
Zmluva o  refundácii prevádzkových nákladov  

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:   Základná škola 

   Komenského 135/6 

   068 01 Medzilaborce 

   IČO: 37874063 

   Číslo účtu: 0462298067/0900 

Zastúpenie:  PaedDr. Kocanová Emília 

 

Prijímateľ:  Centrum voľného času 

   Mierová 335/22 

   068 01 Medzilaborce 

   IČO: 42039304 

   Číslo účtu: 2259130751/0200 

Zastúpenie:  Víťazoslav Lukačik 

 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy o refundácii prevádzkových nákladov je poskytnutie služieb za nebytové 
priestory, t.j. telocvične a spoločenskej miestnosti nachádzajúcej sa v priestoroch základnej školy, 
ktorá bude využívaná na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov čase mimo vyučovacieho 
procesu. 

 
Čl. III 

Doba refundácie nákladov 
 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.10.2019 do 31.5.2020.  Doba poskytovania 
služieb môže byť predĺžená len na základe písomnej dohody zmluvných strán, uzatvorenej najneskôr 
ku dňu skončenia zmluvy. 

 
Čl. V 

Výška a splatnosť refundácie nákladov 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje refundovať náklady súvisiace s poskytnutím služieb za nebytové 
priestory so zabezpečením záujmového vzdelávania žiakov prijímateľa, ktorými sú elektrická energia, 
tepelná energia, vodné, stočné a zrážková voda, cenou stanovenou dohodou zmluvných strán po 
predložení vzájomne odsúhlaseného počtu hodín, a to refundáciou nasledovne: 

elektrická energia: 12 kW x 0,33 € = 3,96 €/hod.  
tepelná energia:  0,01 GJ x 27,00 € = 0,27 €/hod.   
vodné, stočné, zrážková voda: 0,00221 €/lit x 330 lit. za mesiac = 0,73 €/hod. 

Prijímateľ služieb sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s poskytnutím služieb na účet poskytovateľa 
číslo:  0462298067/0900 najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca na základe 
predloženého zoznamu uskutočnenej záujmovej činnosti. 
 



Čl. VI 
Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

 
1. Poskytovateľ  služieb odovzdá prijímateľovi  nebytové priestory v stave spôsobilom na ich 

užívanie podľa účelu tejto zmluvy.  
2. Poskytovateľ služieb pred zahájením užívania priestorov oboznámi prijímateľa služieb 

s umiestnením hlavných vstupov a výstupov inžinierskych sietí v poskytnutých priestoroch 
a oboznámi ho s ich ovládaním.  

 
Čl. VII 

Skončenie zmluvy 
 Zmluva o refundácii nákladov skončí uplynutím dojednanej doby.  Ktorákoľvek zo 
zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade hrubého porušenia tejto 
zmluvy druhou zo zmluvných strán. Za hrubé porušenie zmluvy je považované najmä 
neplnenie zmluvných záväzkov, ku ktorým dochádza opakovane aj potom, keď na ne druhá 
strana upozorní a vyzve k náprave. Odstúpenie je účinné odo dňa, keď bude s odôvodnením 
doručené v písomnej podobe druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno dostane poskytovateľ, jedno  

prijímateľ a jedno zriaďovateľ. 
2. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve môžu nastať len po vzájomnej dohode účastníkov zmluvy 

formou písomného dodatku k zmluve. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o refundácii nákladov prečítali, porozumeli jej obsahu, 

nemajú námietky proti jej forme a obsahu  a na znak súhlasu ju podpísali. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a so súhlasom zriaďovateľa. 

 

V Medzilaborciach 30.9.2019    V Medzilaborciach 30.9.2019 

 

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

               Víťazoslav Lukačik                            PaedDr. Emília Kocanová 

             riaditeľ CVČ                   riaditeľka školy     

       

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa :  

  so zmluvou súhlasím   -   nesúhlasím  

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

                   Ing. Vladislav Višňovský  

                 Primátor Mesta Medzilaborce 


