
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 15/2015 C 
uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z. 

o tepelnej energetikev znení neskorších predpisov medzi: 

KolByt, s.r.o. 
Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo 
Ing. Dévai Alexander, konateľ spoločnosti 

Domonkos Tibor, energetik 
36525481 
2020161165 
Sk2020161165 
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno 
3842637001/5600 
SK5156000000003842637001 
OR OS v Nitre, odd. sro, vL č. 10787/N 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
Partizánska ul. 15- 17, 946 03 Kolárovo 
Mgr. Juraj Murányi 

31824633 
2021015876 

VÚB Kolárovo 
1783841256/0200 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska ul. č. 15-17, 
Kolárovo 

I . 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ), 
Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické 
odvetvia. 

2. Odberateľom je koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
dodané teplo využíva na rozvod tepla. 

3. Koncovým odberateľom je odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú 
spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, má vybudovanú tepelnú 
prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto 
zmluvu o dodávke a odbere tepla ( ďalej len zmluva). 

n . 

Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky 
1. Predmetom zmluvy je dodávka a odber tepla určené pre konečnú spotrebu: 
a) na vykurovanie 
b) v teplej úžitkovej vode (ďalej len TÚV) vrátane dodávky studenej vody (ďalej len 

STV) 

Dodávateľ 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
Zmocnenec 
pre rokovanie: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
Zapísaný: 

a 

Odberateľ 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Zmocnenec 
pre rokovanie: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
Registrovaný: 
Odberné miesto: 



2. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a dohodnuté 
odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej 
„Technické parametre odberného miesta", v ktorej je uvedený dojednaný požadovaný 
maximálny tepelný príkon na odbernom mieste (odberných miestach), objednané množstvo 
tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti , umiestnenie 
určeného meradla, technické parametre teplonosnej látky. Vykurovacia krivka tvorí prílohu 
č. 2 zmluvy. 

3. Pre nasledujúci regulačný rok t predloží odberateľ objednávku množstva tepla 
najneskôr do 31. augusta roka predchádzajúcemu roku t, v ktorej rozdelí požadované 
množstvo na teplo pre ÚK a teplo pre TÚ V. V prípade ak odberateľ nepredloží 
dodávateľovi objednávku množstva tepla na rok t do tohto termínu, objednané množstvo 
tepla sa určí podľa dodávky tepla v roku t-2. 

III . 
Podmienky dodávky tepla na vykurovanie 

1. Dodávku tepla na vykurovanie zabezpečuje dodávateľ teplonosným médiom (voda) 
v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v 
tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplonosného média v 
súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok. 

2. Dodávka tepla na vykurovanie je splnená prechodom tepla určeným meradlom na 
meranie množstva dodaného tepla. 

3. Dodávateľ je povinný: 
a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl. MH SR č. 152/2005 Z. z. 

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. 
b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.l) 

zákona: 
ba) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom 

dohodnutom odbernom mieste a zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného 
predpisu, 

bb) zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu, 
bc) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať 

údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa, 
bd) vykonávať mesačné odpočty určených meradiel, 
be) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla 
4. a) Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za 

stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplonosného 
média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. 
prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné 
náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť. 

b) Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia 
u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických 
podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na 
mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly). 

c) Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. MH SR č. 151/2005 Z. z. 
ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v 
tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla 
z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred 
obmedzením. 

5. 1. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite 
najmä tým, že: 

a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte, 
b) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.7 

písm. a) až d) zákona. 
c) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom 

tepelnom zariadení ktoré môžu ohroziť dodávku tepla pre ostatných odberateľov, resp. 



plynulú prevádzku tepelnotechnických zariadení dodávateľa (napr. vypúšťanie teplonosného 
média). 

5.2. Odberateľ zodpovedá za hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných 
zariadení za odberným miestom. V prípade zásahu odberateľa do vnútorných odberných 
zariadení, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných 
zariadení dodávateľa, bez súhlasu dodávateľa, dodávateľ nenesie zodpovednosť za následky 
takto vykonaných prác. 

IV. 

Podmienky dodávky teplej úžitkovej vody 

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do 
odberného zariadenia odberateľa. 

2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TUV je umiestnené na vstupe tepla do 
zariadenia na prípravu TUV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Toto 
miesto je dohodnutým miestom aj na meranie množstva vody na prípravu TUV. 

3. Dodávateľ je povinný dodávky TÚV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. 
MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí zapojenie, udržiavanie -
overenie vodomerov spotreby teplej úžitkovej vody na prívodné a vratné potrubie na vstupe 
do odberného zariadenia, ktoré budú využité ako pomerové merače pri rozúčtovaní spotreby 
tepla a studenej vody na prípravu TÚV nameranej vo VS príslušného tepelného okruhu. 

