
Zmluva o refakturácií nákladov
uzatvorená v zmysle ust. $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

medzi

názov obce:
sídlo:
Ičo:
zastúpená:

(d'alej ako,,Obec Malý Slavkov")

a

obchodné meno
sídlo:
tčo:
zapísaná:

Malý Slavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov, Slovenská republika
3L 984 673
Ladislav oravec, starosta obce Malý Slavkov

REA Tatry, s.r.o.
Sulekova 2, BIt 06 Bratislava, Slovenská republika
36 755 737
v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 45195/8
Ing. Marek Morgenstern, konatel'zastúpená:

(d'alej ako ,,REA Tatry, s.r.o.")

(d'alej spolu ako ,,Zmluvné strany")

PREAMBULA

obec Malý Slavkov je stavebníkom stavby s názvom ,,so 06 Vodovod, So 08 Splašková
kanalizácia, so 09 Daždbvá kanalizácia" v súlade a za podmienok uvedených v Zmena
stavby pred dokončením č. ou-KK-oszP-2o2o/013450-007 zo dňa 10.11.2o2o, ktoré
vydal okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 2.I2.2o2o (d'alej ako ,,Stavebné povotenie..);

obec Malý Slavkov zároveň zabezpečuje prípravu a realizáciu stavby so 08 Splašková
kanalizácia.

čIánot l
Predmet zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že REA Tatry, s.r.o. sa bude podiel'ať na nákladoch,
ktoré vzniknú obci Malý Slavkov a obec bude refakturovať spôsobom dohodnutým
v bode 2 tohto článku Zmluvy (d'alej aj ako ,,Investície do Stavby").

L.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obec Malý Slavkov je oprávnená vystaviť faktúru na
základe vzájomne odsúhlasenej sumy na refakturáciu. Zmluvné strany sa dohodli,
že náklady, na ktoých sa REA Tatry, s.r.o' podiel'a, je povinná uhrádzať
bezhotovostným prevodom na účet obce Malý Slavkov a to v lehote splatnosti
faktúry vystavenej obcou Malý Slavkov. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej
pripísania na účet obce Malý Slavkov.

1.3 V prípade omeškania REA Tatry' s.r.o. s úhradou faktúry v lehote splatnosti, je
obec Malý Slavkov oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 o/o,.
z dlžnej sumy za každý deň omeškania,



2.r

3.1

3.2

3.3

3.4
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3.6

3.7

článok ll
Ukončenie zmluvy

Táto zmluva zaniká:
i. uplynutím doby trvania zmluvy
ii písomnou dohodou zmluvných strán k určenému dňu

článok III
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle obce Malý Slavkov.

Táto zmluva môže byť menená, upravovaná alebo dopíňaná Zmluvnými stranami
iba písomnou formou vo forme očíslovaných dodatkov k tejto zmluve a akékolVek
vzdanie sa práv na základe tejto Zmluvy alebo zmena jej podmienok musí byť
každou zmluvnou stranou uskutočnená písomne.

Zmluvné strany sa dohodli , že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na
právnych nástupcov Zmluvných strán.

Ak akékolVek ustanovenie tejto zmluvy je alebo bude neplatné alebo neúčinné nie
je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany
sa zaväzujú nahradiť akékolVek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré obsahom V čo možno najväčšej miere zodpovedá
nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu tejto zmluvy.

Akékol\ĺek spory vyplývajúce z tejto zmluvy medzi Postupcom na jednej strane
a Postupníkom na strane druhej, sa budú riešiť predovšetkým dohodou a v prípade,
ak sa Zmluvné strany nedohodnú, rozhodne spor s konečnou platnosťou miestne
a Vecne príslušný súd v Slovenskej republike

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpisom
podrobne oboznámili a rozumejú mu, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich
skutočnej, slobodnej a vážnej vôli a že táto zmluva nebola spísaná v tiesni, či za
nápadne nevýhodných podmienok, a nepodpísali ju v omyle, a na dôkaz toho ju
nižšie uvedeného dňa vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 2'7.2o2L V Malom Slavkove, dňa 6.7.2o2L

Ing. k Morgenste Ladislav Oravec
starosta obce Malý SlavkovREA Tatry, s o.

. REA Tatry s.r.o.
Uulekova 2,811 06 Bratĺslava

tCO: 36 7SS 737
Reg.: okr. súd BA l.

odd'; Sro, Vl.č': 451 9ó/B
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