
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4/2013 
uzatvoi·ená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

§ 19 zákona č. 657 /2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení nesl{orších predpiso'' 
(d'alej len ,,zn1luva'') medzi: 

Dodáva tel': 
Obcl1od11é 111e110: 
Sídlo: 
Zastí1pený: 

v 

ICO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Ba11kové spojenie: 
Lice11cia: 
Zapísaný: 
vložl<a č.: 
spis. z11ačka : 

( d'alej len ,,dodávate}"') 

KRASBYT, s. 1· . o. 
St1·uhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Sýkora Stanislav - konatel' 
36779806 
2022380602 
SK2022380602 

, v 
• 

VUB Cadca č. účtu: 2306119951/0200 
T 0501/2004 

" vObchodnom registriOkresného súdu Zilina Oddiel: S1·0 
18990/L 
3!Nre/227 /2007 

a 

Odberatel': 
Obchod11é 1neno: 
Sídlo: 
V zastúpe11í: 

IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spoje11ie: 
Lice11cia: 

( d'alej le11 ,,odberatel"') 

Ministerstvo vnútra SR 
P1·ibinova 2, 812 72 Bratislava 
epik. JUDr. Milan Krčmá1·ik, riaditel' centra podpory 
Zilina,na základe plnon1ocenstva č . p.: KM-OPV A2-2013/341 -
030 zo dňa 09.04.201'3 
00 151 866 
2020571520 
SK2020571520 
v 

Státna pokladnica, č. účtu: 7000180023/8180 

( d'alej spoloč11e aj ako ,,z1nluv11é strany'') 

1. 
Predmet zmluvy 

1. Pred111eto1n z111lt1vy j e záväzok dodávateľa dodat' teplo, pre ústredné vykurova11ie ( d'alej 
' ' ,,teploUK''), teplo na prípravu teplej úžitkovej vody ( d'alej ,,teplo TUV'') do dohod11utých 

odbernýcl1 in iest odberateľa za pod1n ie11ok dojed11anýcl1 v tejto z1nluve a jej prílol1ácl1 a záväzok 
odberatel'a pred1net záväzku dodávateľa odo brat' a zaplatit' riad11e a včas v zmluve a jej prílol1ácl1 
dojedna11ý111 spôsobo1n . 

2. Dodávateľ teplo 'dodá do odber11ého 1n iesta - spoloč11é 1neracie 1n iesto špecifikova11él10 v prílohe 
č . 1 -,,Objed11ávka odberateľa 11a odber tepla'', v ktorej je zárove11 uvedené dojedna11é m11ožstvo, 
teplotný spád, príko11, vykurovacia krivka, i1očný útl1n. Príloha č. 1 tvorí i1ede liteľnú súčast' tejto 
zmluvy . 

• , 



• 

II. 
Osobitné ustanovenia 

l. Tato z1nluva 111usí byt' uzavretá pred začatí1n odberu. Odber tepla bez L1 zavretej z1nJuvy sa 

posudzuje ako neopráv11e11ý odber ( okre1n § 19 ods.3 pís1n. b) záko11a 657 /2004 Z. z. o tepelt1ej 

energetike v znení 11eskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č. 657/2004 Z. z."). 

2. Podkladom pre uzavretie zinluvy je objed11ávka odberateľa ria odber tepla 11a základe ktorej sa 

dojed11á 1n11ožstyo, tepelný príko11, odberový diagran1 tepla - vykL1rovacia krivka, výpočtový 

teplot11ý spád, noč11ý l'.1tl111. 

3. Objed11ávku odberateľ predloží pred L1zavretí1n z1nluvy a u rčí v 11ej požadova11é nmožstvo tepla 

v člene11í na jednotlivé mesiace v rokL1 (tzv. Regulačný rok). pričom celkové požadova11é 
, , 

1nnožstvo tepla rozdelí 11a teplo pre UK a teplo pre TUV. 

4. Odberateľ v prípade potreby dol1odne s dodávateľo111 tepla. 11aj neskôr však do 15. októbra 

príslušnél10 kalendár11el10 roka zme11u dol1odnL1tél10 111nožstva pre nasledujúci regu lačný rok, inak 

platí, že ZITiluvné rnnožst\10 v prílol1e č. 1 zmluvy je trvalo platr1é. . 

