
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií 

1.1 Dodávateľ: 

Sidlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktná osoba: 
Telefón/Fax: 

(ďalej len "dodávatel"') 

1.2 Odberateľ: 

Sidlo: 

Zastúpený: 
Právna forma: 

IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktná osoba: 
Tele/Fax: 

Zmluvné strany 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
fakultná nemocnica 

Gen. Miloša Ves ela 21. 034 26 Ružomberok 
MUDr. Jozef Ježík, riaditeľ 
31936415 
Štátna pokladnica Bratislava 

 
Mgr. František Gejdoš - vedúci odd. energetiky 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/ A, 811 04 Bratislava, Slovenská 
republika 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR 
Príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
00151882 
Štátna pokladnica 

 
Jozef Špidus 

 

v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
uzatvárajú túto zmluvu o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií (ďalej len 
"zmluva") : 

Preambula 

l. Odberateľ je správcom nehnuteľného majetku štátu stavby súpisné číslo 5476 na 
pozemku parcela registra "C" parcelné číslo 6388/3, katastrálne územie Ružomberok, list 
vlastníctva číslo 21547 (ďalej len "nehnuteľnost"). 



Článok I 
Predmet zmluvy 

I. Predmetom tejto zmluvy je záväzok odberateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve refundovať náklady na nehnuteľnosť presne označenú v Preambule 
zmluvy, ktoré dodávateľ dodáva odberateľovi. 

2. Odberateľ sa zaväzuje refundovať dodávateľovi náklady na 

al dodávku elektrickej energie, 
bi dodávku vody, 
cl dodávku tepla na vykurovanie miestností, 
dl dodávku tepla na ohrev TÚV, 

3. Prílohou zmluvy č.1 je výpočtový list, ktorý obsahuje spôsob výpočtu spotrebovaných 
energií. 

Článok II 
Piato bné podmienky 

I. Odberateľ bude refundovať náklady uvedené v článku I tejto zmluvy mesačne 

v zálohových mesačných platbách podľa predpokladanej spotreby, na základe faktúr 
vystavených dodávateľom. Do doby sprevádzkovania synchrotrónu budú mesačné 

zálohové platby realizované podľa alternatívy" A" uvedenej v prílohe č. I tejto zmluvy. 
Po sprevádzkovaní synchrotrónu budú mesačné zálohové platby realizované podľa 
alternatívy" B " uvedenej v prílohe č. I tejto zmluvy. Vyúčtovanie reálnej spotreby 
nákladov vykoná dodávateľ k 30.6. a k 31.12. kalendárneho roka alebo na žiadosť 
odberateľa a zašle odberateľovi vyúčtovaciu faktúru. V prípade zisteného nedoplatku 
odbereteľa tento uhradí vyčíslenú sumu na účet dodávateľa v rámci doby splatnosti 
faktúry. V prípade zisteného preplatku odberateľa zašle dodávateľ vyčíslenú sumu na 
účet odberateľa do 30 dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry. 

2. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry, môže dodávateľ uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

3. Dodávateľ je oprávnený upraviť cenu za poskytnuté služby, ak počas platnosti zmluvy 
dôjde k zvýšeniu cien nákladov uvedených v Čl. I. bode 2 písm. a -d I a to písomným 
dodatkom k tejto zmluve. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uzatvoriť dodatok k tejto 
zmluve, predmetom ktorého je úprava cien v závislosti s navýšením cien nákladov pre 
dodávateľa. 

4. Každý daňový doklad musí spíňať náležitosti zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov: 

~ označenie, že ide o faktúru 
~ IČO oboch zmluvných strán 
~ obchodné meno a sídlo odberateľa 
~ obchodné meno a sídlo dodávateľa 
~ číslo dokladu 



~ názov, miesto a množstvo plnenia 
~ číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) 
~ deň vystavenia faktúry 
~ dátum dodania 
~ termín splatnosti faktúry 
~ formu úhrady 
~ sumu k úhrade 
~ meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa 

faktúry 
~ pečiatku vystavovateľa faktúry 
~ bankové spoj enie 

5. Odberateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi bez 
zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu 
a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Dodávateľ je povinný faktúru opraviť 

a vyhotoviť novú. 

6. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry odberateľovi. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. 

7. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 
ich uplatnenia. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán a ostatné dojednania 

l. V prípade havárie, zásahu vyššej mOCI, údržby, vykonávania opráv, reV1Z11 
a prevádzkovej nutnosti, si odberateľ nebude uplatňovať nároky z titulu vzniknutých 
škôd spôsobených prerušením dodávky energie, tepla a vody. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje nahlasovať odberateľovi odstávky pri pravidelných údržbách 
energetických zariadení minimálne 3 dni vopred v písonmej forme a v mimoriadnych 
prípadoch (vyššia moc) operatívne. 

3. Pri zabezpečovaní bežného styku medzi zmluvnými stranami bude odberateľa 

zastupovať Jozef Špidus 0915 667229. Dodávateľa bude zastupovať: Mgr. František 
Gejdoš, č.t. 0905 782007 . 

4. Zmluvné strany sú zbavené svojich povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy v prípadoch 
pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa rozumejú také mimoriadne okolnosti, 
ktoré nepredpokladáme a neočakávame, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy, ako sú 
vojna, požiar povodne a iné katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené 
vládou, štrajky tretích osôb alebo iné, ktoré sú mimo možností kontroly zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sú povinné v každom prípade vzájomne sa informovať o pôsobení vyššej 
moci bez omeškania najneskôr do 5 kalendárnych dní písomnou formou, faxom alebo 
telegramom. 



6. Zmluvné strany sú povinné neodkladne sa navzájom písomne informovať o každej zmene 
tykajúcej sa zmluvy. Škody vzniknuté z dôvodu neplnenia si tejto povinnosti znáša 
strana, ktorá si túto povinnosť nesplnila. Zmluvné strany sú povinné navzáj om 
spolupracovať v miere nevyhnutnej na splnenie účelu zmluvy. 

7. Odberateľ vopred odsúhlasí s dodávateľom každú uvažovanú zmenu stavebného 
charakteru, ako i technického charakteru vo vzťahu k energetickým médiám, ktorú bude 
mať záujem uskutočniť v budove presne označenej v Preambule tejto zmluvy Idodatočná 
montáž tepelných spotrebičov, rozvodov apod./. 

8. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby a dodávky energií do nehnuteľnosti 

a odberateľ sa ich zaväzuje uhrádzať, tj. odberateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady 
v zmysle článku I. tejto zmluvy. 

Článok IV. 
Platnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa účinnosti zmluvy. 

ČlánokV. 
Skončenie zmluvy 

l. Zmluvný vzťahje možné ukončiť: 
al dohodou zmluvných strán, 
bi výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez udania dôvodu s trojmesačnou 
výpovednou lehotou plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, 
clodstúpením od zmluvy dodávateľom v prípade: 

l. neuhradenia faktúry za poskytnuté služby, ak odberateľ príslušnú úhradu 
nevykonal ani v dodatočnej lehote poskytnutej dodávateľom, čím však nie 
je dotknuté právo dodávateľa neuhradené sumy vymáhať, 

11. porušovania povinností odberateľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak odberateľ 
ani v dodatočnej lehote nezjednal nápravu, čím však nie je dotknuté právo 
dodávateľa vymáhať náhradu škody takýmto porušením spôsobenej 

111. ak odberateľ nepodpíše dodatok k zmluve alebo nedôjde k uzatvoreniu 
dodatku k zmluve v zmysle Čl. II. Bod 3 tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane, týmto dňom sa zmluva 
zrušuje. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 



2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopíňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony. 

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri 
zmlúv. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny k tejto zmluve je možné 
dojednať len písonmými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej 
vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

6. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre dodávateľa 
a 3 pre odberateľa. 

7. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké 
práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný 
subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto 
zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku 
záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude 
považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto 
povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná stran oprávnená od tejto 
zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písonmé 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, tým nie 
je dotknuté právo na náhradu škody. 

8. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo 
nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, vakom túto 
neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, 
bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné 
a účinné a čo najlepšie zodpovedájeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú 
známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že 
taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej 
strane na základe tohto vyhlásenia. 

10. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej 
strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písonme 
oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť 
aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že 



účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, 
ktorá zásielku doručuje . 

ll. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez 
výhrad s ňou súhlasia a ako prejav súhlasu s celým obsahom ju podpísali bez 
nátlaku. 

