
l. Dodávate!': 
Názov 
Sídlo 
Zastúpený 
Registrácia 

IČO 
Zamestnanec 
pre rokovanie: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

l. Odberatel': 
Názov 
Sídlo 
Odberné miesto 

Zastúpený 
IČO 
DiČ 
Bankové spojenie: 

Zmluva o dodávke a odbere tepla 

na ÚK a TÚV č. 2 /2012 - 7. JAN 2013 

Ifo j ;f-o (_5 _ _ 1~ •• ~ 
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o 
I:Iviezdoslavova 84, 953 Ol, Zlaté Moravce 
JUDr. Ján Vereský - konate!' 
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, 
Vložka č. 24838/N 
35785225 

Mgr. Stopper Miroslav 
Prima banka Slovensko a.s. 
8639494001/5600 

Mesto Zlaté Moravce 
I.mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
budova SOV ul. Duklianska 2A, 2B, 953 Ol Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár- primátor Mesta Zlaté Moravce 
OO 30 8676 
2021058787 
SK 2021058787 

Článok 
Úvodné ustanovenia 

Táto zmluva uzatvorená medzi dodávatel'om a odberatel'om sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike lďalej len zákonl, vyhláška URSO č. 630/2005 ktorou sa ustanovuje 
teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla 
dodaného n8 prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočitavania množstva dodaného tepla, 
Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia. 

l. Odberatel'om je právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, alebo 
na rozvod tepla, alebo množstvo tepla rozpočítava konečnému spotrebitel'ovi, má vybudovanú 
tepelnú prípojku, ktorá spíiía technické podmienky pripojenia určené dodávatel'om 
a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla 1 ďalej len zmluva/. 
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Článok II 

Predmet zmluvy a vymedzenie rozsahu dodávky 

I. Predmetom zmluvy je: 

aJ dodávka a odber tepla na vykurovanie Id'alej len ÚK/ 

bI dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody Id'alej len TÚVI 

cl dodávka a odber tepla v teplej úžitkovej vode 

dl dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody lďalej len voda 

na TÚVI zo zariadenia dodávatel'a do odberného miesta odberatel'a. 

2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v odseku I tohto článku. 
3. Tepelný zdroj dodávatel'a , z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto resp. 
miesta odberatel'a sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej "Technické parametre 
odberného miesta , v ktorej je uvedené množstvo objednaného tepla odberatel'om na 
príslušný kalendárny rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom 
mieste lodberných miestach I, umiestnenie určeného meradla, technické parametre 
teplonosnej látky, vykurovacia krivka, resp. odberový diagram, ak sa vykurovacia krivka 
neurčuje. 

4. Objednávku na odber tepla odberatel' predloží pred uzatvorením zmluvy. P"e 
regulačný rok t predloží odberatel' najneskôr do 30.09. predchádzajúcemu roku t 
objednávku, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV. 

Článok 1JI 

Podmienky dodávky tepla 

I. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávatel' teplonosným médiomIvodal 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. Dodávka tepla 
na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie dodaného tepla. 
Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe Č. 1. 
2. Odberné miesto je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo 
na meranie množstva tepla. 
3. Miestom plnenia sa rozumie miesto, kde tepelná energia prejde zo zariadenia vo 
vlastníctve dodávatel'a do zariadenia vo vlastníctve odberatel'a. 
4. Meracím miestom je miesto, kde je inštalované určené meradlo, na základe ktorého 
prebieha faktnrácia. 



5. Dodávatel' je povinný: 
al dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl. č. 152/2005 Z. Z., o určenom 
čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebitel'a. 

bI v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povínnosti vyplývajúce Z ustanovenia 
§ 18 ods. I písm. al až el zákona na ÚKo 

6. Odberatel' je povinný umožniť dodávatel'ovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým 
že : 
al zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte, 

bI zabezpečí hydraulícké vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zaríadení za 
odberným miestom na ÚKo 

cl bez súhlasu dodávatel'a neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného 
zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných 
zariadení dodávatel'a. /Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povínný odberatel' predložiť 
projektovú dokumentáciu úprava umožniť dodávatel'oví posúdiť dôsledky zásahu do 
hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávatel'al 

dl sa bez súhlasu dodávatel'a nebudú pripájal', resp. odpájať odberné zaríadenia, 
s ktorými sa naruší sústava tepelných zariadení a nebude sa zvyšovať počet a výkon 
tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo 
zdroja tepla, alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu, 

el vo vzťahu k dodávatel'ovi bude plniť povínnosti vyplývajúce z ustan. zákona č. 

