
DODÁVATEI]:
obchodné meno
právna forma
povolenie ěinnosti

Sídlo
Štatutárny zástupca
ICo
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
číslo úětu
IBAN
SWIFT/BIC
(d'alej len dodávatel')

ODBERATEIj:
obchodné meno
právna forma
povolenie ěinnosti
Sídlo
Štatutárny zástupca
ICo
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
čislo účtu
IBAN
SWIFT/BIC

TEPELNE HOSPODÁRSTVO spoloěnosť s ručením obmedzeným Košice
Spoloěnosť s ručením obmedzeným
nazáklade zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I
v oddieli Sro, vložka é, 3697lY
Komenskéh o ě. 7 ,040 01 Košice
Ing. Štefan Kapusta - konatel' spoloěnosti
31679692
2020485500
SK2020485500
čSoB, a.s,

257942731,1500
SK607 5 0000 000000257 9 42,7 3

CEKOSKBX

a

MŠ Budapeštianska 1

Rozpo čtová or ganizácia

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

Prima banka Slovensko, a,s.

0509322002l5600
SK6856000000000509322002
KOMASK2X

(d'alej len odberatef)

Čtánot< VI. Osobitné ujednania

bod 2. sa nahradzuje v znení:

2. Dodávatel' a odberatel' sa vzájomne dohodli, že po ukončení regulaěného roka ut" tj, tok 2017
bude fakturácia fixných nákladov vykonaná (alternatívne) nasledovne:

2,I objem oprávnených fixných nákladov dodávatel' v zmysle Vyhlášky ÚnSO e.

24812016 Z,z, § 4 ods. (12), prerozdelí medzi odberatel'ov podl'a skutočne dodaného
množstva tepla na OM v roku ,,t". Odberatel' s prerozdelením objemu fixných
nákladov súhlasí. Prerozdelenie bude vykonané súěasne s konečným vyúčtovaním
rÚV Oo 10. marca roka nasledujúceho,

alebo
2.2 dodávatel'bude fixnú zložku ceny tepla v roku ,,t" fakturovať ako súěin dohodnutého

regulaěného príkonu v kW a fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom.
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DODATOKč.1l20l7
k zmluve č. 1130223427 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej len

,,Zmluva"), ktoru uzavreli medzi sebou:



lT{-Odberatel' súhlasí s fakturáciou fixných nákladov podl'a bodu:

*porr., do orámoyane.j časti odberateť uvedie (doplní) zvolenú možnost, (bod 2,1 alebo 2,2),

v prípade, ak v potvrdenom dodatku nebude uvedená ani jedna zmožností, bude dodávatel, fixnú

"tóZt 
u ceny fakturovať podťa bodu2,2,

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávaj ú nezmenené,

Tento dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zmluvnú stranu,

Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súěasť ,,Zmluvy",

Na vznik dodatku je potrebná dohoda o celom jeho obsahu,

zm|uvné strany berú na vedomie, že ak je Dodatok povinne zverejňovaným v zmysle zákona

ě.2I|l2000 Z.z, orroúoáno.n prístupe k infoimáci ám azmene a doplnení niektoqých zákonov v znení

neskorších predpisov bude v'rozsa'hu, ktorý podlieha tejto .povinnosti 
zverejnený na centrálnom

registri zmlúv ,".p. *.uouej stránke oauerát"ru. osoba iovinná v zmysle vyššie uvedeného zákona

mřsí druhú zmluvnú stranu informovať o nadobudnutí účinnosti Dodatku,

Zm|uvnéstrany sa dohodli, že tento ooauior.le platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými

stranami a berú na vedomie, že Dodatok je u8innlr aňom ňasleáujúcim po dni jeho zverejnenia

v zmysle zákona é.2|Il2000' Z. z. o.totáano* prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektor;ých zákonov i ,nenineskorších p..dpi.ou u riuoni e.+0l|964 Zb, občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov.

zm|uvnéstrany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že ich zmluvná vol,nosť nie je niěím

obmedzená, z. tento Jáoatok nóu"aureli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných Podmienok,.Že si

obsah tohto dodatku dókladne preěítali aže íento je im jasný, zrozumitel,ný a vyjadrujúci ich

slobodnú, vážnua spoloěnú vól'u, a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú,

v košiciach, dňa

Dodávatel':

1 6 -11, 20i7

Meno a priezvisko:
Ing. Štelarr Kaptrsta

Funkcia:
konatel'

Podpis:

řřřóiTó§t;n
.á,

V Košiciach, dňa /j // a/!
odberatelo:

Meno a priezvisko:

/4,z r //íTVllv/,

Funkcia: l

,e7-Z/[íí,cl

///0 ,s/J)/

9fuy
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/-,/, /