5.5.2015 
V Ružomberku, dňa: ...................... . 

Za dodávateľa: 

MUDr. JozefJežík 
riaditeľ 

18.5.2015 
V Bratislave, dňa ........................ . 

Za odberateľa: 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
generálny riaditeľ 



Príloha č.l 

Výpočet ceny elektrickej energie - Cena elektrickej energie je vypočitaná z priemernej 
nákupnej ceny za kWh vrátane všetkých distribučných poplatkov na odbernom mieste 
s EIC kódom 24ZSS9300328000X v aktuálnom období. Realizácia výpočtu bude vždy 
zohľadňovať aktuálnu cenu a spotrebované množstvo podľa elektromera Schrack č 

563997 (Spotreba el. energie bez protónového urýchľovača) a SIEMENS - SENTRON 
PAC 3200 (Spotreba el. energie len protónového urýchľovača). 
Výpočet: S (spotrebované množstvo v kWh) x AC (aktuálna nákupná cena) ~ platba v 

ť 

cena vody - Cena vody + stočné je vypočítaná z priemernej nákupnej ceny za m3 + stočné na 
odbernom mieste" ÚVN SNP Ružomberok -FN ul. Gen.Miloša Ves ela 21" č. odberného 
miesta 3051-630-0 v aktuálnom období. Realizácia výpočtu bude vždy zohľadňovať 
aktuálnu cenu a spotrebované množstvo podľa vodomeru SENSUS 2007 
č.12060002379976-07. Výška poplatku za zrážkové vody je 
Výpočet: S (spotrebované množstvo v m3

) x AC (aktuálna nákupná cena) ~ platba vť 

cena tepla na vykurovanie -Cena tepla spotrebovaného na vykurovanie je vypočítaná ako 
priemerná cena tepla vyrobeného v ÚVN SNP Ružomberok-FN vyrátaná zo vstupných 
nákladov a prepočítaná na GJ v danom období. Realizácia výpočtu bude vždy 
zohľadňovať aktuálnu cenu a spotrebované množstvo podľa merača tepla MULTICAL 
60l. 
Výpočet: S (spotrebované množstvo v GJ) x AC (aktuálna cena za GJ) ~ platba v ť 

cena tepla na ohrev TÚV -Cena tepla spotrebovaného na ohrev TÚV je vypočítaná ako 
priemerná cena tepla vyrobeného v ÚVN SNP Ružomberok-FN vyrátaná zo vstupných 
nákladov a prepočítaná na GJ v danom období. Realizácia výpočtu bude vždy 
zohľadňovať aktuálnu cenu a spotrebované množstvo podľa merača tepla MULTICAL 
60l. 
Výpočet: S (spotrebované množstvo v GJ) x AC (aktuálna cena za GJ) ~ platba v ť 

Zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodného, stočného 
a zrážkových vôd: 

Elektrická energia 

Zálohové platby za el. energiu budú platené mesačne vo výške 300 euro. V prípade, že bude do 
prevádzky spustený aj protónový urýchľovač, bude mesačná zálohová platba za el. energiu 700 



euro. Konečné vyučtovanie bude polročne t.j za obdobie Január-Jún a Júl-December podľa stavu 
elektromera a aktuálnych cien. 

Vodné stočné a zrážkové vody. 

Zálohové platby za vodné stočné a zrážkové vody budú platené mesačne vo výške 50 euro. 
Konečné vyučtovanie bude polročne t.j za obdobie Január-Jún a Júl-December podľa stavu 
vodomera a aktuálnych cien. 

Vykurovanie a TÚV 

Zálohové platby za dodávku tepla pre ÚK a TÚV budú platené mesačne vo výške 1000 euro. 
Konečné vyučtovanie bude polročne t.j za obdobie Január-Jún a Júl-December podľa stavu 
meračov tepla a aktuálnych cien. 

Alternatíva A: 

Mesačná zálohová platba za dodávku tepla, el.energie a vody bez prevádzky protónového 
urýchľovača: 

Dodávka tepla 
Elektrická energia 
Vodné, stočné a zrážky 

1000,00 € + 200 € (20 % DPH) = 1200,00 € 
300,00 € + 60,00 € (20 % DPH) = 360,00 € 
50€ + 10€(20 % DPH) = 60€ 

Spolu 1000 € + 300 € + 50 € = 1350+270 € (20 % DPH) =1620 € 

Alternatíva B: 

Mesačná zálohová platba za dodávku tepla, el.energie a vody s prevádzkou protónového 
urýchľovača: 

Dodávka tepla 
Elektrická energia 
Vodné, stočné a zrážky 

1000,00 € + 200 € (20 % DPH) = 1200,00 € 
700,00 € + 140,00 € (20 % DPH) = 840,00 € 
50€ + 10€(20 % DPH) = 60€ 

Spolu 1000 € + 700 € + 50 € = 1750+350 € (20 % DPH) =2100 € 




