
Zmluva o spoluprác i 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. 
Zmluvné strany 

1.1 Mesto Prievidza 
podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody č. 14 Prievidza 
v zastúpení.: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prievidza, 

č. ú. 16626-382/0200 

1.2 EkoEnergy-Group, s.r.o. 
Matice slovenskej 8, 971 01 Prievidza 
v zastúpení: Ing. Marián Tihanyi, konateľ 
IČO: 36797766 
DIČ:2022415340 
DIČ DPH: SK2022415340 
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel Sro, vložka č.: 2250/R 
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s., 
Číslo účtu: 9041291001/5600 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Obsahom tejto zmluvyje audit bilancií všetkých dodávateľov energií. 

III. 
Spôsob a podmienky spolupráce 

3.1. Predmetom záväzku EkoEnergy-Group, s.r.o. podľa tejto zmluvy je poskytovať Mestu 
Prievidza na základe jeho objednávok, 

a) výpomoc na doplnenie dát rok 2012, 
b) audit bilancií všetkých dodávateľov energií, 
c) zaučenie poverených osôb v MS a pracovníka na oddelení hospodárskej správy. 

3.2. EkoEnergy-Group, s.r.o. je povinné pri plnení záväzkov uvedených v bode 3.1. tejto 
zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 
Mesta Prievidza, ktoré EkoEnergy-Group, s.r.o. pozná alebo ktoré mu budú Mestom 
Prievidza oznámené. 

IV. 
Platobné podmienky 

4.1. Mesto Prievidza sa zaväzuje platiť EkoEnergy-Group, s.r.o. odplatu za plnenie 
záväzkov EkoEnergy-Group, s.r.o. uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy vo 



výške 20,00 Eur/1 hod. bez DPH, ktorá bude splatná na základe faktúr vystavených 
EkoEnergy-Group, s.r.o. vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. 

4.2. Výška odplaty je stanovená dohodou zmluvných strán na 9 pracovných hodín 
mesačne. 

4.3 Fakturovaná DPH bude zodpovedať aktuálnej výške stanovenej príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.4. Splatnosť faktúr vystavených EkoEnergy-Group, s.r.o. bude 30 dní odo dňa doručenia 
do podateľne mesta Prievidza. V prípade, že posledný deň splatnosti pripadne na 
sviatok, alebo na deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je pracovný deň nasledujúci 
po týchto dňoch. Úhrada fakturovanej čiastky je splnená dňom odoslania dlžnej 
čiastky z účtu mesta Prievidza na účet EkoEnergy-Group, s.r.o. 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 15.02.2013 do 31.05.2013. 
5.2. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou vzájomne dohodnutým dňom. Je tiež možné 

ju ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to aj bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v trvaní 3 mesiace začína plynúť prvým dňom 
prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

6.1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných 
očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

6.2. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

6.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia. 

6.4. Táto zmluva nadobudne platnosť jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. 

6.5. Táto zmluva zodpovedá skutočnej, vážnej a slobodnej vôli zmluvných strán, na dôkaz 
čoho tieto pripájajú svoje podpisy. 

V. 
Platnosť zmluvy a ukončenie platnosti zmluvy 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

12 FEB. 2013 

primátorka mesta 
Ing. Marián Tihanyi 
konateľ 


