
Dohoda o refundácii výdavkov

uzavrela meazi

Mestom Fiľakovo 
Radničná 25 
986 01 Fiľakovu 
IČO: 00316075
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a  s.
pobočka Fiľakovo
Číslo účtu: 8174961/5200
zastúpeným primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom (ďalej „mesto“) 

a
príspevkovou organizáciou
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Slobody
Fiľakovo

zastúpenou riaditeľom PhDr. Istvánom Mázikom (ďalej „organizácia“)
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a  s.
pobočka Fiľakovo
Číslo účtu: 9504109 / 5200

Č I .  1 

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je refundácia výdavkov na vykonávanie činností podľa 
Mandátnej zmluvy uzavretej v zmysle § 566 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného 
zákonníka v znení neskorších právnych úprav uzavretej medzi mestom Fiľakovo a Zoltánom 
Kováčom, bytom Fiľakovo, Fialková 4. Ide o nasledovné činnosti - služby:

a) pravidelná a bežná kontrola faktúr elektrickej energie vzhľadom na spotrebu
b) navrhnutie prispôsobenia poplatkov za el. energie vzhľadom na výber tarify
c) návrh hodnôt hlavných ističov na odberných miestach vzhľadom na predpokladaný 

odber -  výkon
d) sledovanie platnosti odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len „OPaOS“)
e) vykonanie OPaOS na el. inštaláciách, zariadeniach, spotrebičoch, bleskozvodoch 

v objektoch v majetku mesta Fiľakovo
í) koordinácia údržbárskych prác a opráv súvisiacich s výkonom OPaOs
g) odborné stanoviská na projekty financované mestom Fiľakovo -  preberanie investícií
h) riešenie elektrotechnických a elektroenergetických problémov a spolupráca s vedením 

mesta na už existujúcich zariadeniach
i) poradenstvo v oblasti energetiky a elektrotechnických noriem 
j) kontakt s dodávateľmi el. energie na základe plnej moci.

Mesto Fiľakovo v zmysle mandátnej zmluvy uhradí dodávateľovi služieb faktúru vo výške 
dohodnutej mesačnej odmeny 780,- eur s DPH.



ČI. 2
Výška podielu organizácie

Výška podielu organizácie na celkovej výške fakturovaných nákladov za vykonané 
služby predstavuje čiastku 80,-eur mesačne.

ČI. 3
Spôsob refundácie výdavkov a úhrada faktúr za refundácie

Suma 80,- eur mesačne bude mesto fakturovať organizácii vždy najneskôr do 10-teho 
dňa každého kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry bude 14 dní a úhrada sa vykoná na účet 
mesta.

ČI. 4
Záverečné ustanovenia

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, a úhradu za služby uvádzané v článku 1 
bude mesto fakturovať od mesiaca september 2011. Dohoda bola vyhotovená v 3 
exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostane mesto a 1 exemplár organizácia

Vo Fiľakove dňa 9. novembra 2011

Riaditeľ organizácie: Primátor mesta:


