
Zm|uva o dodávke a odbere tepla
uzavretá v zmysle zákona é. 65712004 Z. z. o tepelnej energetike, zákona é. 2761200l Z. z. o regul,ácii v siefovych

odvetviach v znení neskor§ích predpisov a ostatnych právnych noriem slovenskej republiky

Z]MLP-2013-240_000001
I. ZMLU\rNB STRANY

1.1, Objednávatel':

Základná §kola Gyula Szabóa
929 0l Dunajská Streda, §totsru gsolt
rozpoötová organizácia zriadená mestom Dunajská Streda so samostatnou právnou subjektivitou
ICO: 36081019 DIC: 202l353II4
Bankové spojenie: ÖSOS, a.s,, poboóka Dunajská Streda ó. úótu: 26538183/7500
§tatutárny orgán: PaedDr. Teréz Csölle te1.: 09Il 255 403 e-mail: 'csol1e,terez@gmail,com'

I.2. Dodávatel':

EPC Energyo s.r.o.
Bratislavská 2l, 93l 0l §amorín
Spoloönost' je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislave, v oddel. Sro, Vloáka óíslo: 59588/B

tÓo: ++ 873 999 DIÖ: 2O2 286 9849 tÖ opH: SK202 286 9849
Bankové spojenie: VÚB, a. s., ö. úótu: 2997389l59lO2OO
§tafutárnyorgán: Martin Prívara tel. :0915 603 549 e-mail:

Zástupca k rokovaniam vo veciach

zmluvnych, technick}ch, ekonomick}ch:
Martin Prívara tel. : 0915 603 549 e-mail: marlin.privara@gmail.com

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmlur,y o dodávke a odbere tepla (dalej len zmluva) je dodávka a odber tepla a

dopliovacej vody zo sústavy tepelnych zaríadení dodávatel]a do sústalry tepelnfch zarladení odberatefa.

In§talovan} v"lkon OST:

1. Pre ÚK : 500 kW

Tieto zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla lyjadrujú §pecifické podmienky lrypllvajúce zo
zvlá§tnej povahy dodávky teplaz teplárenskej sústar,y a sú q,pracované v súlade so 4111,1l11ri11 i i15; .Ji]1;,| l
{ {] ]{,:!J[i1 ip,rlgc_|!}_i1, v§eobecne záváztymi právnymi predpismi a dispeöersk}m poriadkom

teplárenskj,ch sústav zásobovania teplom.

III. DODACIE PODMIENKY

3,1. Dodávka tepla podla § 19 ods. 1 zákona ó. 65712004 Z. z. o tepelnej energetike je splnená prechodom
zmluvne dohodnutého mnoZstva tepla zo sústar,y tepelnlch zariadení dodávatel'a do sústaly tepelnjlch
zariadení odberateta.

3.2. Sústava tepelnlilch zariadení zostáva v priebehu celého zmluvného vztahu majetkom dodávatel'a.
3.3. Zmluvné miesto dodávky tepla, parametre dodávaného média a meranie sú definované v pdlohe ó. 1

tejto zmluvy - ,,Prihlá§ka k odberu tepla".
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3.4. Zmluvte dohodnutá záIohová platba je §pecifikovaná v prílohe ó. 2 tejto zmluly - ,,Dodatok
o preddavkov}ch platbách"

Iv. TECHNICKE PODMIEI\KY DODÁVKY

4.1. Dodávka tepla sa riadi zákonom zákona ö. 657 12004 Z. z. o tepelnej energetike a v§eobecne záváznymi
právnymi predpismi.

4,2. Hospodárnost' prevádzky sústaly tepelnfch zaríadení sú dodávatef a odberatel] povinnju zabezpeóovat
v súlade s ustanoveniami § 25 zákona ó. 65112004 Z. z. o tepelnej energetike a v§eobecne záváznymt
právnymi predpismi,

4.3. Odberatel je povirrny umoLnít dodávateLovi prístup k sústave tepelnfch zaríadení v ktorukol'vek
dennú a noönú hodinu, odovzdat' mu duplikát klúöov od odovzdávacej stanice tepla (dalej OST) alebo
oznámit stabilné miesto ich uloZenia, ako aj teleforrrre óíslo kontaktnej osoby dostupnej poöas celych
24 hodín.

