do 30 dni odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

J. Podkladom pre fakturáciu bude protokol, kto,ý bude vyhotovený v deti prevzatia priestorov odberateľom
a protokol o odovzdaní priestorov spätne poskYtovateľovi, kde bude uvedený POcliatočný a konečný stavvodomerov.

4. Poskytovateľsi vyhradzujepni¼,k službám spojených s predmetomzmluvypripočftaťDPHpodľaplatných
právnych predpisov zákona č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty.

5. Odberateľje povinný uhradiť cenu za služby v prospech účtu poskytovateľa, V«leného v UniCredit Bank
Slovakia a.s., poboéka Prešov, č. ú.: SK!IB l!JJ 0000 0010 1976 4005, l(s 0308, Slu!by spojené
s predmetom zmluvy sa považujú za uhradcné dilom pripfsania platby na účetposkYtovateľa.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa odberateľ dostanes akoukoľvek platbou podľa zmluvy do ome!kenia,
poskytovateľ milfe účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo splatnej sumy za kafdý deň omeškailia
s platbou a odberateľje v takom prlpade zmluvnú pokutu uhradil'. Povinnosť Odberateľa platiť Zákonne!
úroky zome.!Jcania podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktolým sa vykonávajú niekton!
ustanovenia Občianskeho zäkonnfka v znení neslcodfeh pttdpisov a paušálnu náhradu nákl,dov spojenýet,s uplatnením pohľadávky popri zmluvnej pokute týmto nfoje dolknutll.

Čl, IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAJ. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvyje výpočtový list.

2. Plsomnosti týkajúce sa vz.!jomného vzťahu doručujePoskytovateľdo sldla odberateľa.
3. Účinky doručenia plsomnostlpreodbemteľa nastanú aj vtedy, ak písomnosťprevezmepracovník odberateľa

v prevádzke nebytových priestorov. Odmietnutie prijatia :zásielky má za následok, že z.!sielka sa povnžujezn doručenú pre odberateľa.

4. Táto zmluva môže byť menená a to formou očfslovanyoh dodatkov, schválených a podpfsanýeh obomazmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. Právno vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvfsfaciml
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej repubJike.

6. Zmluva bola naplsaná v dvoeh vyhotoveniach -pre každú zmluvnú stranujedno YyhotOVenie.
1. Zmluvajepovinne zverejňovaná podlb § 5a Zákona č. 211/2000Z. z. oslobodnom prístupek infomtáciám

a o zmeneadopinenfniekto,ých zákonov(zákono slobode infonnáelO vznenínesftor!lchpredpisovčo benl
zmJuvné strany na vedomie a súhlasia, že tátoZmluva vrátanevšetkýchjej súčastí a prfloh bude zverejnerulv Centrálnom registri zmlúv,

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom Jej podplsania oboma zmluvným; stranami a účinnosť dňomnasledujúcim po dnijej prvéJ10 zverejnenia.

9. Zmluvné strany vylliasujú, že sú opn!vnenf túto zmluvu podpísať, že si ju riadne a dôsledne Prečítali ,
súhlosia sjoj obsat,om, neuzavn,Jiju v tiesni ani za zvlášťnevýhodných podmienok , na znak súhJosu sjejobsahomju vlastnoručne podpisajú.------------vPrešove dňn



VÝPOČTOVÝT
K ZMLUVE NA DODáVKU ENEkuu 11. .:,1.,uLo1.r.» U'fJo

1/Poskytovatel'
Obchodné meno:
IČO:
orč:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PREŠOV REALts.r.o.
31722814
2020521393
SK202052l393
Ing. PeterMiklovlč, konntel'
UniCrcdit Bank Slovakla, a.s, pobočka Prešov
SK981111000000101976 4005 VS 6438

Kontaktné údaje: sekrctnrint@prcsovreal.sk, telefón: 0Sl/7732084
(ďalej v texte ako 0poskytovntcl"')
a
2/ Odberatel'r

KS 0308

Názov:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Mesto Prešov
Odbor živnotného prostredia n dopravnej infraštruktúry, referát
živostného prostredia
080 01 Prešov Hlavná 73
Ing. Andrea Turčanová
003 276 46
2021225679

(ďalej v texte ako "odberatel'")

Údaje o užívanom nebytovom objekte

Adresa:
Poloha v dome:
Spôsob využitia:

Početos6b:

Košickň(hppp)
I.podzcmné podlažie
l1Íbkové n chemické vyčístenle dlažby a schodov s následnou
penetráciou predstnnJ~n~o priestoru
o

Služby, ktoré užívateľ obstará s:'im:

Rozmery miestnosti:

Por.č Po POdlahOV6 \'ykulovat\11 \Jykurovan.tl Sadzba v R~náJomv/slo čet S~b vyu.tltla plocha plochá Ptep.koef. Prep.plocho EUR EURNP o vvmere 31,B0 m21 O mfestnosr 19.30 0.00 0.00 O.OD 0.000000 o.oa2 o sklad 2.40 0.00 0.00 o.oo 0.000000 0.003 o sklad 9.10 0.00 o.oa O.OD 0.000000 O.OD4 O soc.zar. 1.00 o.oa O.OD 0.00 0.000000 o.ooNP o Výmere 18,40 m25 o mlastnosr 14.50 o.oa 0,00 o.oa 0.000000 0.006 O sklad 2.90 0.00 O.OD O.DO 0.000000 o.oa7 O soc.zar, 1.00 o.oo o.oo o.eo 0.000000 0.00SPOLU: 50,20 o.oa O.DO 0,00
Dátum tlače: 21.09.2022
Výpočtový list vypracoval: Ing. Zdenka Kazimfrová


