
Zmluva o poskytovaní energetických služieb podľa § 10 zákona č. 476/2008 Z. z. o 
energetickej efektívnosti a podľa Obchodného zákonníka. 

Uzavretá medzi 
Poskytovateľom: 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 
Zastúpená riaditeľom MUDr. Ladislavom Gerlichom, MPH 

IČO: 17 335 795, IČ pre DPH: SK 202 116 3276 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prievidza, č. účtu: 28133-382/0200 

a 
Objednávateľom: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 
972 01 Bojnice 

Zastúpená regionálnou hygienickou - zastupujúcou Mgr. Zuzanou Tornócziovou 
IČO: 17 335 817.DIČ: 2021163298 Bankové spojenie: ŠP, č. účtu: 7000133948/8180 

Článok I 

1. Predmetom zmluvy je obstaranie vstupov na účel poskytovania služieb v oblasti kvality 
vnútornej klímy (vykurovania) a zabezpečenia teplej vody: 

a) v objekte H (administratívna budova) v rozsahu 2730 m 2 aktuálnej vykurovacej plochy 
- spôsob výpočtu nákladov za služby je uvedený v prílohe zmluvy. 

b) v objekte FC (laboratórna časť) v rozsahu 0 m 2 aktuálnej vykurovacej plochy (objekt je 
odstavený od vykurovania a teplej vody. 
Objednávateľ sa zaväzuje prípadnú zmenu veľkosti aktívnej vykurovacej plochy svojich 
objektov bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi. 
Výpočet platby za služby úmerne priemernej mesačnej cene plynu podľa faktúr 

oprávneného dodávateľa plynu za príslušné fakturačné obdobie je uvedený v prílohe 
zmluvy, bod č. 1. 

Článok I I . 

1. Cenu za služby vykurovania a zabezpečenia teplej vody bude hradiť objednávateľ na 
základe mesačných faktúr, vystavených poskytovateľom. Faktúry sú splatné do 30 dní od 
ich vystavenia. 

2. Platby sa uskutočňujú zásadne bezhotovostným stykom z účtu vedenom v štátnej 
pokladnici. 

Článok I I I . 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 
1. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpečovať služby podľa čl. I . pre 

objednávateľa. 
2. Vopred písomne oznámiť objednávateľovi, ak budú vykonané opravy, údržbárske 

a revízne práce (z dôvodu ktorých nebude možné plynulé zabezpečenie služieb), pokiaľ sa 
nejedná o havarijný stav. 

3. Upozorniť objednávateľa telefonicky alebo iným spôsobom na prevádzkovú nehodu, ktorá 
ohrozuje bezpečnosť života alebo majetku a znamená neplnenie poskytovania 
dohodnutých služieb. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1. Umožní poskytovateľovi prístup k príslušným technickým zariadeniam, potrebným pre 

poskytovanie dohodnutých služieb. 
2. Bez zbytočného odkladu ohlásiť závady na týchto zariadeniach. 
3. Bezodkladne ohlásiť zmenu aktívnych vykurovacích plôch svojich objektov. 



Článok IV. 
Prerušenia poskytovania služieb 

1. Poskytovateľ môže obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb: 
S Pri vykonávaní plánovaných opráv na zariadeniach poskytovateľa alebo objednávateľa 
•S Pri údržbárskych a revíznych prácach, pri montáži investičných celkov u 

poskytovateľa alebo objednávateľa na dobu nevyhnutne potrebnú 
S Pri odstraňovaní porúch na zariadeniach poskytovateľa, alebo objednávateľa 
S Pri udalostiach živelnej pohromy 
•S Pri vyhlásení regulačných stupňov zo strany dodávateľov plynu, elektriny a vody. 

Článok V. 
Zmluvné pokuty 

V prípade omeškania s platením faktúr môže poskytovateľ objednávateľovi fakturovať úrok 
s omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Článok V I . 
Osobitné ustanovenia 

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha „Príklad výpočtu platby za služby za mesiac...". 

Článok VI I . 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu poskytovateľom 
aj objednávateľom. Účinnosť zmluvy je od 1.1.2012. Jej zrušenie je možné na základe 
vzájomnej písomnej dohody alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 6 mesačná a začne 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane 
účastníka zmluvy. 

D ň a :
 2 3. DEQ 2011 

V Bojniciach 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 



Príloha. 

Výpočet mesačnej platby pre mesiace roku 2012. 

1. vzorec na rok 2012: 
2730 (m2 RÚVZ) faktúra 

mesač. faktúra za plyn x x ročný koeficient = v € bez DPH 
bez DPH celkové m2 aktív, vykúr, plôch pre RÚVZ 

v danom mesiaci 

Ročný koeficient sa bude každoročne upresňovať dodatkom ku zmluve. Pre rok 2012 sa to 
počíta v roku 2011 z celoročných údajov r. 2010 a má hodnotu 0,5521. Jedná sa o zľavu z 
platby podľa m2. Zohľadňuje skutočný finančný podiel objednávateľa na celkových platbách 
za plyn za rok pred rokom jeho výpočtu: 

ročný koeficient 
ročná platba RÚVZ x ročný váž. priemer celkové m2 aktív, vykúr, plôch 

ročná platba za plyn x 2730 (m2 RÚVZ) 

2. spôsob zaokrúhľovania údajov: Na účely výpočtov v bode 1. údaje o aktívnych 
vykurovaných plochách sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. 
Ročný koeficient sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta. Cena služby sa zaokrúhľuje na 2 
desatinné miesta a pridá sa k nej DPH v aktuálnej sadzbe podľa platných predpisov. 

Dňa : 2 l DEC. 2011 
V Bojniciach 

Za poskytovateľa: Za obj ednávateľa: j f^pwtM* 
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