4.4. Dodávatel je povinny vo vlastnej réZii kontrolovat' sústaru tepelnlich zaríadení, resp. jeho podruZné
sústaly tepeln;ich zaríadení, kontrolovat' dodrZiavanie dohodnut;ich technick}ch podmienok, ako aj

sprármost' údaj ov meracích prístrojov.
4.5. Odberatel] ohlási dodávatelovi bez zbyoóného odkladu poruchy na sústave tepelnllch zaríadení,

vrátane zariadeni podruZne pripojenfch, ktoré majú r,plyv na dodávku tepla, Odberatel] v§ak nesmie
zasahovat' do primárneho okruhu dodávatel]a a zariaderu patriacich do majetku dodávatefa.

4.6. Odberatel' je v prípade alc_íchkolivek plánovanych zmien tj,kajúcich sa tepelnj,ch zaríadení povinnli
predloZit' projektovú dokumentáciu plánovanych zmien k odsúhlaseniu dodávatel'ovi pred ich
realízácíou a re§pektovat' pripomienky dodávatefa k predloZenej projektovej dokumentácii,

4.7. Po uplynutí doby poöas ktorej odberatel] odstránil poruchu, resp. lykonal údrZbu na svojich tepelnlch
alebo in!,ch zaríadeniach, alebo ukonöení plánovanej odstávky, vyzve dodávatela na spustenie
technologickf ch zarladení do prevádzky.

V. MERANIE DODÁVKY TEPLA

5.1. Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia § 17 a § 18 zákona ó.65712004 Z. z. o tepelnej
energetike a lyhlá§ky 15212005 Z. z. . Dodávka tepla sa meria uróen}mi meradlami dodávatelia, ktoré
sú uvedené v prílohe ö. 1 tejto zmlur.y.

5.2. Prívod a meranie plynu zabezpeöí dodávatel' tepla na vlastné náklady.
5.3. Odberateli je povinny zabezpeóít pre dodávatefa trvalj, bezpeóny prístup k uröen}m meradlám

azaríadeníam vzmysle platn!,ch predpisov BOZP aPO azodpovedá za po§kodenie úradnej alebo
podnikovej plomby.

5,4. Odberatel] möZe pre vlastnú potrebu po upovedomeni aza prítomnosti dodávatel]a namontovat'
podruZné meradlá zapojené za uróenym meradlom dodávatel'a, av§ak tak, aby neovplyrüovali chod
uröeného meradla dodávatefa a ani zmluvné podmienky dodávky tepla. Správnost' merania
podruZnych meradiel dodávatel] nekontroluje a ani ich neodóítava.

5.5. Ak má odberatel' pochybnosti o sprál,rrosti údajov uröen}ch meradiel, alebo zistí na nich chybu, móZe
písomne poiíadat dodávatel]a oich presló§anie podfa ustanovení § 18 ods. 2 zákona ó. 65712004
o tepelnej energetike,

5.6. Ak sa aj pri druhom presló§aní zistí, í,e údaje uröeného meradla sú v medziach triedy presnosti
uvedenej vfobcom, odberatel] uhradí dodávatelovi náklady spojené s presló§aním, okrem prípadov ak
k presku§aniu do§lo z podnetu dodávatel]a.

5.7, Ak sa pri presku§aní zistí, Ze hodnoty uröeného meradla sa odchyl'ujú od prípustnej hodnoty,
dodávatel] lymení uröené meradlo tepla na svoj náklad a odberatefovi uhradí sumu zodpovedajúcu
chybe v merani, a to odo dria, kedy chyba preukázateíne vztil<7a, resp. odo dria odpoötu
predchádzajúceho mesiaca.