657/2004, § 18 ods. 5 písm. al až el zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ust. § 
18 ods. 6 zákona, 

fI nahlási dodávatel'ovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom 
tepelnom zariadení I vykurovacie telesá, armatúry a pod. I, a zaistí ich čo naj rýchlejšie 
odstráneníe pričom s výnimkou havárií preukázatel'ne oznámi najmenej 14 dní vopred, že 
na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich 
ukončenie. 

7. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávatel'a. Odberatel' zodpovedá za 
stratu, zmenu vlastností Ichemického zloženia, fyzíkálnych hodnôt a pod. I teplonosného 
média ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom resp. 
p,·enajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázatel'né 
náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávatel' uhradiť. 

8. Dodávatel' a odberatel' je oprávnený za účasti odberatel'a kontrolovať odberné tepelné 
zaríadenia u odberatel'a a dodávatel'a I vykurovacie telesá, armatúry a pod. I, dodržíavanie 
dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberatel'om pre 
účely zmluvy a to príamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkaj ú Ivrátane fyzickej 
kontroly/. 

9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia. 
IO. Dodávatel' je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. 151 /2005 Z. z., ktorou sa 

stanovuje postup prí predchádzaní vzníku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej 
energetike. Začiatok a skončeníe obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodu 
postupu podl'a tohto predpisu je dodávate I' povinný oznámiť neodkladne pred obmedzením. 
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Článok IV 
Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody: 

I. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávatel'a do 
odberného zariadenia odberatel'a. 

2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do 
zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. I tejto zmluvy. 
Umiestnenie tohto meradla je dohodnutým miestom na meranie množstva tepla na prípravu 
TÚV. Meranie množstva vody je zabezpečené pred ohr'ievačom TÚV. 
3. Dodávate)' je povinný dodávky TÚV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. 
č.152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebitel'a. 
Odberatel' je povinný najneskôr do 30 dní nasledujúceho roka nahlásiť dodávatel'ovi súčet 
indilmtívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými 
spotrebitel'mi v bytoch a v nebytových priestoroch v objekte odberatel'a za predchádzajúci 
rok v kubických metr'och a to aj po obdobiach, ak v priebehu roka došlo k zmene ceny tepla 
alebo ceny vody na prípravu TÚV. 
4. Odberatel' zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV 
spotrebovanej konečnými spotrebitel'mi vobjekte odberatel'a v súlade s osobitným 
predpisom zákon čo 142/2000 Z. z. §15 v znení neskorších predpisov. 

ČlánokV 
Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla 

I. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla 
pre objekt určí tecbnickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, 
v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, 
vykurovaných z toho istého tepelného zdroja. 
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 I m3 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. 

Článok vl 

I. Dodávatel' je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti 
vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1/ písm. a I až el zákona č. 657/2004. 
2. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyl'uje od 
prípnstnej hodnoty, dodávatel' vykoná výmenu určeného meradla a uhr'adi odberatel'ovi 
čiastku zodpovedaj úcu chybe v údajoch meradla a to odo dňa, keď chyba vznikla, ak sa to 
nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou 
a preskúšaním meradla hradí v tomto prípade dodávatel'. 
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3. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, alebo TÚV, resp. ak odberatel' neumožní 
dodávatel'ovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK, alebo 
k určenému meradlu množstva TÚV dodanej do objektu, dodávatel' určí množstvo tepla na 
ÚJ(, resp. množstvo dodanej TÚV odhadom podl'a odberu v predchádzajúcom 
porovnatel'nom období, resp. technickým prepočtom. Porovnatel'ným obdobím je časovo 
a klimaticky podobné obdobie. 

Č I á n o k VU 

Cena, fakturačné a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel' bude dodávku tepla zálohovo fakturovať 
odberatel'ovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávatel' 
písomným spôsobom informovať odberatel'a pri najbližšej fakturácie a to zaslaním 
oznámenia o cene tepla. 
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávatel' tepla vystaví za kalendárny 
mesiac daňový doklad Ifaktúrul za dodávku tepla na ÚK, zálobovú faktúru tepla na prípravu 
TÚV v rozsahu 1/12 objednaného množstva a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle 
odberatel'ovi tepla. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového 
dokladu - faktúry. 
3. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla a tepla na prípravu TÚV a vody n8 prípravu TÚV 
vykoná dodávatel' po skončení kalendá rneho roka, naj neskôr do 31 marca. 

Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry. 

4. Dodávatel' vo vyúčtovacej faktúre: 
al ocení spotrebu tepla na ÚK podl'a údajov určeného meradla za fakturačné obdobie 
variabilnou zložkou ceny tepla . V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK, alebo 
poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu 
upraveného v zmluve a platnej metodiky. 

bI odobraté množstvo tepla na pripravu TÚV pre odberatel'a za kalendárny rok sa určí 
podl'a podielu spotreby TÚV konečnými spotrebitel'mi k celkovej spotrebe TÚV v danom 
tepelnom okruhu Ivýmenníková stanica!, po odpočte určených meradiel množstva dodanej 
TÚV, spotrebovanej konečnými spotrebitel'mi v bytoch a spoločných priestoroch. Merná 
spotreba tepla IGJ/ml na prípravu TÚV sa upraví podl'a normatívnych ukazovatel'ov 
spotreby tepla na prípravu TÚV daných zákonom č. 328/2005 Z. z §6 bod 2. 

cl ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podl'a údajov určeného meradla lumiestneného 
v mieste prípravy TÚVI za fakturačné obdobie cenou vody z verejného vodovodu. Množstvo 
vody na prípravu TÚV pre odberatel'a za kalendárny rok sa určí podl'a podielu spotreby 
TÚV vobjekte odberatel'a ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu 
Ivýmenníkovej stanice za kalendárny rokl. Po odpočte určených meradiel množstva dodanej 
TÚV, umiestnených v objektoch odberatel'a, resp. určených meradiel množstva TÚV 
spotrebovanej konečnými spotrebitel'mi v bytoch a spoločných priestoroch v objektoch 
odberatel'ov , sa množstvo vody na prípravu TÚV pre odberatel'a upravi podl'a množstva 
dodanej TÚV spotrebovanej konečnými spotrebitel'mi v objekte odberatel'a. 
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dl keďže v zmluve nie sú uvedené podmienky ohl'adne montáže meračov tepla v zmysle § 
65712004 Z. z .. Ustanovenie bodu 4 bi platí do 31.12.2007. Od 1.1.2008 po namontovaní 
meradiel platí vyššie citovaný zákon, v prípade, že meradlá budú bežne dostupné na trhu, 
platí znenie bodu dl nasledovne: 

l. odobraté množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberatel'a na kalendárny rok sa určí 
podl'a spotreby TÚV konečnými spotrebitel'mi nameranej na päte domu. Merná spotreba 
tepla IkWh/m31 na prípravu TÚV sa upraví podl'a normatívnych ukazovatel'ov spotreby tepla 
na prípravu TÚV daných zákonom č. 328/2005 Z. z .. 

2. ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podl'a určených meradiel namontovaných na 
päte domov za fakturačné obdobie s cenou vody z verejného vodovodu. 
el Fixnú zložku ceny tepla fakturuje vo fakturačnom období v II lZ-ine z objednaného 
ol nožstva tepla. 
5. V prípade, že odberatel' nesplní oznamovaciu povinnosť podl'a čl. IV. bod 5, je 
dodávatel' oprávnený použiť odberatel'om posledne nahlásený súčet indikatívnych údajov 
určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebitel'mi v objekte, ktorý 
upraví spôsobom podl'a záväzného právneho predpisu Zákon č. 65712004 , § 18 bod 4 písm. 
d). Ak odberatel' nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV 
u konečných spotrebitel'ov, vykoná dodávatel' vyúčtovanie tepla na prípravn TUV a spotreby 
vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom. 

6. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod. 
odberatel' uplatní reklamáciu u dodávatel'a, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti 
faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajílcej vete sa 
nepribliadne. Podanie reklamácie neopravnuJe odberatel'a k nezaplateniu faktúry. 
Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie. 

Pri vyúčtovacej faktúre je možnosť reklamovať bez úhrady faktúry. 
7. Dodávatel' reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberatel'ovi v lehote do 30 
dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberatel' nie je povinný 
platiť úrok z omeškania u vyúčtovacej faktúry . 

8. Ak bude ročné vyúčtovanie oprávnené, zašle dodávatel' odberatel'ovi 
al faktúru na čiastku rozdielu, pokia I' bola nesprávne fakturovaná čiastka 
už zaplatená, alebo 

bi novú faktúru na novo celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte 
nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku 
zmluvy. 

Č I á n o k VIJI 

Reklamácie 

l. Vady a nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberatel', alebo 
ním poverená osoba, ústne a dodatočne písomne ohlási dodávatel'ovi. Hlásenie nedostatku 
musí obsahovat' ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku 
Icelý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie telesol. 
2. Dodávatel' zabezpečí po obdŕžaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu 
a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberatel', alebo ním 
poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. 
V prípade, že závada je na strane dodávatel'a, dodávatel' túto závadu podl'a možnosti 
okamžite odstráni, resp. dohodne písomne s odberatel'om termín jej odstnínenia. 
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3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla vobjekte odberatel'a, resp. 
nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa, nie sú vadami dodávky na strane 
dodávatel'a. V prípade potreby bude dodávatel' spolupracovať s odberatel'om pri 
odstraňovaní závad na zariadení odberateľa na zákJade písomnej objednávky, ktorá bude 
obsahovať aj problematiku znášania nákladov. 
4. PredpokJadom povinnosti dodávatel'a poskytnúť primeranú zl'avu za nekvalitnú 
dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávatel'a 
písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne 
vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla. Podľa 
Vyhlášky ÚRSO 277/2012, ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávky tepla. 

Článok IX 
Podmienky skončenia odberu tepla 

I. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v Zákone č. 657/2004 
§ 19 ods. 5 zákona. 
2. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v Zákone č. 657/2004 
§ 20 ods. 3 zákona. 

Článok X 
Iné dojednania 

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

2. Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad omeškania sa odberatel'a so zaplatením peiíažného 
záväzku podl'a tejto zmluvy na úrokoch z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 
3. Pre prípad porušenia čl. IU odstavec 6e, 6d, 6r sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 
100,- Eur za každý prípad. 
4. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody a ušlého zisku ustanoveniami článku 
X. tejto zmluvy zostávaj ú nedotknuté. 
5. Pre prípad porušenia čl. lTI ods. 5 a čl. IV ods.4 sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 
100,- Eur pre každý prípad. 

Článok XJ 

Záverečné ustanovenie 

I. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dodávatel' obdrží jedno 
vyhotovenie a odberatel' dve vyhotovenia. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť diíom podpísania 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Prvá er.3r~, dá a te lárenská 
spo tnos 

9530: ZL 1.\,' :~VC 
tŕ. ·11 



3. Odberatel' môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď 

písomne oznámi dodávatel'ovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením 
dodávky tepla a spíňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podl'a § 20 zákona 
657/2004 Z. z. v platnom znení. 

4. Odberatel' výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok spresní 
objednávkou zaslanou v stanovenej lehote v čl. II. bod 3 zmluvy. Akékol'vek 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 IO dní od jej doručenia. Toto sa netýka Prílohy Č. 2 
zmluvy - Oznámenie o cene tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom. 

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podl'a príslušných ustanovení zákona 
657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre 
energetické odvetvia. 

V Zlatých Moravciach dňa 31.12.2012 

, r 

j~~ 
Dodávatel 

PIVá energellcka a teplárenské 
spoločnosť, s. r. o. 

953 01 ZL MORAVCE, Hviezdoslavova 84 
ICO: 35 785 225 

Prílohy: 

1. Technické parametre odberného miesta 
2. Oznámenie o cene tepla 
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Odberový diagram tepla a TÚV na rok 2013 

Dodávater: Prvá energetická a teplárenská spoločnosť S.r.O. 

