
 

Zmluva o refundácii  

nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie- návrh 
 

Číslo:   1-EE 
 

Čl. I. – Zmluvné strany  
 

Technické služby mesta Svit 
so sídlom: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 
IČO: 00326607 
DIČ: 2021212754 
Zastúpené: Ing. Klimo Tomáš 
Zodpovedná osoba vo veciach technických: Ing. Korčok Marek 
e-mail: marek.korcok@svit.sk 
Zodpovedná osoba vo veciach právnych: 
JUDr. Katarína Štinčíková 
Bankové spojenie:VUB a.s. 
IBAN:SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

 
v ďalšom texte ako: „prevádzkovateľ“ 
 
a 
 
euroAWK, spol. s r.o. 
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37 
IČO :     0035808683  
IČ DPH:   SK2020282792 
registrácia:  OR Okresného súdu Bratislava I v Odd.: Sro, Vl.č.:23748/B 
bankové spojenie:  4040176703 / 3100 
spoločnosť zastupuje: Martina Majerová- na základe plnej moci 
 
kontaktná osoba:  Martina Majerová 

telefón:   02 / 5910 4916  
mobil:    0903 453 633 
email:   majerova@euroawk.sk 
 
v ďalšom texte ako: „odberateľ“ 
 
 
 
 

Čl. II.  - Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie 

odoberanej pre potreby prevádzky účelového osvetlenia 7 ks informačno reklamných panelov 
city- light, postavených na území mesta Svit. 

 
 
 Nakoľko účelové osvetlenie informačno-reklamných panelov nemá samostatné meranie spotreby 

el. energie a odber el. energie pre potreby odberateľa euroAWK, spol. s. r. o. je realizovaný cez 
odberné miesta evidované na prevádzkovateľa, zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu 
o refundácii. 

 



2.2. Umiestnenie a evidenčné číslo informačno-reklamných panelov typu citylight napojených na 
rozvody verejného osvetlenia vo vlastníctve prevádzkovateľa:  

 
Por.č. Ev.číslo  

rekl. panela 
Miesto umiestnenia reklamného panelu 
typu citylight v meste Svit 

číslo. Parcely v 
k. ú. Svit 

1. 31328-29 ul. Štúrova, oproti Bille 71/1 
2. 31334-35 ul. Štúrova, pri Pošte 188/1 
3. 31346-47 ul. Štúrova, pri Pošte, VÚB 188/2 
4. 31338-39 ul. Mierová, pri KD 181/3 
5. 31340-41 ul. Mierová, pri potravinách Sintra 117/289 
6. 31342-43 ul. Námestie Baťu, pri MsP 181/1 
7. 31344-45 ul. Fraňa Kráľa, oproti Zdrav. stredisku 6/4 
 
 

 

Čl. III. – Práva a povinnosti odberateľa 

 

3.1. Uhradiť dohodnutú cenu na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom. 
3.2. Oznámiť akúkoľvek zmenu v  počte alebo vpodmienkach prevádzkovaných  panelov. 
3.3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť zmenu dohodnutej ceny vyplývajúcu zo zákonnej zmenysadzbyza 

el. energiu, sadzby dane DPH, prípadne za zmenu dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb. 
Rozhodujúci pre danú úpravu ceny je dátum účinnosti vyššie uvedených zákonných zmien, 
prípadne dohoda o rozšírení poskytovaných služieb.  

3.4. Odberateľ je povinný nahlásiť začiatok a  koniec odberu. 
3.5. Odberateľ je povinný predložiť projektovú dokumentáciu, resp. náčrt  pripojenéhozariadenia 

a platnú revíznu správu.  
 
 

Čl. IV. – Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 
4.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vystaviť odberateľovi daňový doklad – faktúru. 
4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plynulú dodávku el. energie pre panely.  
4.3. Prevádzkovateľ  sa zaväzuje  zabezpečiť servis do 8 hodín od zistenej,  prípadne nahlásenej 

závady na rozvodoch verejného osvetlenia, v prípade závažnej poruchy do odstránenia poruchy. 
4.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať profylaktické prehliadky. 
 
 

Čl. V. – Cena a platobné podmienky 
 
5.1. Cena spotrebovanej el. energie pre 1 ks a pre 7 ks reklamných panelov  typu citylightje stanovená 
nasledovne: 
 
Inštalovaný príkon pre 7 ks panelov: 7 x 39 W = 273 W  (0,273 kW) 
Spotreba 7 ks panelov za jednu hodinu: 0,273 kW 
Priemerný čas osvetlenia za deň: 10 hod 
Spotreba 7 ks panelov za deň: 2,73 kW 
Cena 1kWh:   0,02988 Eur bez DPH 
Cena spotreby el. energie 7 ks panelov za deň: 0,08157 Eur bez DPH 
  
Ročné náklady na spotrebu el. energie 7 ks 
panelovNáklady za združenú dodávku elektriny 
ročne: 
Profylaktické prehliadky ročne: 
 

29,88 Eur bez DPH 
 103,26 Eur bez DPH  
120,00 Eur bez DPH 
 
 253,14 EUR bez DPH /303,77 EUR s DPH/ 



Celkom ročné náklady: 
 
 
5.2. Odberateľ sa zaväzuje hradiť náklady za spotrebovanú el. energiu na základe faktúry vystavenej 

prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vystaví odberateľovi faktúru podľa predchádzajúcej vety po 
uplynutí príslušného kalendárneho roka. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia odberateľovi.  

5.3. V prípade zvýšenia alebo zníženia sadzby za odber elektrickej energie zo strany dodávateľa 
elektrickej energie bude cena za kW prevádzkovateľom určovaná podľa v tom čase zmluvne 
dohodnutej ceny prevádzkovateľa s dodávateľom elektrickej energie a vypočítanáv zmysle tohto 
článku . 

 
 
 

Čl. VI. – Ostatné dojednania  
 
6.1. Táto  zmluva  je  uzatvorená  na  dobu neurčitú  s výpovednou dobou 3 mesiace, ktorá začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
6.2.  Akékoľvek zmeny a  doplnenia k  tejto  zmluve  musia byť vykonané v písomnej formea 

 podpísané zmluvnými stranami. 
6.3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť okamihom súhlasného podpisu štatutárnych 

zástupcovzmluvných strán.  
6.4. Táto zmluva je vyhotovená v  dvoch rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá prevádzkovateľ VO 

a jeden odberateľ. 
6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu obidvomi stranami a účinnosť po zverejnení 

na webovom sídle mesta dňom 01. 08. 2017a uzatvára sa na dobu do 30. 11.2026. 
 
 
Vo Svite, dňa   15. 09. 2017 
 
 
 
 

 
  
                                   v. r.                                v. r.  

____________________________________ ____________________________________ 
za Technické služby mesta Svit 

 
za euroAWK, spol. s r.o. 

Martina Majerová 
na základe plnej moci 

 