5.8. Ak nemoZno presne zistit' spotrebu tepla poöas poruchy uröeného meradla alebo vjlluky merania poöas
plánovanej kontroly, spotreba tepla sa ryhodnotí podla priemernlích spotrieb v predchádzajúcich
pororinatel'n}ch obdobiach alebo infm spösobom dohodnutym s odberatel]om.

5.9. Odpoöty uröenych meradiel a lyhodnotenie dodávky tepla lykonáva dodávateL mesaóne, najskör 4
pracovné dni pred ukonöením mesiaca. V priebehu mesiaca móZe dodávater uskutoöfiovat' kontrolné
odpoöty,

5.10. Dodávatet zodpovedá za dodrLanie lehöt povinného overovania uróenych meradiel v zmysle zákona ó.

|4212000 Z. z. o metrolőgíí.
5.11.Vprípade ukonöenia odberu tepla podta tejto zmlur,yrie§i dal§ie podmienky ,,Zmluva obudúcej

lópnej zmluve", ktorá tvorí pdlohu ö. 3 a ktorá je neoddelitefnou prílohou tejto zmluly.

(
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vI. CENA

6.1, Cena tepla je stanovená úradom v zmysle legislatívnych predpisov ako dvojz|oLková na príslu§né
óasové obdobie v rozhodnutí o cene tepla v €/kWh. Do stanovenia ceny tepla pre dal§ie öasové
obdobie sa cena povaZuje za predbeitű cenu (zálohová), ktorá sa upraví po stanovení ceny ajej
úöinnosti v rozhodnutí úradu.

6.2, Na záÁade predpokladaného mesaöného odberu na odbernom mieste uzatvoria dodávatet
s odberatel'om prílohu ö. 2 tejto zmluvy -,,Dohoda o preddavkor"_ich platbách"

6.3. Cena tepla pre jednotlivé r,ykurovacie obdobia je presne §pecifikovaná v prílohe ó, 2: ,,Dohoda
opreddavkovlich platbách", Táto príloha sa aktualizuje minimálne raz roóne najneskór ku 31.
decembru daného roka pre obdobie nasledujúceho roka.

VII. PLATOBNE PODMIENKY

7.!. Dodávatel] dodané teplo fakturuje odberatelovi v mesaónej fakture sumou rozdelenou naplaíby za:
- skutoöne odobraté teplo, ktorá je súöinom variabilnej zloZky ceny tepla a skutoöne odobratého

mnoZstva tepla,
- zmluvne dohodnuté mnoZsfvo tepla, ktorá je súöinom ftxnej z|oíky ceny tepla s primeran|m

ziskom a regulaöného príkonu, ktor!, je uvedeny v cenovom náwhu v prílohe ó. 2 - ,,Dodatok
o preddavkor."_ich p latbách".

7.2. Preddavková platba a úhrada faktury prostredníctvom banky sa povaZuje za splnenú v zmysle § 339
ods, 2 Obchodného zákonníka, pripísaním sumy na úöet dodávatel'a so správny variabilnym,
§pecifi ckjm a kon§tantnym symbolom.

7.3. Dodávatel] má právo vystavi( zbemű faktúru pre odberné miesto odberatefa, ktoré majú rovnaké
bankové spojenie. Prílohou zbemej faktúry sú technické prílohy jednotlivj,ch odbernych miest.

7.4. Ak dodávatel lystaví zbernú fakturu pre odberné miesta odberatefa, je odberate|i povinnli uhradit'
sumu zbernej faktúry najneskör do termínu splatnosti na nej uvedenej. Odberatel bude uhrádzat'
mesaónú faktúru: Prevodnj,m príkazom - najneskör k dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.

7.5. Rozdiel medzi fakturovanou öiastkou apríslu§n;imi preddavkov}mi platbami, ktoré sú vprospech
dodávatel]a - preplatky, uhradí dodávatef v prospech odberatela najeho úöet uveden} na fakture do 14

dní od odoslania faktúry, a|ebo zníii o tuto öiastku neuhradené závázky odberatel'a z predchádzajűcich
období.