Odberater: Mesto Zlaté Moravce l.mája2, 953 01 Zlaté Moravce 

Tepelný zdroj: 05T ul. Duklianska 2A 
Odberné miesto: Budova SOV, ul. Duklianska lA, 2B,Zlaté Moravce 
Merač tepla ÚK: Kamstrup 

Výrobné číslo : 8711843 
Merač tepla ÚK je umiestnený na päte domu 

Merač tepla TÚV: Kamstrup 
Výrobné číslo : 8705333 
Merač tepla TÚV je umiestnený na päte domu 

Teplo 

Rok 2013 Teplo ÚK /kWh TÚV/kWh 

210800,00000 35 000,00000 

Rozdelenie nákladov : 

voda/ m3 

0,00000 

Variabilná zložka na ÚK bude mesačná fakturácia spotreby tepla z odpočtu 

fakturačného merača tepla na vstupe do budovy, 

Variabilná zložka na TÚV bude mesačná fakturácia spotreby tepla z odpočtu 

fakturačného merača TÚV na vstupe do budovy, 

Tepelný príkon/ 
kW 

46,37736 

Fixná zložka ceny bude fakturovaná počas celého roka v 1/12 z predpokladaných nákladov. 

9:3 O. z' 'J. <ft o ,. .. . . 
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Teplota vykurovacej vody v systéme podl'a skutočnej teploty vonkajšieho 

