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Zmluva o refundácií nákladov 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obec  Lednické  Rovne 

Sídlo:    Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR 

IČO:     00 317 462 

DIČ:     2020615597 

Bankové spojenie:     

IBAN:     

Zastúpený:   Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

(ďalej len „obec LR“) 

a 

 

Obchodné meno: Ledrov spol. s r. o. 

Sídlo: Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR 

Zastúp.: Tomáš Pokorný, konateľ 

IČO: 31 635 041   

IČ pre DPH: SK 2020442105 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Zápis v OR spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trenčín 

 Oddiel: Sro, vložka č.: 3120/R 

(ďalej len „zmluvná strana 2“ 

ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2020 zmluvu o nájme nebytových priestorov č. LED-

12/2020 (ďalej len zmluva č. LED-12/2020), predmetom ktorej je nájom nebytových 

priestorov o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby – budova so 

súpisným číslom 369, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 8, Zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 2066 m2 zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Lednické Rovne, okres 

Púchov, obec Lednické Rovne. 

2. Na základe čl. V. bod 7 zmluvy č. LED-12/2020 obec LR platí zmluvnej strane 2 náklady 

spojené s prevádzkou budovy a k nej prislúchajúcich priľahlých priestorov, ktoré nevyužíva 

spoločnosť Ledrov spol. s.r.o. - priestory hasičskej zbrojnice a zasadačky vo výške 4 000 €.  

3. Náklady za uvedené priestory v roku 2021 predstavovali sumu 6 064 €. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára za účelom jednorazovej refundácie nákladov za dodávky el. 

energie, plynu, vody, ktoré v roku 2021 prevýšili sumu zálohových platieb, ktoré platí obec 
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LR ako prenajímateľ zmluvnej strane 2 ako nájomcovi na základe čl. V bod 7 zmluvy č. 

LED-12/2020. 

2. Predmetom refundácie sú skutočné výdavky na energie vo výške 2.064 € vrátane DPH 

3. Výdavky v rozsahu podľa odseku 2 tohto článku refunduje obec LR na základe faktúry 

vystavenej zmluvnou stranou 2. 

 

Čl. III 

Spôsob refundácie 

 

1. Zmluvná strana 2 vystaví faktúru do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, ku ktorej priloží 

kópie všetkých vyúčtovacích faktúr za energie v roku 2021. 

2. Obec LR sa zaväzuje, že uhradí fakturovanú sumu do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

3. V prípade nesprávnej, neúplnej faktúry alebo nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je obec LR oprávnená 

faktúru vrátiť zmluvnej strane 2 na prepracovanie, resp. doplnenie, s uvedením dôvodu jej 

vrátenia a zmluvná strana 2 je povinná vystaviť opravenú faktúru. V takomto prípade začína 

plynúť nová 15 dňová lehota splatnosti faktúry. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že uhradením faktúry podľa odseku 2 tohto článku považujú 

všetky vzájomné záväzky za vysporiadané v plnom rozsahu. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane obec LR a 1 zmluvná strana 2. 

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto Zmluvy a 

na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné 

strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 

spracúvaní osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii 

na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a 

na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto Zmluvu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo 

vylúčená. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
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súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nie je 

uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

8. Zmluvná strana 2 berie na vedomie, že obec LR zverejní túto Zmluvu v súlade so zákonom 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

 

V Lednických Rovniach, dňa.............................. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                          ___________________________ 

          Mgr. Marian Horečný               Ledrov spol. s.r.o.        

       starosta obce                Tomáš Pokorný, konateľ 
 


