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Dodatok č.l 

K Zmluve o dodávke tepla na ÚK a TÚV č. 1/2012 

Dodávateľ: 

ázov: 

Sídlo: 

Zastúpený ' 

Registrácia: 

IČO ' 

Zamestnanec 

pre rokovanie: 

Bank. spojenie: 

Odberatel' 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený 

IČO . 

DIČ : 

IČOPH : 

Bankové spojenie. 

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o 

Hviezdoslavova 84, 953 Ol , Zlaté Moravce 

JUDr. Járt Vereský - konate\' 

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel. Sro, 

Vložka Č. 24838/N 

35 785 225 

Ľubica Jakabová 

MESTO Zlaté Moravce 

I . Mája 2, Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor Mesta Zlaté Moravce 

OO 30 86 76 

2021058787 

SK 2021058787 

VÚB Nitra, č .ú .: 33422162/0200 

ČLl 

Predmet dodatku 

I. Zmluvou o dodávke tepla na ÚK a TÚV Č . 1/2012 uzatvorenou medzi zmluvnými 

stranami dňa 22. 11.2012 (ďalej len "Zmluva") sa zmluvné strany dohodli na dodávke 

a odbere tepla na vykurovanie (ÚK), na dodávke a odbere tepla na prípravu teplej 

úžitkovej vody (TÚV), na dodávke a odbere tepla v teplej úžitkovej vode a na 

dodávke a odbere vody na prípravu teplej úžitkovej vody zo zariadenia dodávatel'a do 

odberného miesta odberatel'a špecifikovaného ako DOS, ZOS Rovňanova 1,3 ,5 Zlaté 

Moravce ako aj na odberovom diagrame tepla a TÚV na rok 2013, pričom dohodnutá 

dodávka sa týkala iba priestorov Domu s opatrovate\'kou službou (DOS) a Zariadenia 

opatrovate\'skej služby (ZOS) nachádzajúceho sa v bytovom dome na Rovňanovej 

1,3,5 Zlaté Moravce. 
,"rva energe~cka a teplarenska 

spoločnosr, s. r. o. 
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7 696,0 kW

18 827,0 kWh

368 449,4582 kWh

394 972,4582 kWh

2. Z dôvodu odovzdania správy bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul.

Rovnanová 1,3,5 Zlaté Moravce z príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce

spät Mestu Zlaté Moravce, ktoré sa uskutocnilo s úcinnostou k 1.1.2013, sa zmluvné

strany dohodli na rozšírení dodávky špecifikovanej v cl. II Zmluvy a to do všetkých

bytových a nebytových priestorov v bytovom dome na Rovnanovej 1,3,5 Zlaté

Moravce vrátane ZOS a·DOS.

3. Na základe uvedeného sa Zmluva o dodávke a odbere tepla na ÚK a TÚV c. 1/2012

uzatvorená medzi zmluvnými stranami dna 22.11.2012 mení a dopÍna nasledovne:

V Zmluve sa dopÍna príloha, ktorá znie:

"Odberový diagram tepla a TÚV na rok 2014

- objednané množstvá tepla na rok 2014

Tepelný zdroj: VS3 ul. Obran~ov miestu 2

Odberné miesto: Bytový dom ul. RovDanová 1,3,5 Zlaté Moravce

Merac tepla ÚK: CALMEX, výrobné císlo: 20522-04, umiestnený na päte bytového

domu.

Objednané množstvo tepla ÚK na rok 2014:

Nebytové priestory DOS:

Nebytové priestory ZOS:

Bytové priestory :

Celkom objednané množstvo tepla na ÚK:

Objednané množstvo tepla na prípravu TÚV na rok 2014:

Nebytové priestory DOS: 3 543,0 kW

Nebytové priestory ZOS: 10 133,0 kWh

Bytové priestory: 75 179,0464 kWh

Celkom objednané množstvo tepla na prípravu TÚV: 88855,0464 kWh

Objednané množstvo tepla studenej vody na prípravu TÚV na rok 2014:

Nebytové priestory DOS: 29,06 m3

Nebytové priestory ZOS: 77,79 m3

Bytové priestory: 616,5 m3

Celkom objednané množstvo studenej vody: 723,35 m3
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2. Z dôvodu odovzdania správy bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. 

Rovňanová 1,3,5 Zlaté Moravce z príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce 

späť Mestu Zlaté Moravce, ktoré sa uskutočnilo s účinnosťou k 1.1.20 13, sa zmluvné 

strany dohodli na rozšírení dodávky špecifikovanej v čl. II Zmluvy a to do všetkých 

bytových a nebytových priestorov v bytovom dome na Rovňanovej 1,3,5 Zlaté 

Moravce vrátane ZOS a DOS. 

