
ZMLUVA

o platbe za odber elektrickej energie, vody, tepla a nákladov na telefónnu linku a
internet v Školskej jedálni pri Základnej škole, Ul. J. Palu, Nemšová

uzatvorená medzi:

1. Spojená katolícka škola
Školská 9
91441 Nemšová
v zastúpení Ing. Milošom Cižmárikom, riaditelom školy
ICO: 37920421
Bankové spojenie: VUB Trencín

c.ú.: 1638316455/0200
a

2. Základná škola
Ul. Janka Palu 2
91441 Nemšová
v zastúpení Mgr. Emíliou Mazanovskou, riaditelkou školy
ICO: 36125946
Bankové spojenie: VUB Trencín

c.ú.: 26733202/0200

l.
PREDMETZMLUVY

Predmetom zmluvy je platba za odber pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd (vodné,
stocné a voda z povrchových odtokov), odber elektrickej energie, odber tepla a nákladov na
telefónnu linku a internet v Školskej jedálni pri Základnej škole, Ul. Janka Palu, Nemšová.

Školská jedálen, ako súcast školskej budovy nie je predmetom nájmu medzi mestom
Nemšová ako vlastníkom školskej budovy a Spojenou katolíckou školou ako nájomcom.
Spojená katolícka škola uhrádza dodávatelovi elektrickej energie, vody a tepla platbu za
spotrebovanú elektrickú energiu, vodu, teplo, náklady na telefónnu linku v kotolni a náklady
na internet v rámci celej školskej budovy. Dodávka vody, odtok vody, prívod elektrickej
energie, dodávka tepla s príslušnými meracmi a internet nie sú napojené samostatne na
školskú jedálen, ale spolocne pre celú budovu.

II.
vÝŠKA PLATBY

1. vodné. stocné a voda

Spotreba vody sa mesacne odpocítava z pomocných meracov vody, zabudovaných
v školskej jedálni. Spojená katolícka škola Nemšová po uplynutí sledovaného mesiaca bude
fakturovat' odmerané množstvo vody - vodné i stocné a vodu z povrchových odtokov zo 450
m2 plochy ŠJ - Základnej škole, Ul. Janka Palu, Nemšová podla fakturacných cien
Regionálnej vodárenskej spolocnosti Vlára-Váh, S.r.o.



Na základe Prílohy k obchodnej zmluve Regionálnej vodárenskej spolocnosti Vlára-Váh,
s.r.o. o od"ádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou na rok 2010, ktorá zostáva
v platnosti aj na rok 2011 s tým, že sa mení sadzba DPH z 19 % na 20 %, nasledovným
v)'poctom stanovujeme priemernú mesacnú hodnotu za odvádzanie vody z povrchových
odtokov:

Množstvo vôd z povrch.odtoku v m3/rok .............................
Vel'kost plochy SKŠ v m2kategórie A.................................

Vel'kost plochy ŠJ v m2kate~órie A......................................
Cena odpadovej vody v €/m 0,8108 + 20 % DPH ...............

3484
5618
450

0,9730

Výpocet: 3484: 5618 = 0,620 m3/m2
0,620 x 450 = 279 m3/rok
279 x 0,9730 = 271,47 €/rok
271,47 : 12 = 22,62 €/mesiac

2. Odber teDla:

Pocas jedného kalendárneho roka budú faktúry za odobrané teplo vystavované ll-krát
ako zálohové faktúry a l-krát ako vyúctovacia faktúra na základe splátkového kalendára
a faktúr od dodávatel'a tepla - Združenie Biomasa, s použitím nasledovného vzorca pre
výpocet odobraného tepla: CFB

; x PSJ
CVP

Vysvetlivky: CFB -celková fakturácia na základe zálohovej alebo vyúctovacej
faktúry od Biomasy Kysucký Lieskovec (v €)

CVP- celková vykurovacia plocha budovy = 5422,52 m2
PSJ - plocha Školskejjedálne s príslušenstvom = 450 m2

3. Odber elektrickei enende:

Na základe nameranej mesacnej hodnoty spotreby elektrickej energie
v Školskej jedálni pri ZŠ, Ul. Janka Palu, Nemšová, sa ZŠ, Ul. J.Palu, Nemšová zaväzuje
uhrádzat mesacné faktúry za spotrebu, distribúciu a prenos elektrickej energie v Školskej
jedálni pri ZŠ, Ul. J. Palu, Nemšová, podl'a aktuálnych cien Západoslovenskej energetiky,
a.s., Bratislava.
Eiektromer bude ciachovaný a zaplombovaný príslušnou inštitúciou.

4. Nákladv na telefónnu linku a internet

Na základe fakturácie Slovak Telekom a.s. mesacne podiel 8,3% nákladov na
telefónnej linke 032/65989240 a poplatok za prevádzku internetu vo výške 50% fakturovanej
sumy, t.j. 8,29 €.

III.
PLATNOST ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2011 s úcinnostou od 01.01.2011.



r

IV.
PRÁv A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

l. Spojená katolícka škola, Školská 9, Nemšová touto zmluvou má povinnost vystavit
príslušné faktúry podla bodu II. do 21 dní po uplynutí sledovaného mesiaca.

2. Základná škola, Ul. 1. Palu, Nemšová touto zmluvou má povinnost faktúry došlé od
Spojenej katolíckej školy Nemšová uhradit do 14 dní od vystavenia. V prípade
nedodržania dátumu splatnosti bude SKŠ Nemšová úctovat penále vo výške 1% za každý
den omeškania.

3. Obe zmluvné strany majú povinnost pravidelne merat spotrebu vody na pomocných
meracoch , spotrebu elektrickej energie na pomocnom meraci za úcasti zástupcov z oboch
strán.

4. Základná škola, Ul. Janka Palu, Nemšová má právo skontrolovat celkový odber tepla
na meraci v kotolni a má právo skontrolovat aj celkový odber elektrickej energie, ako aj
celkovú spotrebu vody.

5. Obe zmluvné strany sa touto zmluvou zároven zaväzujú dohliadat na hospodárnost odberu
tepla, elektrickej energie, vody.

6. Spojená katolícka škola, Školská 9, Nemšová zabezpecí upratovanie priestoru jedálne na
náklady SKŠ.

v.
ZÁVERECNÉUSTANOVENIA

1. Táto zmluva môže byt zmenená alebo doplnená iba formou písomných ocíslovaných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
po potvrdení si ponechá po dvoch exemplároch.

VI.
PREJAV VÔLE

Zmluvné strany prehlasujú, že sa riadne oboznámili s ustanoveniami tejto zmluvy, súhlasia
s nimi, a že zmluva vyjadruje ich pravú a slobodnú vôlu.

Základná škola
UlicaJanka Palu 2

91441 NEMSOV}~

Stanovisko primátora mesta Nemšová:

Mgr. Emília Mazanovská
riaditelka Základnej ŠkOlflUl. J. Palu 2, Nemšová I
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Ing. Miloš Cižmárik
riaditel Spojenej katolíckej školy
Školská 9, Nemšová