7.6, Odberatet je v ome§kaní, ak nesplní tíeío závázky:
a) nepreviedol alebo oneskorene previedol preddavkové platby,
b) neuhradil alebo oneskorene uhradil faktúru

7.7. Prí ome§kaní podlia ölánku VII. bod 7.6 písm. a) aúb) möZe dodávateli uplatnit' urokzome§kania
0,025 % z dlinej sumy za kaZd!,deí ome§kania.

7.8. Odberatet ííada zasielat' faktury:
a) na kore§pondenönú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluly,
b) Na e-mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy.

VIII. REKLAMÁCIE

8.1. Ak vzniknú chlüy pri r.yíótovaní odberu tepla z dövodu nesprármeho odpoótu, nesprávneho vlpoötu,
pouZitím nesprávnej sadzby, majú odberatel' a dodávatel' nárok na lyrovnanie nesprávne
fakturovanych öiastok.

8.2. Odberatel je oprávnenj, do 30 dní po prevzati faktúry uplatnit' reklamáciu mailom, ktorého prevzatíe
bolo potwdené, resp. písomne doporuóen/m listom na kore§pondenönú adresu dodávatel]a.
V reklamácii je nutné uviest' dövody jej uplatnenia, Av§ak reklamácia neopráviuje odberatel'a
k nezaplateniu lystavenej faktúry.

8.3, V§etky náleZitosti a postupy pri reklamácii sa riadia v§eobecne platnlmi právnymi predpismi.

IX. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

9.1. Menit' alebo doplfiovat' text tejto zmluly resp. niektorej z jej príloh, je moZné len formou písomnych
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potwdené a podpísané oprávnen}mi zástupcami oboch
zmluvnych strán. Tieto zíneíy sa vykonajú v öo najkrat§om moZnom termíne od doby, kedy do§lo
k zmene skutoóností.

1,
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9.2. Odberatel' móZe zmlur.u o dodávke a odbere tepla písomne qpovedat' podl'a § 19 ods, 6 zákona ó

651 12004 Z. z. o tepelnej energetike, ak dodávatefovi za§le písomnú qipoved najmenej 6 mesiacov
pred poZadovanl,m skonöením dodávky tepla a je splnená niektorá z podmienok § 20 tohto zákona.

9.3. Ukonóit' odber tepla na záHade zákona ó. 65'7 12004 Z. z. o tepelnej energetike moZno, ak ;

a) dodávatel tepla bez predchádzajtlcej dohody s odberateíom a koneönym spotrebitel'om zmení
teplonosnú látku,

b) dodávatef tepla ani po predchádzajtrcej písomnej vyzve odberateLa neodstráni nedostatky
v kvalite, mnoZstve a spoLahlivosti dodávok tepla alebo nesplní podstatné náleZitosti zmlur.ry
o dodávke a odbere tepla, najmá paíametre teplonosnej látky a hospodárnost' dodávky tepla,

9.4, Ukonóit' odber tepla möZe odberateL alebo koneönf spotrebiteli aj dohodou s dodávatel'om, ak
odberatel alebo koneönf spotrebiteli uhradí dodávatel]ovi ekonomicky oprávnené náklady r.lvolané
odpojením odberatel'a alebo koneöného spotrebitefa od sústavy tepelnlich zaríadelí dodávatel'a.

9.5, Dodávatel'möZe r,rypovedat' zmlur,,u o dodávke tepla, ak v,_ipoved písomne oznámí odberateliovi tepla
najmenej 6 mesiacov pred oznamovanym termínom skonöenia dodávky tepla a oznamovany termín
skonóenia dodávky tepla nepripadá na lykurovacie obdobie.