III. 
Technické a dodacie podmienky 

, 
1. DodávkL1 tepla UK zabezpeč11je dodávate! teplo11osným méd io1n - voda, v uzavreto1n okrLil1t1 

s núte11ot1 cirkuláciou a auton1atickou regt1lácio11 teploty výstup11él10 teplo11osného média v sí1lade 

s dol1od11utou vykurovacou krivkou v závislosti od klimatickýcl1 pod1n ie11ok. 

2. Vykurovacie obdobie sa začína 1. septembra a sko11čí 31. 1nája nasledujúcel10 roka. S dodávkoLt 

tepla na vykurovacie obdobie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia de1má teplota vzducl1u vo 

vykurovacorn období klesne počas dvocl1 za sebou nasleduj(1cicl1 dní pod 13°C a podľa 

predpovede vývoja počasia ne1nožno očakávat' zvýše11ie vo11kajšej prien1er11ej de1u1ej teploty 

v nasledujúco1n d11i 11ad túto hodnotu. 

3. Dodávateľ preruší vykL1rovru1ie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzdL1chu vo vykurovacom 

období vyst(1p i počas dvocl1 11asledujúcich dt1í nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia 

nemožno očakávať pokles vor1kajšej prie1ner11ej dermej teploty v r1asledujúcom dni pod túto 
hodnotu. 

4. V čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. 11asledujúcel10 dňa sa vykurovanie po dol1ode dodávateľa 

a odberatel a tepla vykonáva s nočným útlmom podJ'a vykuro\racej krivky. 
, 

5. Dodávate]' zabezpečí dodávku TUV tak, aby 111ala 11a výtokt1 u koneč11él10 spotreb iteľa teplott1 

1nini1nálne 45°C a maxi1nálne 55°C v čase od 5.00 l1od. do 23.00 l1od. 

IV. 
Merania a od počty 

l. Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečit zapojenie a udržanie určených meradiel i1a 

odber1101n mieste a overovať ich správ11osť podľa osobitnýcl1 predpisov (záko11 č . 142/2000 

Z.z.o 1netrológii a o z111ene a dopl11ení niektorých záko11ov v z11 e11í neskoršícJ1 predpisov). 

2. Odpočet určenýcl1 meradiel ' 'Ykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia (+, - 5 
kale11dár11ych dní). Pri zn1e11e ceny dodáva11ého tep la na začiatku alebo v priebeht1 kale11dár11eho 

roku sa bL1de nová cena t1 platňovat' po vyko11a11í odpočh.1 urče11ých 1neradiel. 



• 

• 
• 

3. Ak iná odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla dodávateľa môže požiadat' 
písomne dodávateľa o jel10 preskúšanie. Dodávate! je povinný zabezpečit' preskúšanie určeného 
1neradla do 30 d11í po obdŕžaní žiadosti. 

4. Ak sa zistí pri preskúša11í urče11éJ10 1neradla, že udáva hod11otu, ktorá sa odcl1yľuje od prípust11ej 
hodnoty, dodávate}' vykoná vý111enL1 určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku 
zodpovedajúcu chybe v údajocl1 111 erača, a to odo dňa, kedy cl1yba vznikla ak sa to 11edá zistiť, tak 
odo diía predcl1áqzajt'.1ceho odpočtL1. Náklady s tý1nto spoje11é l1 radí dodávateľ . 

. 
5. Ak sa zistí pri preskúšaní vy.kona110111 na žiadosť odberateľa, že t'.1daj t1rčenél10 1neraciel10 

zariadenia sa 11eodcl1yľuje od skutoč11ej l1odnoty viac než pripúšt'a tecJ1nická nor1na, l1radí všetky 
náklady spojené s výn1e11ou a preskúša11í1n určenél10 meracieJ10 zariadenia odberateľ. 

