
Zmluva o spoločnom užívaní transformátorovej stanice 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Článok I. 

Účastníci zmluvy: 

 

Účastník zmluvy č.1:            HEMI plus, s.r.o. 

    053 21  Matejovce nad Hornádom 2 

    IČO: 36 19 45 90 

    DIČ: 2020033884 

    IČ DPH: SK 2020033884 

    Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

    IBAN: SK37 1100 0000 0026 2384 1593 

    zastúpenie: Mgr. Martina Dzimková – konateľka 

 

 

Účastník zmluvy č.2:  Obec Matejovce nad Hornádom 

    zastúpená: Marta Stanislavová – starostka 

    IČO: 00329363 

    Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

    IBAN: SK89 5600 0000 0034 2477 7001 

 

 

 

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je spoločné užívanie transformátorovej stanice TS0893-0002 Matejovce   

ŠM Ovčín, ktorá je vo výlučnom vlastníctve účastníka č.1 tejto zmluvy. 

2. Účastník č. 2 nie je oprávnený prenechať predmet užívania na užívanie inému. 

 

 

Článok III. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej účinnosti. Zmluva nadobúda platnosť dňom 

podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúcim po dni zverejnenia na 

webovom sídle účastníka zmluvy č.2. 

2. Platnosť zmluvy zaniká: 

 a) dohodou zmluvných strán 

 b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť  

 prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 c) neplnením si zmluvných povinností niektorého z účastníkov zmluvy 

 

 

 

 

 



Článok IV. 

Odplatnosť 

 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky bežné náklady súvisiace s prevádzkou predmetu užívania 

vrátane poplatkov za užívanie transformátora bude delene rovným dielom  medzi účastníkov 

zmluvy. 

2. Účastník č.2 tejto zmluvy je povinný uhradiť pomerné mesačné nájomné na základe faktúry, 

ktorú účastník č.1 vystaví najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou 

10 dní odo dňa jej vystavenia. 

3. Účastník č. 1 zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti v 

zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných 

dodatkov a podpísané oprávnenými zástupcami oboch účastníkov. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každého účastníka jedno vyhotovenie. 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 

4. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy budú riešené podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky. 

5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, s jej znením v celosti súhlasia, táto 

je prejavom ich slobodnej, pravej a vážnej vôle na znak čoho ju podpisujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 24.06.2020 

 

 

 

 

…………………………….     ……………………………... 

Mgr. Martina Dzimková      Marta Stanislavová 

konateľka        starostka  

HEMI plus, s.r.o.       Matejovce nad Hornádom 

 

 

 

 