3. Na základe uvedeného sa Zmluva o dodávke a odbere tepla na ÚK a TÚV Č . 1/2012 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 22. 11 .2012 mení a dopíňa nasledovne: 

V Zmluve sa dopíňa príloha, ktorá znie: 

"Odberový diagram tepla a TÚV na rok 2014 

- objednané množstvá tepla na rok 2014 

Tepelný zdroj : VS3 ul. Obrancov miestu 2 

Odberné miesto: Bytový dom ul. Rovňanová 1,3,5 Zlaté Moravce 

Merač tepla ÚK: CALMEX, výrobné číslo : 20522-04, umiestnený na päte bytového 

domu. 

Objednané množstvo tepla ÚK na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS: 

Nebytové priestory ZOS : 

Bytové priestory : 

7696,0 kW 

\8827,0 kWh 

368449,4582 kWh 

Celkom objednané množstvo tepla n3 ÚK: 394972,4582 kWh 

Objednané množstvo tepla na prípravu TÚV na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS: 3 543,0 kW 

Nebytové priestory ZOS : \0 \33 ,0 kWh 

Bytové priestory : 75 \79,0464 kWh 

Celkom objednané množstvo tepla na prípravu TÚV: 88855,0464 kWh 

Objednané množstvo tepla studenej vody na prípravu TÚV na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS : 29,06 m3 

Nebytové priestory ZOS : 77,79 m3 

Bytové priestory : 616,5 m3 

Celkom objednané množstvo studenej vody: 723,35 mJ 
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2. Z dôvodu odovzdania správy bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. 

Rovňanová 1,3,5 Zlaté Moravce z príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce 

späť Mestu Zlaté Moravce, ktoré sa uskutočnilo s účinnosťou k 1.1.20 13, sa zmluvné 

strany dohodli na rozšírení dodávky špecifikovanej v čl. II Zmluvy a to do všetkých 

bytových a nebytových priestorov v bytovom dome na Rovňanovej 1,3,5 Zlaté 

Moravce vrátane ZOS a DOS. 

3. Na základe uvedeného sa Zmluva o dodávke a odbere tepla na ÚK a TÚV Č . 1/2012 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 22. 11 .2012 mení a dopíňa nasledovne: 

V Zmluve sa dopíňa príloha, ktorá znie: 

"Odberový diagram tepla a TÚV na rok 2014 

- objednané množstvá tepla na rok 2014 

Tepelný zdroj : VS3 ul. Obrancov miestu 2 

Odberné miesto: Bytový dom ul. Rovňanová 1,3,5 Zlaté Moravce 

Merač tepla ÚK: CALMEX, výrobné číslo : 20522-04, umiestnený na päte bytového 

domu. 

Objednané množstvo tepla ÚK na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS: 

Nebytové priestory ZOS : 

Bytové priestory : 

7696,0 kW 

\8827,0 kWh 

368449,4582 kWh 

Celkom objednané množstvo tepla n3 ÚK: 394972,4582 kWh 

Objednané množstvo tepla na prípravu TÚV na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS: 3 543,0 kW 

Nebytové priestory ZOS : \0 \33 ,0 kWh 

Bytové priestory : 75 \79,0464 kWh 

Celkom objednané množstvo tepla na prípravu TÚV: 88855,0464 kWh 

Objednané množstvo tepla studenej vody na prípravu TÚV na rok 2014: 

Nebytové priestory DOS : 29,06 m3 

Nebytové priestory ZOS : 77,79 m3 

Bytové priestory : 616,5 m3 

Celkom objednané množstvo studenej vody: 723,35 mJ 
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rozdelení nákladov a fakturácii:

a)Variabilná zložka na ÚK bude mesacne fakturovaná na základe odpoctu

fakturacného meraca na vstupe do budovy bytového domu. Fakturacný merac na

vstupe do budovy bytového domu CALMEX císlo: 20522-04, bol overený dna

3.6.2013. Pociatocný stav meraca bude zaznamenaný dna 31.12.2013 za prítomnosti

oboch zmluvných strán.

b)Variabilná zložka tepla na prípravu TÚV bude mesacne fakturovaná ako záloha vo

výške 1/12 z celkového objednaného množstva tepla potrebného na prípravu TÚV.

c)Variabilná zložka studenej vody potrebnej na prípravu TÚV bude mesacne

fakturovaná ako záloha vo výške 1/12 z celkového objednaného množstva studenej

vody potrebnej na prípravu TÚV.

cl) Fixná zložka ceny tepla bude mesacne fakturovaná pocas celého roka vo výške

1/12 predpokladaných nákladov.

e) dodávatel cenu tepla na prípravu ÚK a TÚV pre rok 2014 oznámi odberatelovi

bezodkladne po jej schválení ÚRSO.

f) vyúctovanie bude vypracované podla skutocného odberu tepla ÚK a TÚV do

31.03. nasledujúceho kalendárneho roku

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté.