9.6, V prípade nesplnenia si povinnosti odberatela zaplatít za odobraté teplo najneskör uplynutím
posledného dia lehoty splatnosti faktúry, posklne dodávatel'odberatel'ovi náhradnú lehoru 14 dní na
splnenie si svojej povinnosti, Ak si odberatel nesplní svoju povinnost' zaplatit' za odobraté teplo ani
uplynutím náhradnej lehoty, r,yhradzuje si dodávatef právo odstupit' od zmlulry s okamZitou
platnosdou, priöom je odberateli povinnli uhradit' dodávatefovi zdokladované ekonomicky oprávnené
náklady, penále a pokutu.

x. zÁvnnnÖNnusrnNovnNr.l

lO.t.Zmluva o dodávke a odbere tepla nadobúda platnost' díom podpisu oboma zmluvnj,rni stranami
a úóinnost' díom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluly na webovom sídle odberatel]a. Dodávka
tepla sa zaöne díom uvedenym v prílohe ö. 1 - ,,Prihlá§ka k odberu"

I}2.Zmhvné podmienky na dodávku a odber tepla a príloha ö. 1 tejto zmluly sú dohodnuté bez öasového
obmedzenia.

10.3. Príloha ö, 2 tejto zmluly je dohodnutá vZdy maximálne na príslu§nj, kalendárny rok,
10.4. Podmienky dodávky tepla, ktoré neupral.uje táto zmlruva, sa riadia v§eobecne platnllmi ustanoveniami

podlia platnej legislatíly SR.
10.5.Táto zmluvaje r"lpracovaná v §tyroch vyhotoveniach, priöom kaidá zo zmluvnych strán obdrZí dve

vyhotovenia,

10.6.Neoddelitelnou súöast'ou tejto zmluvy o dodávke a odbere tepla je:
Príloha ö. 1 - ,,Prihlá§ka k odberu tepla"
Príloha ö. 2 - ,Pohoda o preddavkov}ch platbách"
Príloha ó. 3

1) ,; ,:, .-i,

- ,,V§eobecne závázlé podmienky regulácie, obmedzenia, preru§enia a ukonóenia
dodávky tepla"

Odberate1':

V,....,.,.....,..,.., día

Dodávatet:

EPC Energy s.r.o.
Konatel'

C", ilt ., anu...'j4.;...Í
j-, l <v1 ,l _J

Základnáíkola
Riaditel]ka §kd§klaclnó 5kola Gyulu Szabóa

s vyuiovecím jazykom mdd'drsky/i:
Szabó Gyuia Alapiskola
§kolská U]iCd a,9J6/] U

nrrnaíská §treda - Dunaszercíaha'
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Príloha ö. 1 k zmluve ó. ZMLP-20L3-240-000001

Prihlá§ka k odberu tepla
Öíslo: E13l1001

Odberné miesto; EL31100l

Názov odberného miesta: Základná §kola Gyula Szabóa
Odberatel]: Základná §kola Gyula Szabóa
929 0l Dunajská Streda, §tolsru gsolt
rozpoötová organizáciazriadená mestom Dunajská Streda so samostatnou právnou subjektivitou
ICO : 36081019 DIC : 2021353114 IC DPH;
Bankové spojenie: ö. úötu: 26538183l'7 500
§tatutárny orgán: PaedDr. Teréz Csölle tel.: 0911 255 403 e-mail; 'csolle.terez@gmail.com'
OKEÖ:

Dátum zaóatíaodberu: 01.08.2013
Teplonosné médium - horúca yoda:

vo r,ykurovacom období prí -|2 oC o teplote max:
mimo lykurovacieho obdobia o teplote max:

Tlak v teplovodnej sieti möZe dosiahnut' max. hodnotu

Dohodnutf l"_ikon:

Predpokladaná celková roöná tepelná potreba .......

Dodávka tepla je meraná kalorimetrom typ:
- V;frobné óíslo:
- Certifikaöné öíslo:

D,^..,r-r1, -1j, f
V ..,................, dia

Dodávatef:

" "/: 
-/ 1 cl t')

/ ),a

y P,*-:..&., dia /(,.:..Í.,.,ftlí

Odberatel]:

65 oC

65 oC

x,Í vpa

500 kW

450 000 kWh/rok

r' (:- <--\TY:l L_-
EPC Energy s.r.o.
Konatel]

.$, Epc ENERGy, s, r. o.

