
ZNILUVA č.1130223427
o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody, ktorú uzavreli podl'a § 269 odst. 2 anasl. zák. ě, 51311991
Zb. * Obchodný zákonník s použitím zákona é. 65712004 Z. z. a súvisiacich predpisov v platnom znení
medzi sebou zmluvné strany:

DoDÁvATEL:
obchodné meno
právna forma
povolenie činnosti

Sídlo
Štatutárny zásíupca
IČo
DIČ
Ič DPH
Bankové spojenie
císlo účtu
IBAN
BIc/sWIFT
(d'alej len dodávatel')

ODBERATEI_1:
obchodné meno
právna forma
povolenie ěinnosti
Sídlb
Štatutárny zásíupca
IČo
DIČ
Ič DPH
Bankové spojenie
císlo účtu
IBAN
BIC/SWIFT
(d'alej len odberateť)

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnost' s ručením obmedzeným Košice
Spoločnost' s ručením obmedzeným
na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I
v oddieli Sro, vložka ě.369'7lY
Komenského č.],040 01 Košice
Ing. Štefan Kapusta - konatel' spoločnosti
316,79692
2020485500
SK2020485500
čSoB, a.s.
257942,731,7500
SK60750000 000000257 9 427 3

CEKOSKBX

a

MŠ Budapeštianska l
Ro zpočtová or ganizácia

Budapeštianska 1,040 l3 Košice
Mgr, Strukanová Iveta - riaditel'ka
35559420
2021793048

Prima banka Slovensko, a.s.

050932200215600
S K6 8 5 60000 00000 509322002
KOMASK2X

čtánot I.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je dodávka aodber tepla a teplej úžitkovej vody (d'alej len rÚV) pre zmluvne
dohodnutý odber: 11302234 MŠ Viedenská 34 z odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) resp,

kotolne: 2234. Dodávka tepla a rÚV je zo zariadenia dodávatel'a do zariadenia odberatel'a
špecifikovaného v prílohe ě,4 k tejto zmluve, v ktorej sú dohodnuté technické parametre odberného
miesta (d'alej len OM),

2, Dodávatel' sa zavázuje, že zabezpeěí a pre odberatel'a dodá teplo a TÚV, ktoré spíňa všetky parametre
kvality dodávky podl'a platných predpisov a technických noriem a v zmysle podmienok dohodnu!ých
v zmluve a jej prílohách.

3. Odberatel' sa zavázuje, že podl'a podmienok dohodnutých vtejto zmluve odoberie azaplatí
dodávatel'ovi cenu zaskutočne odobraté teplo a TÚV.

4. Množstvo tepla na príslušný regulačný rok objednáva odberatel' písomne formou objednávky, tvoriacej
podklad pre zmluvne dohodnuté množstvo tepla a je zároveň podkladom pre výpočet variabilnej z|ožky
maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu na odobraté teplo namerané na odbernom mieste

[EUR/kWh]. Objednávku na rok nasledujúci odberatel' doruěí dodávatel'ovi vždy do 12. augusta
bežného roka. Potvrdením objednávky dodávatel'om sa táto stáva prílohou č.1 tejto zmluvy.
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5. Regulačný príkon (Rp) odberného miesta pre regulačný ťok ,,t" sa vypoČÍta podl'a legislatívnej ÚPravý

plainej pre dane ouaoúi.. Konkrétny sposób ýpočtu RP budeuvedený vprílohe č. 1 ,,Objednávkana

zmluvne dohodnuté množstvo tepla - rógulačný rok ,,t"", ktorá je neoddelitel'nou súČasťou zmluvY.

čtánok II.
Čas plnenia

zm|uv a sa uzatv át a na dobu neu rčitú.
práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v období od 01.11.2017 do dňa ÚČinnosti tejto ZmluvY,

sa budú riadit' ustanoveniami tejto Zmluvy.

Článok III.
Cena

1. Cena tepla bude fakturovaná v maximálnej cene platnej pre príslušné obdobie v zmYsle Rozhodnutia

úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d'alej len ÚnSO) platného pre Tepelné hospodárstvo s.r.o.

Košice, ktoré je neoddelitelnou súčasťou tejtozmluvy ako jej prílolra č.5, Dodávatel'PÍsomne oznámi

odberatelovi cenu tepla pre príslušnli regutaenli rok najneskór do 30 dní od zverejnenia cenového

rozhodnutia ÚRSO - rn.

2. V cene tepla dodaného na prípravu tÚV nie je zahrnutá cena studenej vodY, táto je ÚČtovaná

samostatne.

3. Cenazadodávku teplej úžitkovej vody sa skladá z dvoch samostatne ÚČtovaných PoloŽiek:

a.) tepla potrebného na ohrev
t.) vóanér,o a stočného teplej úžitkovej vody dodávanej z vnútorného vodovodu dodávatel'a vodY.

Cena vodného a stočného je v priebehu roka totožná s cenou vody zverejného vodovodu

(EUR/m3) fakturovanej dodávatel'om SV.
po ocipočte určených meradiei spotreby TÚV sa cena SV a tepla na prípravu TÚV v okruhu OST resP.

kotolne prerozdeli na oM v pomere skutočnej spotreby nameranej u koneČných spotrebitel'ov.

Článok IV.
Fakturovanie a platenie

1. Spósob fakturácie aúhrady faktúr za dodávku aodber tepla atÚV str špecifikované vprílohe Č.2
(Špósob fakturácie) u u prilohe č, 6 (Dohoda o výške zálohových platieb), ktoré tvoria neoddelitel'né

prílohy tejto zmluvy.

