
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 
(v ďalšom texte len dohoda) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 Hotelová akadémia 
Sídlo:  Hlinská 31, 010 01  Žilina 

Štatutárny orgán:                         Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy 

IČO:  00158623 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000521991/8180 

Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 

 Žilina 

 
a 

  Gymnázium  
Sídlo:  Hlinská 29, 011 80 Žilina 

Štatutárny orgán:                         Mgr. Alena Strýčková 

IČO:  00160903 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000479316/8180 

Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,

 Žilina 

 

 
 

 

 

Článok I. 
Predmet plnenia 

 
1. Hotelová akadémia, Hlinská 31 v Žiline je správcom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (ďalej 

len ŽSK), zapísaného v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Žilina, 

Správa katastra Žilina pre katastrálne územie  Žilina na LV č. 921, súpisné 

číslo stavby 2421, na Hlinskej ulici č.31, v  Žiline. Nakoľko sa v predmetnej 

budove nachádza kotolňa, z ktorej  teplo využíva aj Gymnázium, Hlinská 29 

v Žiline,  zmluvné strany sa dohodli na úhrade prevádzkových nákladov tejto 

budovy.  

 

 
 

 
Článok II. 

Úhrada prevádzkových nákladov 
 

1. Prevádzkové náklady sa určujú ako pomerná náhrada za vzniknuté náklady 

na teplo počas prevádzky.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že  náklady sa budú hradiť nasledovne: 

- náklady na spotrebu tepla v príslušnom mesiaci uvedenom na faktúre 

Žilinskej teplárenskej hradí v rozsahu 70% nákladov Gymnázium, Hlinská 29, 

Žilina a 30% nákladov Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina. 

3. Gymnázium, Hlinská 29, Žilina sa zaväzuje úhrady fakturovaných nákladov 

splácať v stanovenej lehote splatnosti faktúr. 



Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Každú prípadnú zmenu budú zmluvné strany riešiť formou písomného dodatku 

k tejto dohode. 

2. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2014 do 31.08.2015 s 

možnosťou predĺženia. Vypovedať zmluvu je možné najneskôr do 01.05.2015 

pre nasledujúci školský rok. 

3. Dohoda je platná podpísaním zmluvných strán. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 

dve vyhotovenia. 

 

 
Článok IV. 

Ostatné dojednania 
 

1. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za spôsobenú škodu konaním alebo 

opomenutím, vrátane zamestnancov alebo iných osôb, ktoré za zmluvné strany 

alebo v ich prospech konajú.  

 
 
 

 
 

 
V Žiline, dňa          V Žiline, dňa 

 

 

 

 

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

     Hotelová akadémia                   Gymnázium 

 

 

 