§,?ró:'ifi;!H], 
931 01 §amorin

ü lC OPH: §h.?022869849

@

základná§kola
Riaditefka §kolv.- - Zdftlddnó §kola Gyulu Szabóa

s vyuöovacím jazykom mad'arskym
Szabó Gyula Alapískola
Skolskó ulíca ö.9]6/1 O

.,,naískó Stredd - Dunaszerdahelv

zP-zot2-to-ooooo3 Strana 5 z 8



Príloha é.2 -k zmluve ó. ZMLP-2013-240-000001
Dohoda o preddavkovfch platbách

Pre rok 2013
Öíslo: E1311001

odberné miesto:
Názov odberného miesta: Základná §t<ola Gyula Szabóa
Odberatef : Základná Skola Gyula Szabóa

Preddavkové platby na rok 2012bo|i dohodnuté nasledovne:

Predpokladanf odber tepla za rok 450.000 kWh/rok

Regulaönj,príkon: ( 450.000 kWh/roV2000) 225 kW

Hodnota fix.nej zloúky 127,38| EtIR/kW bez DPH
Hodnota variabilnej zloíIq 0,05 EUR/kWh bez DPH

Celková roöná cena tepla
pri dodanom objeme 450.000 kWh tepla roöne:

Preddavkové platby
M esaöná záIohov á platba

51.160,83 EUR bez DPH
6I.392,99 ELIR s DPH

4.263,40 EUR bez DPH
5.116,08 EUR s DPH

v .!. w.,,ü:l..., dia

Odberateí:

/* ?,?_#

/aó€c=-t_----t-ű=--

Základná §kola
Riadite1ka 3(§fr|pdna §kola Gyulu Szabóa

s vyuőovacím jazykom mod'arskym
Szabó Gyula Alapískola
§kolskti ulica ö.9]6/1 (,

nttnaíská stredd - Dunaszerdahelv

1l
t, ,)'V .',l

V .,....,.,......,..., dúa

Dodávatel]:
1'z,/ ,/t//L.

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: : . . . , . . . . , . . , . , . . . . . .

EPC Energy s,r.o.
Konatef

''r EPc En|EtlG! ,, í. o.!t Blatiri;vska 21, 93i í]t 1J.,rnorl:i\, lco:44873993
ü lc DPH:5K20]286984íl

/i, f ?c'/)
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Príloha ö. 3 k zmluve é. ZMLP-20r3-240-000001

V§eobecne závázné podmienky regulácie, obmedzenia, preru§enia a ukonöenia dodávky tepla

öíslo ntlttoot

1. Na zabezpeöenie plynulého zásobovania v§etk;ich odberateLov ztepelnej sústavy dodávatefa podlia § 28
zákola ó. 65712004 Z. z, o tepelnej energetike ,uyhlasuje a odvoláva stav núdze pre územie kraja alebo jeho
öastí krajskf úrad a pre územie obce obec. Stavom núdze v tepelnej energetike je zúíenie, preru§enie
dodávok tepla alebo lyradenie sústavy tepelnych zariadeni z öinnosti nauzemi kraja, viacen_ich obcí alebo
obce na obdobie dlh§ie akoje 48 hodín, ktoré vzniklo v dösledku:
a) mimoriadnejudalosti
b) havárie alebo poruchy tepelnych zaríadení
c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepla, ktorlmi sú palivá, elektrina voda,
d) smogovej situácie podlia osobitnych predpisov,
e) teroristickéhoöinu.
0 opatrení §tátnych orgánov zasía\\ ohrozenia §tátu alebo lyhlásenia vojnového staru

2. Pri stave núdze sú zmlurmé strany povinné podrobit' sa obmedzujúcim opatreniam podl'a § 27 a § 28 el'rk1ul
i:, ír] ]1]1]_] Z.z_qtps]::;r§rü,gi!i}l a r*r_lr|al]*_r: lj l :!]{)5 l-. z

3. Dodávatef prostredníctvom tepelného dispeóingu, v zmysle v§eobecne závázného právneho predpisu, pri
stavoch núdze vyhlasuje tieto regulaöné stupne:

