
Dodatok č. 1l
kZmluve o dodávke a odbere tepla č. I22l2\ttlPTZ

uzavretej v súlade s § 19 ods. 2 zók. č. 657/2004 Z 
íů!or*' 

energetike v znení neskorších predpisov

Dodávateť : Teplo GGE s.r.o.
sídlo : Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
IČo: 360t2424
tČ ppH: SK202O44I027
DIČ: 2020441027
Bankové spojenie : UniCredit Bank č. účfu : 6626179003/111l

IBAN: SK40 l l l1 0000 0066 2617 9003, SWIFT: UNCRSKBX
Povolenie ě.2006 T 0l79- l5. znrena
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Treněíne Oddiel: S.r.o. vložkaě.3544lR
konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Mašlániho, bytom Nad tehelňou2886147, Treněín 9l l 00
nazál<laďe plnej moci

odberateť : stredná odborná škota
sídlo : Ul. Slovenských partizánov ll29l49,017 01 Považská Bystrica
zastupený: Ing. Jrán Kunovský - riaditel' SOŠ
IČo: 42l4t443
IČ ppH : SK202267066L
DIČ: 202267066!
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., P. Bystrica' č. úětu : 401484832617500

IBAN: SK73 7500 0000 0040 1484 8326 SWIFT: CEKOSKBX

I.
predmet dodatku

l. Predmetom Dodatku ě. 11 kZmluve ododávke a odbere tepla č. I22l20ll/PTZ je zmena
aaktua|iácia príloh č. 1a č.2 narok2022vzmysleVyhláškyÚnSO č.248/2016Z.z.z24.
augusja 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a ktorá sa mení
a doplňa vyhláškou ě.20512018 Z.z..

2. Predmetom dodatku je 7rflena Podmienok skončenia odberu tepla, ktoré z dóvodu aktua|izácie
záů<ona 65712004 Z.z. o tepelnej energetike sú nasledovné:

(1) Odberateť móže skončiť odber tepla na zák|ade zákona alebo dohodou.
(2) Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak

a) dodávatef tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateťom akonečným spotrebiteťom
zmeni teplono snú látku,

b) dodávatel' tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateťa alebo konečného
spotrebiteťa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoťahlivosti dodávok tepla
alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmá parametre
teplonosnej látky a hospodárnost' dodávky tepla,

c) odberateť splní podmienky podťa odseku 4 a uhradí dodávatel'ovi ekonomicky oprávnené
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náklady vyvolané odpojením odberatefa od sústavy tepelných zaiadeni dodávateťa.
(3) Skončiť odber tepla móže odberateť aj dohodou s dodávateťom, ak odberateť splní podmienky

podl'a odseku 4 auhradi dodávateťovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením
odberatefa od sústavy tepelných zaiadeni dodávateťa.

(4) Ak dodávateť tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako I0oÁ a menej ako 60 oÁ tepla
vyrobeného z obnoviteťných zdrojov energie, odberatel' tepla móže skoněiť odber tepla len
vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteťných zdrojov energie v podiele o 20
% vyššom ako má súčasný dodávateť tepla. Ak dodávateť tepla vo svojej dodávke tepla dodáva
viac ako 60Yo tepla vyrobeného z obnoviteťných zdrojov energie, odberatel' tepla móže skončiť
odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnovitel'ných zdrojov
energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapáIení obnoviteťného zdroja energie fosílnym
palivom.

(5) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateťa alebo
konečného spotrebiteťa od sústavy tepelných zariadení dodávateťa a spósob ich v}počtu
ustanoví všeobecne závázný právny predpis, ktorý vydá úrad.

