
Zmluva o vysporiadaní nákladov za elektrickú energiu 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

 

Odberateľ: 

Názov:                          Mesto Malacky 

Zastúpené:    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta 

Sídlo:     Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky   

Bankové spojenie:                 Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                                    SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

IČO:     00304913 

DIČ:    2021049393 

(ďalej ako „odberateľ“) 

 

a 

 

Konečný spotrebiteľ                                               

Názov:                          AD HOC Malacky 

Zastúpený:    Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ 

Sídlo:    Sasinkova č. 2, 90101 Malacky 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                                    SK46 5600 0000 0032 2087 0001  

IČO:               31796630    

(ďalej ako „konečný spotrebiteľ“) 

(odberateľ a konečný spotrebiteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

 

Preambula 

 

AD HOC Malacky je príspevkovou organizáciou mesta Malacky založenou pre účely 

zabezpečovania správy a prevádzky športových zariadení a majetku mesta Malacky.  Mesto 

Malacky zverilo organizácii AD HOC Malacky do správy futbalový štadión a športový 

rekreačný areál nachádzajúci sa v areáli Zámockého parku v Malackách. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je refakturácia a vysporiadanie nákladov za elektrickú energiu pre 

futbalový štadión a športový rekreačný areál, ktoré sú v správe konečného spotrebiteľa.  

 

2. Odberateľ má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom – MAGNA ENERGIA, a.s. na dodávku 

elektrickej energie pre odberné miesto Zámocká 12,  č. OM - EIC:  24ZZS7026564000L, 

merané hlavným elektromerom č. 3725589.  

 

3. Predmetom tejto zmluvy je určenie spôsobu odberu, merania a fakturovania elektrickej 

energie.  

 



Článok II 

Spôsob dodávky a meranie spotreby elektrickej energie 

 

1. Odberateľ bude aj naďalej zabezpečovať elektrickú energiu konečnému spotrebiteľovi pre 

futbalový štadión, tréningové ihrisko a multifunkčné ihrisko prostredníctvom odberného 

miesta č. EIC:  24ZZS7026564000L za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

  

2. Množstvo elektrickej energie bude odberateľ refakturovať konečnému spotrebiteľovi na 

základe pravidelného mesačného odpočtu skutočnej spotreby elektrickej energie vykonanej 

správcom športovísk AD HOC Malacky nameranej na podružných elektromeroch 

označených ako: 

 

E22 – soc.-prevádzková budova 

E20 – tribúna 

E21 – šatňa 

E1 – bufet – prevádzka 

E26 – osvetlenie tréningového ihriska 

E23 – tréningové ihrisko 

E24 – multifunkčné ihrisko. 

 

3. Odpočet sa vykoná vždy v posledný kalendárny deň v príslušnom mesiaci. V prípade, ak 

posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na deň pracovného voľna, odpočet sa vykoná 

v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

4. Správca športovísk AD HOC Malacky nameranú spotrebu oznámi písomne odberateľovi do 

3 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Nameraná spotreba bude slúžiť ako podklad 

k výpočtu nákladov na elektrickú energiu pre konečného spotrebiteľa. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto zmluvy bude vyhotovený  protokol, 

v ktorom sa uvedie aktuálny stav nameraný na podružných meračoch. Protokol bude 

podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

Článok III 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ bude konečnému spotrebiteľovi vystavovať 

mesačne faktúru za spotrebovanú elektrickú energiu podľa odpočítanej spotreby, vždy 

v aktuálnej cene určenej dodávateľom elektrickej energie.  

 

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v spojení s ust. §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  



 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.   

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.   

 

3.  Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

4.   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, 

nie v tiesni, pred podpisom si zmluvu prečítali, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad 

s ňou súhlasia, na znak čoho zmluvu podpisujú. 

 

 

V Malackách, dňa ..........................                                     V Malackách, dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

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

  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.                                                    Ing. Dušan Rusňák 

              primátor mesta                                                       riaditeľ AD HOC Malacky  

 

 

  

 