Regulaönf stupeü ö. 0
Normálna prevádzka, kde odber tepla je povoleny do hodnoty zabezpeóujűcej jeho racionálne
vyuZívanie, najviac v§ak do dohodnutého najr,y§§ieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame.
Regulaönf stupeü ö. 1

Dodávka tepla pre prípraw TUV je obmedzená na 3 dni v tyídni, pnöom harmonogram jednotlivjlch
dní v íyídtlí, kedy odberatef möZe pripravovat' TÚV, uröí v}robca alebo dodávateli pri lyhlasovaní
regulaöného stupía. Dodávka tepla na r,ykurovanie a technologické úöely, ako aj na §kolské
a zdravotnícke zartadenta so samostatnfm odbern;im zariadením.
Regulaönf stupeü ö. 2
Uplné preru§enie dodávky tepla pre prípraru TLIV po dobu platnosti regulaöného stupia. V§etky
ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulaónom stupni ö. 1.

Regulaönf stupeü ö. 3
Uplné preru§enie dodávky tepla pre príprar.u TUV po dobu platnosti regulaóného stupía a dodávka
tepla pre technologické úöelyje obmedzená do r"!§ky 75% najly§§ieho príkonu uvedeného v odbernom
diagrame. V§etky ostatné dodávky tepla sú uvedené v regulaönom stupni ö. 1.

Regulaönf stupeü ö. 4
Uplné preru§enie dodávky tepla pre prípravu TUV po dobu platnosti regulaöného stupía a dodávka
tepla pre technologické úóelyje obmedzená do v.j,§ky 50% najvy§§ieho príkonu uvedeného v odbernom
diagrame. Dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu noöného útlmu v priebehu celého
dria s r"fnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatn}m odbernfm zaríadením.
Regulaöny stupeü ö. 5
Uplné preru§enie dodávky tepla pre príprar.u TIrV po dobu platnosti regulaöného stupía a dodávka
tepla na lykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadeú
a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla pre technologické úöely je zní\eny na bezpeönostné
minimum.

4. Regulaönj, stupei vyhlasuje dodávatel] prostredníctvom tepelného dispeöingu príslu§nej sústavy
zásobovania teplom uröenému zástupcovi odberatela.

5. Dodávatel je povinny oznámit odberatelovi rryhlásenie regulaön/ch opatrení na nasledujúce kontaktné
údaje:

- v pracovnej dobe:
- mimo pracovnú dobu:
- e-mail:
Prípadné zmeíy ohlási odberatel bezodkladne dodávatel]ovi na tel. ó. 02 44883|42 anásledne mailom
resp. písomne na kore§pondenönú adresu dodávatel'a.

6. Dodávatel' má právo obmedzit' alebo preru§it' dodávku tepla:
a) pri vykonávaní plánovanych rekon§trukcií, opráv, űdrLby arevízíí energetick}ch zaríaderi, priöom tieto

vopred oznámi odberatefovi (dodávatef lryznaóí a doplní lybranú formu):
- mailom na adresu:
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7.

8.

- telefonicky na öíslo:
- písomne na adresu:

b) pri r,ykonávaní neplánovanych opráv v dösledku hroziacich havárií a poruch na sústave tepelnfch
zaríadelí a zdroja tepla, ako aj pri ich odstraíovaní na dobu nevyhnutnú na nábeh záloíného zdroja,

c) ak zariadenie odberatel'a ner,yhor.uje do tej miery, íe mőíe ohrozit' bezpeönost' Livota, zdravia osöb
a majetku alebo pri likvidácii príöin tfchto §tavov,

d) pri stavoch núdze (§ 27 zákona 65'712004 Z. z. o tepelnej energetike) alebo pri öinnostiach
zame dzujucich ich vzniku,

e) pri neoprávnenom odbere tepla,

0 aj odberatef neumoZiuje dodávatel]ovi prístup k meracím a odbern;im tepelnym zariadetiam,
c) ak odberatel] zmetíl bez súhlasu dodávatela prípojnú hodnotu odbernych tepelnlich zariadelí, prípadne

clonu regulujúcu tepelny vlkon,
h) ak odberatel nesplnil vyzl,una odstránenie nedostatkov na odbernom tepelnom zariadení,