II.
záverečné ustanovenia

l. Tento dodatok nadobúda účinnosť I. 1. 2022.
2. Ostatné ustanovenia Zrrllvy č. lzzlzUlllPTZ, ktoré nie sú dotknuté zmenami a doplnkami

uvedenými v tomto dodatku zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exempliároch, z ktorych ktždázo nrůlvných strán obďržipo jednom

vyhotovení.
4. Nedelitelhou súěasťou tohto dodatku sú'pdlohy :

č. 1 - Objednávka odber ateí a na odber tepla, odberoqý diagram
č.2 - Dohoda o zálohových platbách

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.202l

Pt 0 TeptoGGE3.r.o. 
úa)

b Robobiďa2í60

00 0í qfaz§tá Bysb'ca

: Teplo GGE s.r.o.
. Peter Mašltáni

odberateť: soš
Ing. Jan Kunovský
riaditeť soš
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Príloha č. 1
ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. |22l201llPTZ

OBJEDNÁVX.q. ODBERATELA NA ODBER TEPLA
oDBERov,f uu.GRAM

rok:2022

Dodávatel': Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica

Odberatel': Stredná odborná škola, Ul. Slovenských partizánov 1129149, 0l7 01 Považská
Bystrica

l. Tepelný zdroj : KOST SOŠ, ul. Slov. partizánov lt29l49,Považská
Bystrica

J. Dohodnuté odberné miesto, adresa určeného meradla ÚK a : KOST SOŠ, ul. Slov. partizánov l129l49,Považská
TÚV Bystrica

Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh ÚrnÚVr :474 583

5. Podiel tepla pre domácnosti v %o :0

Maximálny tepelnÝ pdkon v MW ÚK/TÚV :0,'70010.176

7. Celková plocha odbemého miesta m2

Regu|ačný príkon v kW :94,25

oDBERo\fÍ DAGRAM _
VYKURoVACIA KR|VKA

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2021

0 TeploGGE3.r.o. (E

ffiffi Poýd§káq/eúlct
B]Ňica

21ffi

MfilE'

.1.: \
Dodá : Teplo GGE s.r.o. odberateť: soš

Ing. Jan Kunovský
riaditeť soš

Vonkajšia teplota,c -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 15
Výst. teplota UK
oc 70 68 66 64 62 59 57 55 53 5,1 48 46 43 4Q 38 37 36
Nočný útlm-uýst.
teplota od 23,00
do 5,00 hod.,c 67 65 63 61 59 56 54 52 50 48 45 43 40 37 35 34 33

,---?(-

v zast. Mgr, Peter Mašláni

2. Odberné miesto - obiekt : SOŠ. ul. Slov. partizánov ll29/49.Povťská Bystrica
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P r í l o h a č.2
ku zmluve o dodávke a odbere teplaé.l22/20l|/PTz

DoHoDA o zÁlonoyÝcn PLATBÁGH
rok:2022

D.odávatel': Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160,017 01 Považskó Bystrica
ICO: 36012424
Ič optl: sK2020441027
DIč: 2020441027
Odberatel': Stredná odborná škola, Ul. Slovenských partizánov l129l49, 017 01 Považslcí

_ Bystrica
ICO: 42141443
lč optt: sK2022670661
DIč: 2022670661

1. Dodávatel'a odberatel' sa dohodli na qýchto álohoqých platbách, ktoré odberatel'uhradí na
úěet dodávateí a bez predchádzajúcej výzvy.

Dátum dodania -
dátum splatnosti

platbv

Mesačná záloha
s DPH
(€)

Mesačná záloha
bez DPH (€) -
zák|addane

DPH
(€)20%

7.ianuár 2022 11300 9416,67 1883,33
7.február 2022 9300 7750.00 1550.00
7.marec2022 9000 7500.00 1500.00
7.apil2022 5700 4750,00 950,00
7.mái2022 1200 1000.00 200,00
7 ín2022 1000 833,33 166,67
7 úl2022 1000 833,33 166,67
7.ausust2022 1000 833.33 I66.67
7,september 2022 1200 1000,00 200.00
7.október 2022 5l00 4250,00 850,00
7.november 2022 7700 6416,67 1283,33
7.december 2022 10300 8583,33 I716.67

Uhradená záloha s DPH bude odpočitanáz mesačnej faktúry.
Variabilný symbol pre zálohy je číslo 10310.
Konštantný symbol je 0308.

V Považskej Bystrici, dřra 10.12.202I

L 0 TeptoGGEr.r.o.

2.

3.
4.

P

§

Dodáv
v zast.

Teplo GGE s.r.o. odberateť: soš
Ing. Jrán Kunovský
riaditeť soš

G,

Mgr. Peter Mašláni

sekretariat
Obdĺžnik

sekretariat
Obdĺžnik


