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                                                                                                          č. zmluvy 27/2022/EKON 

 

Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie  
uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Zmluvná strana 1: 

Názov:  SR, Centrum pre deti a rodiny Zlatovce 

Sídlo:     Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín  

Štatutárny orgán:   Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka  

IČO:     00350061 

DIČ:     2021324349 

Telefón:     0905404282  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     SK92 8180 0000 0070 0042 3726 

E-mail:     cdr.zlatovce@gmail.com 

(ďalej len „Zmluvná strana 1“) 

 

 

Zmluvná strana 2:    

Názov:      EUROBAU s.r.o. 

Sídlo:     Dúhová 40, 040 01 Košice        

Štatutárny orgán:  Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

IČO: 46 738 479 

IČ DPH:  SK2023573794 

Bankové spojenie:               UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

číslo účtu:  SK64 1111 0000 0013 2131 5016         

Tel., fax: +421 907 237 562 

E-mail: eurobau@eurobau.sk 

 (ďalej len „Zmluvná strana 2“) 

a 

 (ďalej Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

Predmet Zmluvy  

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je refakturácia nákladov vzniknutých odberom elektrickej energie za 

odber na mieste dodávky: Beckov 1876/110 – miesto dodávky 4921057, EIC kód: 

24ZZS4000166632R / NN pre potreby dodávky elektrickej energie pri výstavbe rodinného domu 

bez administratívneho zázemia v zmysle Zmluvy o dielo č. 209/RATPRP/2021 zo dňa 14.3.2022 a 

záväzok Zmluvnej strany 2 zaplatiť Zmluvnej strane 1 refakturovanú čiastku za odobratú 

elektrickú energiu evidovanú na predmetnom odbernom mieste.  
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Predmetom tejto Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vykonať dielo, a to: 

„Rodinný dom bez administratívneho zázemia“. Rodinný dom postavený v k. ú. Beckov na 

pozemkoch C-KN par. č. 1876/110, 1876/138, 1876/158, 1876/124 v obci Beckov, vedený 

Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na liste vlastníctva č. 2715, a to na základe 

právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydala Obec Beckov pod číslom spisu: 

A/2021/00161/Ge dňa 31.3.2021 (právoplatnosť nadobudlo dňa 19.05.2021) a projektovej 

dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Martin Tomáš, Archinova ateliér s.r.o. Trenčín pod z. č. 

10.05/2020 a Ing. arch. Ján Kunec , ul. Prostějovská 4843/44, 080 01 Prešov. 

 

Článok 2 

Refakturačné podmienky  

 

1. Zmluvná strana 2 sa bude podieľať na úhrade vzniknutých nákladov za elektrickú energiu 

Zmluvnej strany 1 a zmluvná strana 1 umožní zmluvnej strane 2 odber elektrickej energie podľa 

podmienok Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 00350061/1/22, ktorú má uzavretú 

s dodávateľom: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, ktorej 

fotokópia vrátane jej príloh, tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

 

2. Meranie spotreby elektrickej energie za odber sa uskutočňuje na mieste dodávky 4921057, EIC 

kód: 24ZZS4000166632R.  Pre vyššie uvedené miesto je vystavená Dohoda o platbách za 

odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu, ktorej fotokópia tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.  

Zmluvná strana 2 uhradí Zmluvnej strane 1 spotrebu elektrickej energie na základe refaktúry 

mesačne, vo výške rozpisu platieb za príslušný mesiac. 

 

Vyúčtovanie skutočne odobratej elektriny bude uskutočnené po zaslaní vyúčtovacej faktúry od 

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina. 

 

Článok 3 

Platobné podmienky  

 

1. Náklady za dodávku elektrickej energie bude Zmluvná strana 1 refaktúrovať Zmluvnej strane 2  

- mesačne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy - vo výške aktuálneho rozpisu platieb 

dodávateľa SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, od 1.9.2022.  

 

2. Refaktúra bude obsahovať tieto údaje:  

− označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ  

− číslo refaktúry  

− dátum vyhotovenia, dátum splatnosti refaktúry a dátum zdaniteľného plnenia  

− označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť  

− refakturovanú sumu 

− pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

 

3. V prípade, že refaktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 2 tohto článku, Zmluvná 

strana 2 je oprávnená vrátiť ju Zmluvnej strane 1 na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
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plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej refaktúry 

Zmluvnej strane 2.  

 

4. Lehota splatnosti refaktúr je 14 dní od ich doručenia Zmluvnej strane 2.  

 

5. Zmluvná strana 1 zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Zmluvnej strane 2 v prípade odpojenia 

elektrickej energie z dôvodu, že Zmluvná strana 1 neuhradí SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 

Žilina  faktúru vystavenú na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny.  

 
6.     V prípade, že Zmluvná strana 2 bude v omeškaní so zaplatením refaktúry po dobu dlhšiu            

ako 30 dní, Zmluvná strana 1 má právo okamžite od tejto Zmluvy odstúpiť, po 

predchádzajúcom písomnom upozornení Zmluvnej strany 2. 

 

Článok 4 

Trvanie Zmluvy 

 

1. Tato Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – počas trvania ZoD č. 209/RATPRP/2021. 

Refakturácia elektrickej energie zanikne odovzdaním a prevziatím riadne dokončeného diela 

v zmysle čl VL. ZoD. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi ako celok, v zmysle čl. IV. bod 

4.1. tejto ZoD. 

 
    2.      Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

 

Článok 5 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa budú doručovať 

poštou na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ druhá Zmluvná strana neoznámi 

inú adresu pre doručovanie, alebo elektronicky - sken  faktúry na adresu sirilova@eurobau.sk. 

 

2. Písomnosti odoslané doporučene poštou sa považujú za doručené aj v prípade odmietnutia 

prevzatia zásielky adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote alebo 

z dôvodu, že adresát je neznámy, a to dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom 

vrátenia neprevzatej zásielky späť odosielateľovi. 

 

Článok 6 

Osobitné protikorupčné opatrenia 

 
1.   Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s 

dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany 

alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne 

záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane 

urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo 

zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov 

alebo zamestnancov orgánov verejnej správy. 
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2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu 

zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany 

a rovnako neprijme, ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej 

strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo 

inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy. 

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú   
vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri  
plnení tejto zmluvy. 

 
4.   V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením 

zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto     
článkom zmluvy, môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. 

 

2. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 

3. Akákoľvek zmena podmienok, dohodnutých v Zmluve, musí mať formu číslovaného písomného 

dodatku, potvrdeného podpismi oprávnených osôb oboch Zmluvných strán.  

 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy, resp. jeho časť je neplatné a/alebo neúčinné, 

a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo 

neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo 

samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu 

nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 

uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.  

 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) sú určené pre Zmluvnú 

stranu 1 a dve (2) sú určené pre Zmluvnú stranu 2. 

 

Zmluvná strana 1:            Zmluvná strana 2: 

 

 

 

 

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

     Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka 

 

    Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

 


