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Zmluva  
o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov pri užívaní priestorov uzatvorená podľa 

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v  znení  neskorších predpisov 
 

Článok 1 
                                                         Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ: 
 Mestská časť Košice – Západ 

Sídlo:   Tr. SNP 39, 040 11 Košice 
Zastúpený:    Ing. Ján Jakubov – starosta MČ 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a. s.  
IBAN:     SK84 1100 0000 0026 2275 2310 
                   BIC: TATRSKBX 
IČO:     00690970 
DIČ:     2020928294 
IČ DPH:                nie je platcom 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Odberateľ:   
   
Obchodné meno:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo:    Bardejovská 6 
    043 29  Košice 
Zastúpený:   Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva          

a generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva    

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.  
IBAN:    SK36 1111 0000 0066 1018 6006 

BIC: UNCRSKBX 
IČO:    31701914 
DIČ:    2020488206 
IČ DPH:   SK2020488206 
(ďalej len „odberateľ“) 
 
 
 
Mestská časť Košice – Západ je na základe zmluvy č. 96/00224/SMN/600 zo dňa 18.09.1996 správcom 
nehnuteľnosti - parcela číslo 204 o výmere 9 992 m2, katastrálne územie Terasa, vedené                                                    
na LV č. 12 576. Vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti je mesto Košice. 
 
Odberateľ má od Mesta Košice ako vlastníka nehnuteľnosti vydané povolenie na zvláštne užívanie 
verejného priestranstva – chodníka, číslo povolenia MK/A/2017/14905 zo dňa 14.6.2017, na obdobie                       
od 14.6.2017 do 31.8.2017. V tejto súvislosti mu poskytovateľ umožní prístup a napojenie do elektrickej 
rozvodnej skrine, za účelom dodávky elektrickej energie na zabezpečenie chodu unimobunky 
umiestnenej na parcele číslo 204 počas rekonštrukcie električkových tratí. 
 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s dodávkou 
elektrickej energie, využívanej  za účelom bežnej prevádzky unimobunky umiestnenej pri  trhovisku                 



na Luníku II, Tr. SNP, Košice, slúžiacej ako stanovisko pre dispečera a vodičov električiek počas 
rekonštrukcie električkových tratí. 
 

Článok 3 
Doba platnosti 

Zmluva sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.8.2017.  
Termín ukončenia zmluvy bude potvrdený Preberacím a odovzdávacím protokolom, ktorý podpíšu 
zástupcovia zmluvných strán pri odovzdaní elektromera a po vzájomnom potvrdení konečného stavu 
elektromera.   
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ: 
a) zabezpečí odberateľovi v súvislosti s užívaním unimobunky možnosť napojenia na elektrickú 

rozvodnú skriňu nachádzajúcu sa v priestoroch trhoviska 
b) zodpovedá za súlad elektrickej rozvodnej skrine s príslušnými technickými normami. 
 
 
2. Odberateľ sa zaväzuje: 
a) zriadiť exteriérové prípojky k elektrickej rozvodnej skrini v súlade s príslušnými technickými 

normami, 
b) zabezpečiť,  aby  unimobunka  spĺňala všetky súvisiace legislatívne predpisy, 
c) zodpovedať za škodu,  ktorú spôsobí  na užívaných a susediacich priestoroch zavineným porušením 

povinností alebo konaním z nedbanlivosti v súvislosti s plnením svojich zmluvných povinností  
poskytovateľovi alebo tretím osobám na majetku, živote alebo zdraví a je povinný ich bezodkladne 
nahradiť,  

d) zodpovedať za skutočnosť, že použité  elektrické spotrebiče v unimobunke sú certifikované                 
a v súlade s platnými právnymi normami a vo vyhovujúcom stave, 

e) zabezpečiť odborné prehliadky a kontroly elektrických spotrebičov umiestnených v unimobunke, 
f) dodržiavať čistotu v okolí unimobunky. 

 
3. Odberateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ), ktorý zamestnáva  iné fyzické osoby 

resp. v unimobunke sa zdržiavajú iné osoby s vedomím odberateľa, zodpovedá za plnenie 
a vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých týchto osôb v plnom rozsahu 
podľa platných právnych predpisov na úseku BOZP a v plnom rozsahu zodpovedá za škody 
vzniknuté ich činnosťou v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi a zákonmi. 
 

4. V prípade vykonávania kontroly činnosti odberateľa zo strany štátnych orgánov,  je odberateľ 
povinný ihneď upovedomiť o tejto skutočnosti poskytovateľa.  

 
Článok 5 

Spoluúčasť na úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov 
 

1. Súčasťou zmluvy je Protokol, ktorý poskytovateľ a odberateľ spracujú po uzatvorení zmluvy,               
a v ktorom okrem iného zaznamenajú  číslo a stav elektromera, ktorým bude odber meraný. 
Poskytovateľ a odberateľ bude 1x mesačne odsúhlasovať stav elektromera prostredníctvom                 
e-mailu, za Mestskú časť Košice – Západ  e-mailová adresa: laufova@kosicezapad.sk,                             
za spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, a. s.  e-mailová adresa: karol.ronay@dpmk.sk. 
 

2. Poskytovateľ bude náklady na dodávku elektrickej energie fakturovať nasledovne: 
a) Vystavenie zálohovej faktúry s opakovaným plnením do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. Dohodnutá mesačná záloha predstavuje 20 €/mesiac.  
b) Vyúčtovanie spotreby bude realizované jedenkrát ročne, do 10 dní odo dňa doručenia 

vyúčtovacej faktúry od dodávateľa elektrickej energie, najneskôr však do konca marca bežného 
roka. 



3. V prípade omeškania s úhradou zálohy sa odberateľ zaväzuje zaplatiť Mestskej časti Košice - Západ  
úroky z omeškania podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení. 

 
 

Článok 6  
 Skončenie  platnosti zmluvy 

1. Zmluvný  vzťah zaniká:  
a) odovzdaním predmetného elektromera a vzájomným odsúhlasením jeho konečného stavu,  
     resp. uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzatvorená,  
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením zo strany poskytovateľa  v prípade, že odberateľ poruší svoje zmluvné  povinnosti.   
 
2.  Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej    
      zmluvnej strane. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné prijať len písomnou 
dohodou oboch strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami  
     a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na stránke poskytovateľa. 
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží tri vyhotovenia 

a odberateľ jedno vyhotovenie. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu  

ju vlastnoručne podpísali.  
 
 
 
 
 
V Košiciach ...........................  V ................................................ 
    
 
 
Za poskytovateľa :                                                Za odberateľa:  
  
 
 
 
 
 
...............................................                                 ....................................................................................    
          Ing. Ján Jakubov                                           Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť       
                starosta                                                                       Ing. Richard Majza, MBA  
                                                                                     predseda predstavenstva a generálny riaditeľ                   
  

 

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

                     Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť       
                                                                              Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva                    
 

  