5. V prípade vzniku poruchy v meraní spotreby TÚV podľa predchádzajúceho bodu, 
spotreba počas nemeraného alebo nesprávne meraného obdobia sa určí na základe spotreby 
nameraných hodnôt za to isté obdobie predchádzajúceho roka. 

6. Pokial k termínu medziročnej zmeny ceny vody nepredložia všetci odberatelia 
spotrebu množstva TÚV, ocení dodávateľ dodávku TÚV s jej priemernou cenou za 
príslušný rok. 

7. Podmienky dodávky tepla v TÚV: 
a) zabezpečiť izoláciu rozvodov tepla a TÚV v súlade s vyhl. MH SR č. 282/2012 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej 
úžitkovej vody 

V. 

Náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla 
v prípade poruchy určeného meradla 

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK na odbernom mieste sa 
množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom ako rozdiel spotreby tepla 
na ÚK nameranej v OS zníženej o priemerné straty v STR v predchádzajúcom roku a súčtu 
spotrieb tepla na ÚK ostatnými odberateľmi v okruhu. 

2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do 
zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na 
základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m 3 vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. 
Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na 
prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybne meranom období. 

VI. 
Meranie a odpočty 

1. Dodávateľ je povinný v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti 
vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona. 

2. Odberateľ a dodávateľ sa v zmysle ods. b) bodu (1) §17 zákona dohodli, že meranie 
množstva dodanej TÚV na odbernom mieste sa bude zabezpečovať spôsobom uvedeným 
v čl. IV zmluvy. 



3. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná 
dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní, pričom 
fakturačným obdobím je kalendárny rok. 

4. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo 
zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Tento je povinný do 30 
dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na 
určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; 
ak neboli na určenom meradle zistené chyby hradí náklady spojené s preskúšaním 
a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla. 

5. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK alebo odberu TÚV, resp. ak 
odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby 
tepla na ÚK alebo k určenému meradlu množstva TÚV dodanej do objektu, dodávateľ určí 
množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TÚV technickým prepočtom. 

VII . 

Cena tepla, spôsob platby za dodané teplo, 
výška a termín zálohových platieb 

1. Dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou 
cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomne informovať odberateľa 
neodkladne po obdržaní rozhodnutia o cene tepla. Rozhodnutie o schválenej cene tepla pre 
príslušný kalendárny rok tvorí prílohu č. 4. 

2. Fakturačným obdobím je kalendárny rok. Dodávateľ tepla vykoná zúčtovanie 
nákladov za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV do 31. 
marca nasledujúceho roka. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového 
dokladu - faktúry. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa. 

3. Odberateľ sa zaväzuje poukazovať mesačné zálohové platby za odberné miesto (a) 
na konečné vyúčtovanie na základe rozpisu mesačných zálohových platieb v prílohe č. 3 
na účet dodávateľa vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zálohovú platbu za mesiac január 
odberateľ uhradí do 20.01.2015. 

4. Pokial sa odberateľ omešká s poukázaním záloh, alebo nedoplatku plynúceho 
z vyúčtovania, je dodávateľ oprávnený priebežne účtovať odberateľovi z nezaplatenej sumy 
a na dobu trvania dľžôb penále z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade omeškania dodávateľa s uhradením preplatku z vyúčtovania. 

5. Dodávateľ vo faktúre 
a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie 

variabilnou zložkou ceny tepla v €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK 
alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického 
prepočtu upraveného v zmluve, 

b) ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla za 
fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla v €/kWh, 

c) množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí 
podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom 
tepelnom okruhu, 

d) ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla za 
fakturačné obdobie cenou vody z verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TÚV 
pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte 
odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu, 

e) celkový objem oprávnených fixných nákladov na dodávku tepla s primeraným 
ziskom prerozdelí medzi všetkých odberateľov v celej sústave tepelných zariadení podľa 
skutočne odoberaného množstva tepla. 



6. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a 
pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 

7. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 
dní odo dňa splatnosti faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v 
predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k 
nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod 
reklamácie. 

8. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 
30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je 
povinný platiť úrok z omeškania. 

9. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi 
a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená 

alebo 
b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte 

nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku 
zmluvy. 

VIII . 
Reklamácie 

1. Vady, nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ 
alebo ním poverená osoba ohlási písomne. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo 
domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie 
teleso) 

2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú 
kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo 
ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. 
V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti 
odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia. 

3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa , resp. 
nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na 
strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri 
odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky. 

4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú 
dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa 
písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu riešenia sťažnosti jednoznačne 
vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla. Zľava 
za nekvalitnú dodávku sa vypočíta z preukázaných naviac nákladov na zabezpečenie 
parametrov dodávok podľa vyhl. MH SR č. 152/2005 Z.z. oproti nákladom aké by 
odberateľovi vznikli odberom od dodávateľa v súlade s vyhl. MH SR č. 152/2005 Z.z. 