Clánok II.

Záverecné ustanovenia

l.) Tento Dodatok C. l je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnostou originálu, z toho 2

vyhotovenia sú urcené pre odberatela a l pre dodávatela.

2.) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok C. ] uzatvorili po vzájomnom prerokovaní,

podla svojej slobodnej vôle vážne, urcite a zrozumitelne, bez tiesne a nápadne jednostranne

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnorucne podpísali osoby

oprávnené konat v mene zmluvných strán.

3.) Dodatok C. l je platný dnom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných

strán a tvorí nedelitelnú súcast Zmluvy. Úcinnost nadobúda dnom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na stránke Odberatela.

'-''"'OJ ..;ratel
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rozdelení nákladov a fakturácii: 

a)Variabilná zložka na ÚK bude mesačne fakturovaná na základe odpočtu 

fakturačného merača na vstupe do budovy bytového domu. Fakturačný merač na 

vstupe do budovy bytového domu CALMEX číslo : 20522-04, bol overený dňa 

3.6.2013 , Počiatočný stav merača bude zaznamenaný dňa 31 .12.20 13 za prítomnosti 

oboch zmluvných strán. 

b)Variabilná zložka tepla na prípravu TÚV bude mesačne fakturovaná ako záloha vo 

výške 1/ 12 z celkového objednaného množstva tepla potrebného na prípravu TÚV. 

c)Variabilná zložka studenej vody potrebnej na pripravu TÚV bude mesačne 

fakturovaná ako záloha vo výške 1/12 z celkového objednaného množstva studenej 

vody potrebnej na prípravu TÚV. 

d) Fixná zložka ceny tepla bude mesačne fakturovaná počas celého roka vo výške 

1/12 predpokladanych nákladov. 

e) dodávateľ cenu tepla na prípravu ÚK a TÚV pre rok 2014 oznámi odberatel'ovi 

bezodkladne po jej schválení ÚRSO. 

f) vyúčtovanie bude vypracované podl'a skutočného odberu tepla ÚK a TÚV do 

31.03 . nasledujúceho kalendárneho roku 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

Článok u. 

Záverečné ustanovenia 

l.) Tento Dodatok Č. I je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 

vyhotovenia sú určené pre odberatel'a a 1 pre dodávateľa . 

2.) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok Č . I uutvorili po vzájomnom prerokovaní , 

podľa svojej slobodnej vôle vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a napadne jednostranne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali osoby 

oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

3.) Dodatok Č. 1 je platný dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na stránke Odberateľa . 
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom rozdelení nákladov a fakturácii: 

a)Variabilná zložka na ÚK bude mesačne fakturovaná na základe odpočtu 

fakturačného merača na vstupe do budovy bytového domu. Fakturačný merač na 

vstupe do budovy bytového domu CALMEX číslo : 20522-04, bol overený dňa 

3.6.2013 , Počiatočný stav merača bude zaznamenaný dňa 31 .12.20 13 za prítomnosti 

oboch zmluvných strán. 

b)Variabilná zložka tepla na prípravu TÚV bude mesačne fakturovaná ako záloha vo 

výške 1/ 12 z celkového objednaného množstva tepla potrebného na prípravu TÚV. 

c)Variabilná zložka studenej vody potrebnej na pripravu TÚV bude mesačne 

fakturovaná ako záloha vo výške 1/12 z celkového objednaného množstva studenej 

vody potrebnej na prípravu TÚV. 

d) Fixná zložka ceny tepla bude mesačne fakturovaná počas celého roka vo výške 

1/12 predpokladanych nákladov. 

e) dodávateľ cenu tepla na prípravu ÚK a TÚV pre rok 2014 oznámi odberatel'ovi 

bezodkladne po jej schválení ÚRSO. 

f) vyúčtovanie bude vypracované podl'a skutočného odberu tepla ÚK a TÚV do 

31.03 . nasledujúceho kalendárneho roku 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

Článok u. 

Záverečné ustanovenia 

l.) Tento Dodatok Č. I je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 

vyhotovenia sú určené pre odberatel'a a 1 pre dodávateľa . 

2.) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok Č . I uutvorili po vzájomnom prerokovaní , 

podľa svojej slobodnej vôle vážne, určite a zrozumiteľne, bez tiesne a napadne jednostranne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali osoby 

oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

3.) Dodatok Č. 1 je platný dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na stránke Odberateľa . 

V Zlatych Morav. iach d~,. 2:0:tJ 
~(Vá energetická ~a~te!p=la~~a~~ 

spoločnost , . 
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