
Dohoda
o spoločnom hradení vybraných prevádzkových nákladov

č.3/2023

Dodávateľ: Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským
Bratislavská cesta 622/38
93201 Veľký Meder
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvň Alapiskola
Pozsonyi út 622/38
93201 Nagymegyer
IČO: 36081035
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN číslo účtu: SK64 7500 0000 0040 3025 5774
v zastúpení Mgr. Katarína Csepiová - riaditeľ školy

Odberateľ: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,
Bratislavská cesta 38,
93201 Veľký Meder - Nagymegyer
IČO:00044351
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.Ú: 7000494911/8180
v zastúpení Mgr. Horváthová Alžbeta - riaditeľka školy

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na financovaní prevádzkových nákladov od O 1. 01.
2023 nasledovne:

Odberateľ uhrádza dodávateľovi za spotrebu energií zálohové platby na základe
vystavenej dodávateľskej faktúry v tejto výške:

• elektrická energia: v podielu 70% ZŠ a 30% OA mesačnej zálohy - vyrovnanie po
vyúčtovaní spotreby - 1 x ročne,

• vodné a stočné: zo skutočnej spotreby odčítať spotrebu kuchyne a zostatok deliť v podielu
80% ZŠ a 20% OA mesačne - vyrovnanie po vyúčtovaní spotreby - Ix ročne,

• plyn: v podielu 70% ZŠ a 30% OA mesačnej zálohy, po obdržaní vyúčtovania úhrada
konečnej faktúry podľa novej odbo zmluvy so SPP,

• 1/3 nákladov na revíziu plynovej kotolne a plynových zariadení, regulačnej stanice, revízia
komínov- 2x ročne, diskontinuálne meranie znečisťovania ovzdušia - raz za 5 rokov, revízia
plynových horákov - raz za rok.

V prípade zmeny podmienok na oboch stranách, každý zo zmluvných strán má právo
podať podnet o zmenu dohody.



,

Dodávateľ vystaví faktúru na dohodnutú cenu, čo odberateľ sa zaväzuje uhrádzať do 15
dní odo dňa doručenia.

Splatnosť dohodyje od O 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

Veľký Meder, 03. Ol. 2023
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