ovzdušia- ekvitermická regulácia 

-

~~~~~m~~~~~~N~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, I , , , I , I I , , , , , , , , , 

- Normálna prevádzka - nmená prevádzka Temperovanie 

Teplota vonkaj~leho ovzdu~lafC 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Normálna prevádzka/,C 33 34 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 49 51 52 53 55 56 57 58 60 

Tlmená prevádzkafC 32 32 32 32 32 32 33 35 37 38 39 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 

TemperovaniefC 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

-8 -9 
61 63 

54 56 

42 43 

prv. 

~t3 

J 
-10 -11 -12 -13 

64 65 67 69 

58 59 60 62 

45 46 48 49 
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lJRAD PRE REGULÁCiU SlEŤOVÝCH ODVETVí 
Bajkalská 27, P. O. Box 12.82007 Bratislava 27 

ROZHODNllTIE 

Číslo: Ol 00/201 3/T Bratislava, 12.12.2012 
Čislo spisu: 8045-20 12-BA 

Urad prc reguláciu sieťov)'ch odvet vi, ako orgán príslušny na konanie pod!'a 
§ 5 ods. I písm. d) bod 4 a pism. I) zákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sicťových 
odvetviach a o zmenc a doplneni niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov vo vce.i 
rozhodnutia O návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tep'" na rok 2013 pre regulovaný 
subjekt Prvá energetická a teplárenská spo l očnosť S.r.O.. Hviezdoslavova 84. 
95301 Zlaté Moravcc, I ČO: 35 785225 takto 

rozhodol: 

Úrad pre reguláciu sieťov)'ch odvetvi na základe § 14 ods. 5 v spojení 
s § 12 ods. I pism. m) 7.ákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v súlade s § 5 a § 6 Vyhlašky 
l:; radu pre reguláciu sieťových odvetvi zlO. júna 2011 Č. I 89i20 II l. z; o rozsahu cenovej 
regulácie v sieťoví'ch odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Uradu pre reguláciu 
sieťových odvetvi zo (i. júla 2011 Č. 219i2011 Z. Z., ktorou sa ustanovuje cenova regu lácia 
\' tepelnej en~rgctikc v zneni neskorších prcdpisov schvaľuje pre regulovaný subjekt 
Prvá energeticka a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdosiavova 84. 'i53 O i Zlate 
Moravce, rco: 35 785 225 na obdobie od \. januára 2013 do 3 \. deccmbra 2013 túto: 

- variabilnú zložku maximálnej ceny lt:pla 0,0458 !'fkWh 

- lixnu zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 208,0049 €/kW 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

Regulovaný subjckt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť S.r.O .. Hviezdoslavova 84 , 
953 Ol Zlaté l'"loravcc, IČO: 35 785 225 fakturuje odberatcrovi: 

a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobcnú nameraným množstvom tepla na 
odberom mieste, 

bl fixnú z.ložku maximálnej ceny tepla s primeraným získam vynásobenú rcgulatnym 
prikonom na odbel1lom mieste. 

Odôvodnenie: 

( ' rad pre reguláciu sicťovych odvetví (ďalej len .,úrad") dosta l diía 02 .11.2012 pod 
pndaclm číslom úradu č. 31919/2012/BA návrh ceny za ví'robu, distribúcíu il tlodávku tepla 
na rok 2013 (ďalej len ,.návrh ceny" ) regulovaného subjektu Prvá energetická a teplárenská 
spoločn0sť s.r.O .. Hviezdoslavova 84, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 (ďalej len 
,.regulovaný subjekt"). Týmto dňom sa začalo cenové konanie. 

Prvá energetické a t~earenSké 
spoločnosť s. 
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Podľa § 14 ods. 2 zúkona Č . 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmcne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,.7ákon 
o rcgul"cii") úč~slníkom cenového konania je regulovaný subjek l. 

Vyhl:iška Úradu pre reguláciu sict'ových odvetvi zo G. júla 2011 Č . 21912011 Z. Z., 

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v zneni neskorších predpisov 
(ďalej len .. vyhláška") v § 2 ustanovuje rozsah , štruktúru a výšku oprávnených nák.ladov a v 
~ 3 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 2 ods. I vyhlilšky op rávnenýmI 
nákladmi sú primerané n{,klady, ktorých výška jc určená podľa § 12 ods . I I písm. f) 
zákona č . 276 '~OO I Z. z. o rcg\llúcii \. sieťov>'ch odvctviach il o I.mene a doplneni niektorých 
zákonov v l.IIení neskorších predpisov a ~toré sú prcukázateI'ne a v nevyhnulnom rozsahu 
\')'Ilaložcné na vykonávanie rcgulovanej činnosti a preukázané účtovnými dokladmi 
"náklady, ktorých maximalna výškajc určena podľa odseku 9 vyhJ:išky. 

Úrad listom ('. . 3561 9/201 2/BA zo dúa 30.1 1.2012 oznámi l regulovanému subjektu, ie 
podľa § 33 ods. 2 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni 
neskorších predpisov sa mô~,e ako účastník cenového konania vyjaclriť k podkladom 
a k spôsobu ich lIstenia pred vydanim ro7hounu tia v lehote do 3 ciní ocl doručenia tejto výzv~ . 

Regulovaný suujekt v stanovenej lehote svojc právo neuplatnil. 

Úrad po preskúmaní predloženeho návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je 
\ sulade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Vyhlášky Llradu pr~ regulaeiu $id'ov)'ch 
odvetvi z 22. júna 2011 Č. 1&9/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regu lácie v sieťových odvetviach 
a spôsobe jej vykonania a v stilade predovšctkym s § 2 a § 3 vyh lášky a rozhodol tak, ako Je 
uvedené vo ')'roko\'cj časti tohto rozhodnutia. 

PCr~lľa § 44 ods. 1 ;,ťtkO;lU Č . 250/20~2 Z. z. <' rcgulu~ii \, sktov>'ch ()tlve!v:nch úr~d 
\ cenovom konaní posrupoval Jlod!'a dotcrajšieho predpisu. 

Pouče ni e: 

Proti tomuto rozhodnutiu jc pripustné odvolanie. Odvolanie treba podať na l) rad pn: 
regulác.iu sieťoví'ch odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 
40 dni odo dlin oznámenia rozJlOunutia. Odvolanie \' cenovom konani nemá odkladní' učinok . 
Toto rozhodnutie je preskúmareľné súdom Jlo V) čerpaní riadnych opravní'ch prostriedko\'. 
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Rozhodnutie sa doru čí : 
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Id, /'1 ! 
• /( ( I.... &t,l..·v . , 

Ing. Jozef 1I0ljelkik, PhD. 
predseda Úrauu pre reguláciu sieťov)'ch odvetvi 

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s .r.o" Ilviezdoslavova 8-1 
953 Ol Zla té Moravcc 
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