D ak odberatel prenechá bez súhlasu dodávatel]a teplo d al§ím osobám,
j) ak odberatel] vracia watnú vodu z obehovej vody v men§om mnoZstve alebo s ry§§ou teplotou, ako je

dohodnuté v prílohe ö. 1 tejto zmlulry
k) ak je odberatel v ome§kaní s platbou za dodalé teplo, so zap|atením zmluvne dohodnutej zálohovej

platby podla prílohy ö. 3 tejto zmlury alebo so zaplatenim nedoplatku qplfvajúceho zo zűötovania za
dodávku tepla alebo úrokov z ome§kania a ak odberateli platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok
neuhradí ani v dodatoönej lehote, ktoru mu vo vyzve uröil dodávatel' podla ö1. II bod 7 zákona ó.

27 61200l Z. z. o regulácii v siet'ol"_ich odvetviach a o zmene a doplnení niektorych zákonov
V prípadoch uvedenych v ölánku V bod 5 písmeno b) aZ l) tejto zmluly dodávatel nezodpovedá za
vzniknuté §kody, ani za u§ly zisk odberatel]a.
Pri obmedzení alebo preru§ení dodávky íepla z dövodov podl'a ölánku V bodu 5) tejto zmluly je dodávatel'
povinnjr oznámí( odberatetovi zaótatok a ukonöenie tohto obmedzenia alebo preru§enia formou a na adrese

uvedenej v ölánku V bode 5)
9. Odberatel' poskytne dodávateLovi v prílohe ö. 1 pre prevádzkovy styk mená kontaktnj,ch osöb

zodpovedn}ch za prevádzku odberného zariadelía, ich mailové kontakty a telefonne öísla poöas aj mimo
pracormej doby. Zároveí sa zavázuje tieto údaje pravidelne aktuaIízovaf .

11.

Ak vznikla odberatel'ovi §koda pri obmedzení alebo preru§ení dodávky tepla zdövodov uvedenych
v ölánku V bod 5 písm. a) tejto zmlur.y, odberatel' mőie ííadat náhradu §kody a u§lého zisku voói
dodávatel]ovi len ltedy, ak tento nesplnil oznamovaciu povinnost' podlia ölánku Vbod 10 písm, e) tejto
zmluvy, alebo nedodrZal termin ukonöenia tohto obmedzenia.
Pri obmedzeniach resp. preru§eniach, je dodávatel' povinrry:
a) písomne upovedomit' odberatel]a o obmedzení, alebo preru§ení dodávky v prípadoch uvedenych v bode

6) písm. d) aí j),
b) upozornit' odberatel]a telefonicky, Ze mu obmedzí alebo preru§í dodávku tepla ak vprimeranej 1ehote

neodstráni nedostatky alebo poruchy pri odbere tepla uvedené v bode 6/j),
c) upozornit' odberatel'a telefonicky, Ze mu obmedzí alebo preru§í dodávku tepla podla bodu 6,&),

d) dodávku preru§it' ihned po zistení prevádzkov}ch nehód a poruch u odberatela podlia bodu 6 písm. c)
tohto dodatku, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpeönost' iívota, majetok, spósobujú nadmerné tepelné
straty alebo poruchy dodávateía. Ak odberatel nie je prítomnj, pri odpojení, upovedomí ho dodávatel'
o tomto stave bezodkladne.

e) Písomne upovedomit' odberatel'a najmenej 15 dní vopred o obmedzení alebo preru§ení dodávky
v prípadoch uvedenych v bode 6 písm. a).

Dodávku tepla obmedzenú alebo preru§enú z dövodov, ktoré sú na stfane odberatel'a, dodávatef obnoví po
odstránení v§etkfch nedostatkov alebo príöin, pre ktoré bola dodávka obmedzená, resp. preru§ená,

12.

10.

V D '"'r. ;i

Dodávate1':
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Odberatef :
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Zdklddnóó9.1a @u Szabóa
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EPC Energy s.r.o.
Konatel]
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