6. Ak dôjde k poruche urče11él10 1neradla, neoprávnenému odberu tepla alebo ak odberateľ 
11eu1nožní dodávateľovi tepla prístup k určený1n meradlá1n, dodávateľ Lirčí 1nnožstvo odl1adom 
podľa odbert1 v predchádzajúcom porovnateľnom časovom období, v ktorom bol odber 1neraný , 
správr1e. Porovnateľným obdobín1 pre UK je časovo a klimaticky podobné obdobie. Ak odber , 
r1emož110 takto urč it', dodávateľ určí množstvo odobraného tepla alebo TUV podľa gradodií.ovej 
metódy v porovnatel'1101n časovom období. 

v. 
Odberné miesta 

, 
1. Urče11é 1neradlo spotreby tepla UK je umiestne11é na dohodnutom odbernom mieste t. j. 

v do1novej kotolni objektu. 
, 

2. Určené 1neradlo spotreby tepla na prípravu TUV je umiestnené na dohodnutom odbernom mieste 
t. j .na vstupe tepla do ohrievača teplej úžitkovej vody v tepelnom zariadení domovej kotolne. 

3. Na výpočet kalkulácie nie je počítaná spotreba el. energie a vody z odbe111ých miest, 11akoľko ju 
správca rozúčtoval vlastníkom domu z dodávateľských faktúr. (Stredoslovenská energetika 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie.) 

VI. 
Obn1edzenie a prerušenie dodávky tepla 

1. Dodávateľ je opráv11e11ý v st'.1lade s § 26 .zákona č. 65712004 Z. z. ob1nedzit' alebo prerušit' 
dodávkL1 tepelnej et1ergie v 11evyl1nL1t110111 rozsahu, ak : 
a) vykonáva plá11ova11ú rel<onštrukciu, opravu, údržbt1 a revíziu sústavy tepelr1ýcl1 zariadení 

( d'a lej le11 STZ), 
b) vzn iká havária alebo sa odstraňuje jej následok 11a STZ, 
c) sa teplo odberá STZ, ktoré ohrozujú ži\1ot a zdravie osôb alebo ich majetok, 
d) výrobu tepla ne1nož110 zabezpečit' z dôvodu obn1edzenia alebo prerušenia vstupných energii 

(plyn, voda, energia ... ) 
e) odberate]' je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením dol1odnutýcl1 zálohových 

platieb alebo so zaplatení1n nedoplatku vyplývajúcel10 zo zúčtovanie za dodávku tepla a ako 
odberateľ platbu alebo zálol1ovú platbu alebo i1edoplatok neullfadí a11i po uplynutí lel1oty, 
ktorú 1nu ' '0 výzve určil dodávateľ. Táto lel1ota nemôže byť kratšia ako 15 dní odo dií.a 
doruče11ia výzvy. 

f) odber tepla je neopráv11et1ý. 

2. Pri ob1nedzen í alebo preruše11í dodávky tepla z dôvodov uvedenýcl1 v ods. 1 pis1n. a) a e) je 
dodávateľ povi1111ý oz11árniť odberateľovi začiatok a skonče11ie ob1n edze11ia alebo preruše11ia 
naj menej 15 dr1ípred ob1nedzením písomne, alebo rozhlasom 1nestského úradu. 



• 

3. Dodávateľ je opráv11e11ý v súlade s § 27 záko11a č. 657 /2004 Z. z. pri stavocl1 núdze vyko11at' 
ob1nedzuj t'.1ce opatre11 ia. O týcl1to opatre11iacl1 je povi11ný bez zbytoč11él10 odkladL1 inforn1ovat' 
odberateľa. 

4. Stav núdze v tepelnej energetike je zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie STZ 

z či11nosti 11a obdobie dll1šie ako 48 11odí11, ktoré vz11iklo v dôsledk11 : 
a) 1ni111oriadnej udalosti 
b) havárie alebo porL1chy STZ 
c) dlhodobél10 nedostatku vstupnýcl1 energií 
d) s1nogové siu1ácie podľa osobitnýcl1 predpisov 

' 

e) teroristického či11u 
t) opatre11í štát11ycl1 orgá11ov za stavL1 ol1r,oze11ia štátt1 alebo vyl1lásenia voj11ovél10 stavt1. 

