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Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

medzi 

ANTIK Telecom s.r.o. 
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice 

IČO: 36 191 400 
IČ DPH: SK2020045973 

zap. v Obch. registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.: 10988/V 

za ktorého koná: Ing. Igor Kolla – konateľ, Miroslav Antal v zastúpení 

  

                                                                            /ďalej len ,,ANTIK“/                                                                                                                                        

a 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

so sídlom Mliečna 1, 040 14  Košice 

IČO: 00690996 

DIČ: 2020761556 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:  

štatutárny orgán: Ing. Michal Krcho, starosta 

 

        /ďalej len ,,Partner“/ 

 

                                                                                        

/ďalej tiež len „Zmluvné strany“ alebo len „Zmluvná strana“/ 

 

za týchto podmienok: 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. ANTIK je obchodná spoločnosť s dlhoročným a stabilným postavením na trhu, ktorý  

okrem poskytovania telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a 

dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET/VoIP/, poskytne jeho 

používateľom inovatívne, inteligentné a moderné riešenie v rámci mobility mesta . 

 

1.2. Partner je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na  LV č. 307 v kat. území Košická 

Nová Ves, obec Košice, okres Košice III. v podiele 1/1 a to pozemku parcela registra C parc. 

č. 957/4 o výmere 440 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len 

,,nehnuteľnosť“). 

 

1.3. Elektrickým vozidlom sa rozumie e-motorka, e-skúter, e-bicykel, e-kolobežka a 

elektromobil. 

1.4. Nabíjacou stanicou je jeden alebo viacero nabíjacích bodov. 

 

1.5. Nabíjacím bodom je rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného 

elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla  

 

1.6. Infraštruktúrou je elektrické vedenie a istenie, meranie, zásuvky, informačný panel. 
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1.7. Meradlom spotrebovanej elektrickej energie  je podružný merač spotrebovanej 

elektriny ktorý je dodaný ANTIKom. 

 

1.8. Účelom tejto Zmluvy je úprava obojstranne výhodnej spolupráce medzi ANTIKom 

a Partnerom pri umiestnení (vybudovaní) a prevádzkovaní nabíjacej stanice a parkovania 

elektrických vozidiel podľa tejto Zmluvy v počte max. 6 kusov na nehnuteľnosti podľa 

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy v záujme toho, aby nehnuteľnosť vo vlastníctve Partnera 

a prevádzky, ktoré sa na ňom nachádzajú mohli byť navštevované používateľmi elektrického 

vozidla podľa tejto Zmluvy.   

 

 

 II.  

Predmet Zmluvy 

 

2.1. Partner sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy umožniť ANTIKu umiestniť (vybudovať) 

a prevádzkovať nabíjaciu stanicu na účely uvedené v čl. I bod 1.8 tejto Zmluvy, a to na časti 

nehnuteľnosti špecifikovanom v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve.  

 

2.2. Partner sa zaväzuje, že umiestnenie (vybudovanie) a prevádzkovanie nabíjacej stanice na 

účely uvedené v čl. I bod 1.8 tejto Zmluvy po dobu trvania tejto Zmluvy umožní ANTIKu 

bezodplatne. 

 

2.3. ANTIK sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi platby za odber skutočne odobratej elektrickej 

energie podľa tejto Zmluvy. 

 

 

 III. 

Platba za odber elektrickej energie 

 

3.1. ANTIK berie na vedomie, že Partner nie je dodávateľom elektrickej energie. Partner bude 

fakturovať len elektrickú energiu spotrebovanú ANTIKom určenú na základe meradla 

spotrebovanej elektrickej. Pri fakturovaní množstva skutočne odobranej elektriny bude cena 

1kWh elektriny zodpovedať cene za 1 kWh dodávanej elektriny fakturovanej Partnerovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že meradlom, z ktorého sa vychádza pri  určení množstva 

odobratej elektrickej energie je buď 

a) samostatné podružné meradlo alebo 

b) meradlo, ktoré je súčasťou nabíjacej stanice. 

 

3.2. V prípade ak meradlom spotrebovanej elektrickej energie bude meradlo, ktoré je 

súčasťou nabíjacej stanice, ANTIK oznámi Partnerovi množstvo skutočne odobratej 

elektrickej energie formou emailu v lehote 14 dní. Partner v danom prípade súhlasí s tým, že 

údaje oznámené ANTIKom sú údajmi, ktoré tvoria skutočne množstvo odobratej elektrickej 

energie.  