IX. 
Termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy 

Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou 
zaslanou v lehote stanovenej v čl. I I . bod 3 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy 
možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných 
strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je 
povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia. 

X. 
Podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy 

zo strany dodávateľa i odberateľa 
Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 4 

zákona, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným 
skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 
zákona. 



Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné alebo nepodstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle a podľa podmienok §345 a 346 Obchodného 
zákonníka, pričom lehota na dodatočné splnenie povinnosti nesmie byť kratšia ako 10 dní. 
Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Ak 
zmluvná strana porušujúca zmluvnú povinnosť odmietne prevziať odstúpenie od zmluvy, 
jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia. Ak dôjde k odstúpeniu od 
zmluvy podľa prvej vety (tohto odstavca), plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do 
okamihu zániku jej trvania zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú 
dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa 
vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do 
nadobudnutia účinkov odstúpenia. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa 
zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy. 

XI. 
Podmienky skončenia odberu tepla podľa §20 zákona 

1. Dodávateľ môže skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou v zmysle ods. 
2) a 3) § 20 zákona. 

2. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je 
odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich 
skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke 
minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ neodstráni 
požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o 
ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou. 

3. Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od 
sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtuu ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

XII . 
Iné dojednania 

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

2. Ak odberateľ ukončí odber tepla v priebehu roka v zmysle 61. X I zmluvy je povinný 
uhradiť ku dňu ukončenia odberu tepla nezaplatenú čiastku, predstavujúcu fixnú zložku 
ceny tepla, ktorú mal uhradiť do konca roka. 

XIII . 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom 01.01.2015. 

3. Prílohy č. 1., 2., 3. a 4. k tejto zmluve tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy. 
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení 

zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších vykonávacích predpisov platných 
pre energetické odvetvia. 



5. Účinnosťou tejto zmluvy stráca platnosť zmluva o dodávke a odbere tepla č. 15/06 C zo 
dňa 20.12.2005 v znení dodatkov 1-12. 

V Kolárove, dňa 29.12.2014 

KolByt, s.r.o. ^ 
Kostolné nám. 32 
946 03 Kolárovo 

ICO: 366Z54B1, iC DPH: SK2020161165 

Dodávateľ 

ZARIADENIE PRE SENIOROV 
A DENNÝ STACIONÁR 

Partizánska ul. 15 -17,946 03 Kolárovo 
IČO: 31824633, DIČ: 202101587t 

Odbe 

Prílohy: 

č. 1 - Technické parametre odberného miesta 

č. 2 - Vykurovacia krivka 

č. 3 - Rozpis mesačných zálohových platieb 

č. 4 - Rozhodnutie o schválenej cene tepla 



Príloha č. 1 

Technické parametre odberného miesta, dohodnuté množstvo tepla 

Dodávateľ 
Sídlo: 

Odberateľ: 
Sídlo: 

KolByt, s.r.o. Kolárovo 

Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Kolárovo 
Partizánska ul. č. 15-17, 946 03 Kolárovo 

1. Tepelný zdroj : Centrálna kotolňa, ul. Partizánska 12 946 03 Kolárovo 

2 Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji ano 

3. Odberné miesto Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska ul. č. 15-17, Kolárovo 
4. Výpočtový teplotný spád 

pri -12°C pre STR : 70 °C / 50 "C 
Teplonosná látka : teplá voda 

5, Výrobné čísla meradla TE a vodomeru na prípravu TÚV vo výmenníkovej stanici 

Vým. stanica Adresa 
Výr. číslo, umiestnenie meradla na 
prípravu TÚV  

Výr. č. vodomeru SV na prípravu TÚV 

VS1 Brnenské nám. č. 17 
68038430 
umiestnené pred vstupom do ohrievača 2032766 

6. Nočný útlm 

v čase : 

Veľkosť útlmu ( zníženie výstupnej teploty z TZ ) o : 

od 22 0 0 hod do hod 

5 °C 

7. Dodávka TÚV zabezpečená od 5 0 0 hod do 23 " hod 

8. Počet osôb : Predpokladaná spotreba teplej vody 1 226,00 [m3] 

9. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla 

Podiel tepla pre domácnosti: 
UK 

281 192,00 

0,00 
[kWh] TUV 

99 222,00 

0,00 
[kWh] 

11. Termoregulačné ventily ano Pomerové rozdeľovače nákladov UK : nie 
12. Zateplenie objektu nie 

Zoznam odberných miest 

Adresa určeného 
meradla ÚK 

(dohodnuté odberné 
miesto) 

Výrobné číslo 
určeného 

meradla ÚK 

Údaje o objekte odberateľa 

Zoznam odberných miest 

Adresa určeného 
meradla ÚK 

(dohodnuté odberné 
miesto) 

