
 

 

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

spojených s prenájmom nebytových priestorov 

č. ZŠ 05/2014 

 
Zmluva č. ZŠ 05/2014 o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov, 

uzatvorená medzi: 

 

1. Poskytovateľ:       Základná škola 
             Sídlo:                        Krymská 5 , 071 01  Michalovce 

             IČO:                          170 807 62 

             DIČ:                         2021335671 

             Zastúpený:                Mgr. Jozefom  Porvazom , riaditeľ školy 

             Bankové spojenie:    Prima  banka Slovensko, a.s. 

             Číslo účtu:                 425 042 2001/5600 

                                  

             (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Odberateľ:            DENTISTRY s.r.o. 

             Sídlo:                        Ľud.Kukorelliho 169/9,  07101 Michalovce   

             IČO:                         46428968 

             Zastúpený:               MDDr. Adrianou Klimovou  

            Doklad o právnej subjektivite: 

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28723/V          
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. Michalovce  

             Číslo účtu:                 4303993001/5600                

 

            (ďalej len „odberateľ“) 

            (ďalej len „zmluvné strany“)  

 

sa mení dohodou zmluvných strán Článok IV takto: 

 

 

Článok IV 

Výška a splatnosť za média , služby 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ služieb bude pre odberateľa poskytovať  

dodávku tých druhov médií, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku prenajatých 

nebytových priestorov prostredníctvom svojich zmluvne dohodnutých dodávateľov: 

a) teplo, 

b) vodné, stočné, zr. voda, 

c) elektrická energia. 

 

2. Odberateľ sa zaväzuje, že sa bude podieľať na vynaložených nákladoch za 

poskytnutie služieb, médií mesačnými zálohovými platbami takto: 

 

- teplo                           .............. 26,- €/mesiac 

- vodné, stočné                 .........    8,- €/mesiac 

- elektrická energia.....................   6,- €/mesiac  

------------------------------------------------------------------------ 

                                SPOLU:          40,- €/mesiac 

 

                 



 

 

3. Náklady na odber tepla sú hradené preddavkovo  a budú zúčtované 1x ročne po 

doručení vyúčtovacích faktúr od dodávateľov médií najneskôr do 30.04. 

nasledujúceho roka. U tohto média  nie je inštalovaný merač. Skutočné náklady budú 

odberateľovi vyčíslené ako súčin skutočných ročných  nákladov za rok na dané 

médium vyúčtované dodávateľom média a podielu celkovej výmery prenajatej 

plochy odberateľom k celkovej výmere poskytovateľa. Preplatky platieb za dané 

média je poskytovateľ povinný vrátiť na účet odberateľa do 30 dní odo dňa 

predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom. Nedoplatky je povinný 

odberateľ uhradiť na účet poskytovateľa č. 425 042 8008/5600 do 30 dní odo dňa 

predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom. 

 

4. Náklady na odber elektrickej energie sú hradené preddavkovo  a budú zúčtované 1x 

ročne po doručení vyúčtovacích faktúr od dodávateľa média najneskôr do 30.04. 

nasledujúceho roka. U tohto média za obdobie 01.01- 30.08.2018 nebol merač. Od 

01.9.2018 si dal nájomca nainštalovať merač. Za obdobie 01-08/2018 skutočné 

náklady budú odberateľovi vyčíslené ako súčin skutočných ročných  nákladov za rok 

na dané médium vyúčtované dodávateľom média a podielu celkovej výmery 

prenajatej plochy odberateľom k celkovej výmere poskytovateľa prepočítané na 

obdobie 8 mesiacov. Od mesiaca september poskytovateľ skutočný náklad na dané 

médium odberateľovi  vyčísli ako súčin skutočne odobratého množstvo elektrickej 

energie zisteného k 31.12 aktuálneho roka odpočtom na podružnom merači 

namontovanom v prenajatých priestoroch vyjadreného v kWh a konečnej ceny za 1 

kWh elektrickej energie fakturovanej dodávateľom.  Preplatky platieb za dané média 

je poskytovateľ povinný vrátiť na účet odberateľa do 30 dní odo dňa predloženia 

vyúčtovania nákladov poskytovateľom. Nedoplatky je povinný odberateľ uhradiť na 

účet poskytovateľa č. 425 042 8008/5600 do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania 

nákladov poskytovateľom. Počiatočný stav na merači : 0,00 kWh. 

 

5. Zálohové platby za vodné, stočné budú od 01-08/2018 vyúčtované na základe 

smerných čísel spotreby vody uvedených v prílohe č.1 k vyhláške Ministerstva 

životného prostredia č. 397/2003 Z.z., a to :10,0 m3/osobu/rok. Skutočný náklad 

bude vypočítaný ako súčin smerného čísla, počtu zamestnaných osôb u odberateľa a 

 ceny za 1 m3 vyčíslený dodávateľom média. Zálohové platby za zrážkovú vodu  

budú za obdobie 01-08/2018 vyúčtované v súlade s  prílohou č.2 k vyhláške 

Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z.z. ako súčin prenajatej plochy 

odberateľom, súčiniteľa odtoku /0,9/, ročného priemeru z dlhodobého zrážkového  

úhrnu pre danú lokalitu uvedenú dodávateľom média v Zmluve č. 40-

000064042PO2013 a  ceny za 1 m3 fakturovanej  dodávateľom média.  Od 1.9.2018 

si dal odberateľ nainštalovať merač vody. Od 1.9.2018 poskytovateľ média skutočný 

náklad na vodné a stočné odberateľovi vyčísli ako súčin skutočne odobratého 

množstvo vody zisteného k 31.12 aktuálneho roka odpočtom na podružnom merači 

namontovanom v prenajatých priestoroch vyjadreného v m3 a konečnej ceny za 1 m3 

vody fakturovanej dodávateľom.  Počiatočný stav na merači : 0,00 m3. Preplatky 

platieb za dané média je poskytovateľ povinný vrátiť na účet odberateľa do 30 dní 

odo dňa predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom. Nedoplatky je povinný 

odberateľ uhradiť na účet poskytovateľa č. 425 042 8008/5600 do 30 dní odo dňa 

predloženia vyúčtovania nákladov poskytovateľom. 
 

 



 

 

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení . 
 

 

Ostatné časti zmluvy ostávajú bez zmeny. 

 

V Michalovciach, dňa 05.10.2018 

 

 

 

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

         Mgr. Jozef Porvaz                                                                   MDDr. Adriana Klimová                        

              poskytovateľ                                                                                     odberateľ      