článot< v.
Zmluvné pokuty

1. Ak nedójde kzaplateniu faktúr adohodnutých zálohových platieb vlehote splatnosti, je dodávatel'a

tiež odbóratel'oprávnený nárokovať zmluvnú pokutu vo ýške 0,03 Yo zďlžnej čiastkY zakaŽdý deň

omeškania.

2. Zap|atenim zmluvnej pokuty v prípade neoprávneného odberu tepla alebo tÚV nie je dotknutá

povinnost' odberatel'a nahradiť dodávatel'ovi vzniknutú škodu.

Článok VI.
Osobitné ujednania

1. Základom pre určenie dohodnutého množstva tepla v kWh je množstvo podl'a skutoČnej spotreby tepla

V roku ,,t-2".
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2,

3.

4.

5.

Dodávatel' a odberatel' sa vzájomne dohodli, že dodávatel' bude v roku ,,t" fixnú zložku ceny tepla
fakturovať podl'a aktuálneho Dodatku na rok ,,too.

V prípade, ak rná odberatel' v priebehu roka prerušenú dodávku tepla z dóvodov neplatenia, resp,
podlžností voči dodávatel'ovi tepla je povinný zap|atiť dodávatel'ovi fixnú zložku maximá|nej ceny
tepla s primeraným ziskom za celý regulačný príkon.

Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla sa riadi zákonom 65712004 Z.z, v pLatnom zneni,

Písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, doručované jednou zmluvnou stranou (ďalej len ,,odosielatel"o) sa
považujú za doručené druhej zmluvnej strane (ďalej len ooadresát"), ak boli doručované na adresu
adresáta uvedenú v záhlavi tejto zmluvy, resp. na adresu, ktoru adresát naposledy písomne oznámi|
odosielatel'ovi. Písomnost' sa považuje za doručenú dňom, v ktorom adresát zásielku obsahujúcu
písomnosť prevzal alebo odmietol prevziat', alebo na osemnásty deň odo dňa podania zásielky na pošte,
ak sa uloženázásielkazaslaná na adresu podl'a predchádzajúcej vety vrátila spát'odosielatel'ovi,

čhnok VII.
záverečné ustanovenia

1. Pre vznik zmluvy sa vyžaduje dohoda ocelom jej obsahu. Obsah zmluvy je možné meniť len
písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zásfupcami zmluvných strán.

2, Obsah tejto zmluvy (Príloha č. l, č. 4 ač.6) prehlasujú zmluvné strany za predmet obchodného
tajomstva, okrem skutočností povinne zverejňovaných vzmysle zákona č.21112000 Z.z. v platnom
zneni.
Zmluvné strany berú na vedomie, že ak je Zmluva povinne zverejňovanou v zmysle zákonač.21112000
Z.z. o slobodnom prístupe k informácíám azmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bude v rozsahu, ktorý podlieha tejto povinnosti zverejnená na Centrálnom registri zmlúv
resp. webovej stránke odberatel'a. Osoba povinná v zmysle vyššie uvedeného zákona musí druhú
zmluvnú stranu informovať o nadobudnutí účinnosti Zm|uvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že íáío Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a berú na vedomie, že zmluvaje účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom pdsťupe kinformáciám aozmene adoplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov azákonač.40l1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

Podpis štatutárneho zástupcu dodávatel'a na faktúre bude mechanický v súlade s § 40, odsek 3

občianskeho zákonníka.

Ak dójde k zániku, niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti
na jeho právneho nástupcu.

5. Podmienky skončenia odberu tepla zo strany odberatel'a aj zo strany dodávatel'a sa riadia
ustanoveniami § 20 zákona ě. 65712004 Z. z, v platnom znení.

Ak odberatel' ani na písomnú výzvu dodávateťa neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný
kalendárny rok najneskór do 3 1. augusta bežného roka, alebo v lehote určenej zákonom, dodávatel'je
oprávnený vypovedat' zmluvu o dodávke a odbere tepla s tým, že výpovedná lehota v takomto prípade
uplynie vždy s uplynutím bežného kalendárneho roka, ak dodávatel' doručí písomnú výpoved'
odberatel'ovi.

Výslovne neupravené právne vzí'ahy sa riadia Technickými a dodacími podmienkami o dodávke tepla
(príloha č. 3 tejto zrnluvy), zákonom č. 5l3l91Zb. - Obchodný zákonnik, zákonom č. 65712004 Z.z,
a súvisiacimi predpismi v platnom znení.
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9.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch , zkíorýchdostane dodávatel' a odberatel' po jednom

vyhotovení.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:

- príloha č. 1 - Objednávka tepla a TÚV
- príloha č. 2 - Spósob fakturácie
- príloha č, 3 - Technické a dodacie podmienky
- príloha č. 4 - Technické parametre OM
- príloha č. 5 - Rozhodnutie o cene tepla
- príloha č. 6 - Dohoda o výške zálohových platieb

v košiciach, dňa

Dodávatelo:
Meno a priezvisko:
Ing. Štefan

Funkcia:
konatel'

Podpis:

v košiciach, dňa

odberatelo:
Meno a priezvisko:

žqr, lÉft
Funkcia:

{7-ZaU.{0/d

Z,l,*a l7orz

/ l*1 _W
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