Výrobné číslo 
určeného 

meradla ÚK 
Príkon 

[kW] 

Plocha 

[m2] 

Max. 
dispozič 
ný tlak 

[MPa] 

Prietok Zoznam odberných miest 

Adresa určeného 
meradla ÚK 

(dohodnuté odberné 
miesto) 

Výrobné číslo 
určeného 

meradla ÚK 
Príkon 

[kW] 

Plocha 

[m2] 

Max. 
dispozič 
ný tlak 

[MPa] [m3/h] 

Zariadenie pre seniorov a 
denný stacionár, Partizánska 
ul. č. 15-17, Kolárovo 

Zariadenie pre 
seniorov a denný 
stacionár, meracia a 
regulačná miestnosť 

66645223 220,1 2174,3 0,4 

Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla. 

V Kolárove, 29.12.2014 Vypracoval: D ^ i o n k a s 

lostelnó n m 32 Koi 
S46 

32 
rovo 

ZARIADENIE PRE SENIOROV 
A DENNÝ STACIONÁR 

Partizánska ul. 15 -17,946 03 Kolárovo 
IČO: 31824633, DIČ: 2021015876 

IČO: 3352548-i, IČ DPH: SK20201611E5 

Dodávateľ Odberateľ 
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Príloha č. 3 

Rozpis mesačných zálohových platieb od 01.01.2015 

Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 
Odberné miesto : Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska ul. č. 15-17, Kolárovo 

Objednané množstvo tepla na rok 2015 380 414,0 kWh 

Regulačný príkon na odbernom mieste 71,7762 kW 

Studená voda na prípravu TÚV 1226 m 3 

Variabilná zložka max. ceny TE v zmysle rozhodnutia ÚRSO bez DPH 0,06040 €/kWh 

Fixná zložka max. ceny TE v zmysle rozhodnutia ÚRSO bez DPH 115,84400 €/kW 

Cena studenej vody (vodné a stočné) na prípravu TÚV bez DPH 1,9340 € / m 3 

Mesiac 

Zálohová 
platba spolu 

bez DPH 
DPH 20% 

Zálohová 
platba k 
úhrade 

spolu s DPH 
20% 

Dátum dodania 
tovaru 

Mesiac 

(€) (€) (€) 

Dátum dodania 
tovaru 

Január 833,33 166,67 1 000 05. 01 . 2015 
Február 833,33 166,67 1 000 05. 02. 2015 
Marec 833,33 166,67 1 000 05. 03. 2015 
Apríl 5 133,33 1 026,67 6 160 05. 04. 2015 
Máj 5 133,33 1 026,67 6 160 05. 05. 2015 
Jún 5 133,33 1 026,67 6 160 05. 06. 2015 
Júl 5 133,33 1 026,67 6 160 05. 07. 2015 
August 5 133,33 1 026,67 6 160 05.08. 2015 
Septembe 5 133,33 1 026,67 6 160 05. 09. 2015 
Október 833,33 166,67 1 000 05. 10. 2015 
November 833,33 166,67 1 000 05. 11. 2015 
December 833,33 166,67 1 000 05. 12. 2015 
ROK SPOL 35 799,96 7 160,04 42 960 

Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla. 

V Kolárove, 29.12.2014 
Vypracoval:Domórikqs , m o n k o s 

ífoiByí, s.r.o. 
Kostclnó nim. 32 

arovo 

© 
IČO: 3352548ÍylWH: SK2Q201611R5 

Dodávateľ 

ZARIADENIE PRE SENIOROV 
A DENNÝ STACIONÁR 

Partizánska ul. 15 -17,946 03 Kolárove 
IČO: 31824633,^>IČ: 202101587ŕ 

Odberateľ 



Pr í loha č. 4 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

R O Z H O D N U T I E 

Číslo: 0023/2015/T Bratislava 18.11.2014 
Číslo spisu: 7172-2014-BA 
Číslo listu: 29901/2014/BA 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods, 1 
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm, c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) 
zákona 5.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia 
č, 0008/2014/T zo dňa 18.11.2013, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, 
distribúciu a dodávku tepla 

r o z h o d o l 

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č, 250/2012 Z. z, o regulácii v sieťových 
odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 
na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt KolByt, s.r.o., Kostolné 
námestie 32, 946 03 Kolárovo, IČO 36 525 481 m e n í rozhodnutie c. 0008/2014/T zo dňa 
18.11,2013 s účinnosťou od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 

nahrádzajú slovami 

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0604 €/kWh 

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 115,8440 €/kW" 

Ostané údaje uvedené v rozhodnutí č. 0008/2014/T zo dňa 18.11.2013 zostávajú nezmenené. 

0,0644 6/kWh 

121,7303 €/kW " 


