ZMLUVA O PREÚČTOVANÍ NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ZABEZPEČENÍM
MAXIMÁLNEJ REZERVOVANEJ KAPACITY PRIPOJENIA V DISTRIBUČNEJ
SÚSTAVE
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi
nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
VÚB a.s. , pobočka Poprad, exp. Svit
24727562/ 0200
00 326 607
20 21 21 27 54
a

1.2

Odosielateľ :
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 275/87, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca:
Ing. Ingrid Korenková, konateľka
IČO:
36 816 949
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P

Článok II.
Prijímateľ je výlučným vlastníkom nájomného bytového domu nachádzajúceho sa na ulici
Štúrovej s č. 986 (30 b.j.), postaveného na pozemku parcelné č. KN-C 229/11, 294/220, druh
pozemku ostatné plochy, zapísaného na Katastrálnom úrade v Prešove, Správa katastra
Poprad, okres Poprad, obec Svit, katastrálne územie Svit, na liste vlastníctva č.1

Článok III.
Prijímateľ má uzatvorenú Zmluvu o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
číslo ZoP/2011/106 zo dňa 20.4.2011 s Východoslovenskou distribučnou, a.s.. Na základe
tejto zmluvy uhradilo Mesto Svit 4 720 eur bez DPH za pripojenie zariadenia do distribučnej
sústavy t.j. súhrn budúcich odberných miest - 32 meračov.

Článok IV.
Bytový dom s.č. 986 uvedený v čl. II tejto zmluvy je spravovaný v rámci predmetu činnosti
odosielateľom na základe uznesenia MsZ mesta Svit č.77/2011 zo dňa 26.05.2011. Za správu
sa považuje obstarávanie alebo poskytovanie všetkých služieb, ktorými správca zabezpečuje
bežnú prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie nehnuteľnosti vyšpecifikovanej v článku II. Vo
vzťahu k nájomcom bytov sa jedná najmä o zabezpečenie plnení, ako sú dodávka vody,
elektrickej energie, tepla a pod.
Článok V.
Zmluvné strany sa dohodli, že odosielateľ uskutoční výber finančnej čiastky 147,50 eur bez
DPH t.j. 177 eur s DPH / 1 ks - od 30 nájomníkov. Následne, najneskôr do 15.7.2011 odošle
finančnú sumu vo výške 5 310 eur s DPH na vyššie uvedený účet prijímateľa. Finančné
náklady za dva elektromery pre spoločné priestory ostávajú výdavkom Mesta Svit ako
vlastníka nehnuteľnosti. Menný zoznam vyzbieraných úhrad tvorí prílohu tejto zmluvy.

Článok VI.
Zmluvné strany prehlasujú, že po prečítaní porozumeli obsahu tejto zmluvy a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpísali. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Vo Svite dňa 12.7.2011

signed
Odosielateľ: .......................................
Ing. Ingrid Korenková
konateľka

signed
Prijímateľ: ........................................
PaedDr. Rudolf Abrahám,
primátor mesta

