
 

Uzatvorená podľa zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike medzi nasledujúcimi 
účastníkmi: 

1. Predávajúci: Stredné odborné učilište stavebné 

Nábrežie 
mládeže 1 
950 28 
Nitra 

zastúpený : Mgr. Jozef Blaško, riaditeľ SOUs Nitra 

IČO : 893 293 

bankové spojenie : VÚB Nitra, č. ú. 25932 - 
162 / 0200 č. licencie : T 
0061/2001 (ďalej len 
SOUs Nitra) 

2. Kupujúci: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Nitra 
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Zmluva o dodávke a odbere tepla 

č. zmluvy 1 / 2003 



zastúpený : Mgr. Vladimír Ďatko, riaditeľ KR PZ Nitra 

IČO : 735 809 

Bankové spojenie : NBS Nitra, č. ú. 44531- 
882 / 0720 (ďalej len KR 
PZ Nitra) 
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3.1. Predmetom zmluvy je : 

- dodávka a odber tepla z kotolne umiestnenej na ul. Nábrežie      
mládeže č.1, ktorá je 
v objekte SOUs Nitra 

Pre objekt Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Nábrežie mládeže 6.1, 
Nitra za účelom zabezpečenia vykurovania 

1.2. Technické parametre : 

- vykurovaná plocha OR PZ Nitra 5.100 m2 

 

Článok II. Podmienky dodávky a 

odberu tepla 

2.1.Dodávka a odber tepla sa bude uskutočňovať na základe prihlášky kupujúceho, ktorá 
tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a na základe odberového diagramu, ktorý tvorí prílohu č.2 
tejto zmluvy. 

2.2.Predávajúci sa zaväzuje k dodávke tepla v množstve a parametroch potrebných 
k zaisteniu teploty objektu a v množstve stanovenom technickými normami a Zákonom 
č. 70/1998 Z. z. o energetike. 

2.3.Miestom plnenia sa rozumie miesto, kde tepelná energia prejde zo zariadenia vo 

vlastníctve predávajúceho do zariadenia vo vlastníctve kupujúceho. 



2.4.Teplonosné médium je vo vlastníctve predávajúceho a preto je kupujúci povinný ho 
vracať. 

2.5. Predávajúci je povinný regulovať výrobu a dodávku a kupujúci spotrebu tepla tak, aby 
bola dosiahnutá maximálna hospodárnosť pri jeho výrobe, rozvode a spotrebe. 

2.6. Pre  dodávky tepla  sú  pre  obe  zmluvné  strany  záväzné  obchodné  a 
technické 
podmienky dodávky tepla, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

2.7. Množstvo odobratého tepla sa zisťuje odpočtami z meracieho zariadenia na jednom 
odbernom mieste.  Predávajúci je povinný vykonať meranie podľa § 34 Zákona č. 
70/1998 Z.z. o energetike. 

2.8. Odovzdávaným miestom je kotolňa SOUs Nitra, meracím miestom ÚK je chodba 
v objekte C na prízemí OR PZ Nitra. 

2.9. Predávajúci zaručuje na odovzdávanom mieste minimálny diferenčný tlak. 

2.10. Kupujúci bude používať odberné teplo na nasledujúce účely : 
- vykurovanie nebytových priestorov 

2.11. Ak kupujúci neumožní pracovníkom predávajúceho vstup do priestoru kupujúceho 
k vybaveniu  odpočtu  meradiel  alebo  zaviní  poškodenie  meradiel  a tým  
znemožní 
vybavenie odpočtu, môže predávajúci spotrebu odhadnúť  na základe predchádzajúcej 
spotreby,    prípadne   podľa   spotreby   odberného   miesta   podobného    
charakteru. 
Vyrovnanie bude urobené pri najbližšom odpočte. 

2.12. Pokiaľ kupujúci neumožní pracovníkom predávajúceho vstup do zariadenia kupujúceho 
a toto bude príčinou vzniku poruchy pri dodávke tepla alebo z tohto dôvodu nebude 
možné poruchu pri dodávke tepla odstrániť, zodpovedá kupujúci za poruchy spôsobené 
dodávkou tepla. 

 

 

Článok III. Cena za dodávku tepla a platobné 

podmienky 

3.1. Cena za dodávku tepla je stanovená v ujednaní o cene, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto 
zmluvy. 

3.2. Zúčtovacie obdobie je od 01.01. do 31.12. každého roku. 

3.3. Cena je po dohode s kupujúcim účtovaná bez DPH. 

3.4. Vyúčtovanie dodávky tepla sa vykoná ročne a dodávky vody mesačne. 

3.5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 21 dní od obdržania faktúry. Táto povinnosť je 
splnená dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Pri omeškaní 
platieb sa bude fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 
z fakturovanej sumy až do zaplatenia. 

3.6. Dodávka tepla je fakturovaná za cenu určenú dodávateľovi na príslušný kalendárny rok / 
t.j. tzv. regulačný rok / Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len ÚRSO ) 
rozhodnutím o stanovení maximálnej ceny tepla. 



3.7. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny 
mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla ÚK, ktorú odošle odberateľovi tepla do 
12. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra ja splatná do 21 dní od 
doručenia daňového dokladu - faktúry. 

3.8. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho ( 
regulačného) roku, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku. Vyúčtovanie je splatné 
do 21 dní od doručenia daňového dokladu - faktúry. Rovnako sú splatné doplatky, resp. 
preplatky k mesačnej fakturácii, fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na 
účet dodávateľa. 

3.9. Odberateľ tepla uhradí na účet dodávateľa tepla zálohové platby vo výške a termínoch 
dojednaných v zmluve o dodávke tepla. 

3.10. Dodávateľ vo faktúre: 
a) spotrebu tepla pre ÚK podľa údajov určeného na meradle za fakturačné obdobie 

ocení variabilnou zložkou ceny Sk/GJ určenou ÚRSO 

b) Fixnú zložku ceny tepla fakturuje vo fakturačnom období v 1/12-ine. Túto zložku 
ceny tepla fakturuje  dodávateľ  aj  v prípadoch  oprávneného  prerušenia  
alebo 
obmedzenia tepla. 

Článok IV. Iné 

dojednania 

4.1. Kupujúci môže na základe písomného súhlasu predávajúceho prenechať teplo ďalším 
kupujúcim. Voč i týmto ďalším kupujúcim vystupuje kupujúci ako predávajúci 
s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike. 

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2003. 

^Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú 
na svojich prípadných nástupcov. 

4.4.   Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   zachovať      mlčanlivosť   o skutočnostiach,   
ktoré   sú predmetom zmluvy. 

Článok V. Záverečné 

ustanovenia 

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 
výtlačok. 

5.2. Uzatvorením tejto zmluvy zaniká Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 1/2002 zo dňa 
5.6.2002. 

5.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
01.01.2003. 

5.4. Prílohy 1 až 4 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Prílohy : 

> Príloha č.1 - Prihláška k odberu tepla 
> Príloha č.2 - Odberový diagram 



> Príloha č.3 - Obchodné podmienky dodávky tepla 
> Príloha č.4 - Rozhodnutie ÚRSO 

V Nitre dňa ...' ................ 2003 

Stredné odborné  učilíšť steveon* 

Nóbrežie mlódeže č   1 
950  28     N I T R A  -  

0 7  

VNi 2003 

 

Krajské riaditeľstvo iného zboru v 

 

 

 

né učiliš Stredné, 
stavebné v 

Mgr. Jozef Blaško 

riaditeľ SOUsNitr 

gr. Vladimír Datko 
riaditeľ KR PZ Nitra 