 

3.3.  Platba za odber elektrickej energie je splatná polročne na základe faktúry vystavenej 

Partnerom vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, za odber elektrickej energie v období 

predchádzajúcich šesť mesiacov, pričom platba za odber elektrickej energie bude uhradená v 

lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Zúčtovacie obdobie prvej platby za odber elektrickej 

energie bude za obdobie od podpisu zmluvy do 31.12.2021. 
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IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1. Partner sa zaväzuje ANTIKu odovzdať predmet zmluvy ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy 

 v stave, v akom sa predmet zmluvy nachádza v čase podpisu tejto Zmluvy. 

 

4.2. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v čase keď už bude nainštalovaná nabíjacia 

stanica zmluvné strany  spíšu protokol, ktorý podpíše ANTIK aj Partner.  

 

4.3. ANTIK je oprávnený užívať predmet zmluvy v rozsahu a k účelu podľa tejto Zmluvy 

a zároveň v súlade s právnymi predpismi. 

 

4.4. ANTIK zabezpečí inštaláciu nabíjacej stanice a súvisiacej infraštruktúry na vlastné 

náklady v súčinnosti s Partnerom. 

 

4.5. Partner súhlasí s umiestnením nabíjacej stanice a súvisiacej infraštruktúry na časti 

nehnuteľnosti špecifikovanom v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve  

 

4.6.  Partner sprístupní ANTIKu prípojné miesto na odber elektrickej energie. 

 

4.7.  ANTIK sa zaväzuje zabezpečiť odborné pripojenie na zdroj elektrickej energie na 

vlastné náklady.  

 

4.8.  ANTIK je oprávnený umiestniť alebo dočasne odinštalovať nabíjaciu stanicu najmä 

z dôvodu opráv, údržby, výmeny, technologického pokroku a to kedykoľvek počas trvania 

tejto Zmluvy a Partner je povinný poskytnúť ANTIKu súčinnosť.  

 

4.9. Partner nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do nabíjacej stanice 

a súvisiacej infraštruktúry bez súhlasu ANTIKu. 

 

4.10. Partner je povinný umožniť prístup k nabíjacej stanici ANTIKu a všetkým 

používateľom elektrického vozidla pre nabíjanie ktorého je nabíjacia stanica určená.  

 

4.11. Partner je povinný poskytnúť ANTIKu súčinnosť pri umiestnení informačných panelov 

slúžiacich na označenie nabíjacej stanice, pričom ich umiestnenie zabezpečí ANTIK na 

vlastné náklady.   

 

4.12. ANTIK je oprávnený na časti nehnuteľnosti špecifikovanom v Prílohe č. 1 k tejto 

Zmluve nainštalovať vlastný kamerový systém.  

 

4.13. V prípade vzniku škody Partnerovi z dôvodu nesprávnej manipulácie a pripojením 

elektrického vozidla podľa tejto Zmluvy do nabíjacej stanice používateľom elektrického 

vozidla  nenesie zodpovednosť za škodu ANTIK.  

 

4.14. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu svojich 

údajov, uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu od zmeny týchto údajov. 

 

4.15. Po zániku tejto Zmluvy je ANTIK povinný nabíjaciu stanici demontovať na vlastné 

náklady a miesto uviesť do pôvodného stavu.  
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V. 

Trvanie zmluvy 

 

5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

5.2. Zmluvu je možné ukončiť na základe dohody Zmluvných strán uzatvorenej v písomnej 

forme, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením od Zmluvy.  

 

5.3. Každá zo Zmluvných strán môže túto Zmluvu vypovedať v 3 mesačnej výpovednej dobe 

aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedať túto Zmluvu je možno len písomne, pričom  výpovedná 

doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď tejto Zmluvy riadne doručená druhej Zmluvnej strane. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 

6.2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia mať písomnú podobu potvrdenú oboma 

zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

 

6.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Každá zo strán obdrží po jednom origináli.  

 

6.4. Na vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zák.č. 40/ 1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

 

6.6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, a že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Obsah 

Zmluvy na dôkaz svojho súhlasu zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.  

 

 

VII. 

Ochrana osobných údajov 

 

7.1. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy sú spracúvané na vopred 

vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb  

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

7.2. Podpisom tejto Zmluvy, zmluvná strana prehlasuje, že bola oboznámená s informáciami 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 

 

V Košiciach, dňa 15.7.2021 

 

 

      

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

        ANTIK Telecom s.r.o.    Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 
       Miroslav Antal v zastúpení    Ing. Michal Krcho – starosta 
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Príloha č. 1 Situačný nákres 

 

 
 

 