5. Pri stavoch núdze môže dodávateľ vyhlásit' rozhlasom n1estskél10 í1radu nasledov11é regu lačné 
stupne: 
a) reg11lač11ý stupeií číslo O - 11orn1á]11a prevádzka 
b) regulačný stt1pe1'1 číslo 1 - dodávka tepla na prípravt1 TÚV je ob1nedze11á 11a 3 dni v týžd11i -, 

ttrčí dodávateľ pri vyl1Jasova11í regt1lač11ého stupiía. Dodávka tepla na UK - 11orrnál11a 
prevádzka. 

, 
c) regulač11ý stupeň čís lo 2 - úpl11é prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platr1osti 

regu lačnél10 stupňa, ostatné dodá.vky podľa reg11 lačného stt1piía č. l. 
, 

d) regu lač11ý stupei1 číslo 3 - í1pl11é preruše11ie dodávky tepla na prípravt1 TUV počas platr1osti 
regulač11ého stup11a a dodávky tepla pre tecl1r1ologické účely je ob1nedzená do výšky 75o/o 
najvyššieho príkonu uvede11él10 v odbernom diagrame, ostatI1é dodávky podľa regulačného 
stupňa č. 1 

, 
e) regulač11ý sh1pei1 číslo 4 - úpl11e prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platr1osti 

regu lačnél10 stupií.a a dodávky tepla pre tecl1n0Jogické účely je obmedzená do výšky 50o/o 
najvyššieho príkonu uvedeného v odbe11101n diagrame, dodávka tepla na vykurovanie je 
obmedzená na hodnotu nočného útlmu s vý11imko11 dodávky tepla pre zdravotnícke 
zariade11ia so samostatný1n odberný1n zariade11í1n 

, 
f) regulač11ý stupe11 číslo 5 - úpl11e preruše11ie dodávk)' tepla 11a prípravu TUV počas pJat11osti 

regulač11 él10 stupiía, dodávka tepla 11a vyk11rova11ie sa ob111edZt1je 11a te111perova11ie objektov. 

VII. 
Neoprávnený odbe1· tepla 

1. Neoprávnenýn1 odbero1n tepla je odber tepla bez uzavretej písomnej z1nluvy o dodávke a odbere 
tepla, s vý11i1nkou uvedenou v § 19 ods. 3 pístn.b) záko11a č. 657 /2004 Z. z. alebo v rozpore 
s uzavretot1 zmluvou alebo odber tepla z verej11él10 rozvodu tepla alebo z tepel11ej prípojky sa 
usk11točňuje bezvedomia a súl1lasu dodávateľa. 

2. Za škodu spôsobenú dodávateľovi neopráv11e11ý1n odberom tepla zodpovedá odberatel' tepla. 

VIII. 
Cena a faktu1·ácia 

1. Za dodávku tepla zaplatí odberateľ ce11u, ktorí1 dodávateľovi urči pre príslušný kale11dá111y rok , 
/t.j. tzv.regulačný rok Urad pre reguláciu sieťovýcl1 odvetví ( d'alej len URSO) roz11odnL1tí1n 
o stanove11í 111axlinálnej ceny tepla. Cena je tvore11á súčto1n ce11y predstavujúcej variabilnú zložku 
nákladov a ce11y predstavujúcej fiX11Ú zložku 11ákladov s prin1eraným zisko1n. K cene bude 
pripočítaná DPH v z1nysle platnýcl1 predpisov. 

2. Odberateľ tepla sa zaväzuje zaplatit' dodávateľovi tepla ce11u za dodávku tepla v lehote 14 d11í 
odo dňa dort1čenia faktúry odberateľovi . Za dorL1čenie faktúry sa považuje jej prevzatie 



odberateľo1n . Faktí1ru doručuje dodávateľ na adresu odberateľa. Za doručenie faktúry sa považuje 
aj neprevzatie faktúry odberateľo111 . V takomto prípade je faktúra sp latná v 14. deľí od dátu111u jej 
vystave11ia uvede11ého nafaktí1re. 

3. Každá faktí1ra 111usí obsal1ovat' náležitosti daňovél10 dokladt1 podľa záko11a č. 222/2004 Z. z. 
o dani z prida11ej 11odnoty v znen í neskoršícl1 predpisov. V prípade, že faktúra tieto 11áležitosti 
nebude obsahovat' odberateľ je opráv11ený ju vrátit' dodávateľovi , pričom nová lel1ota splatnosti 
začne plynúť až ~ňom doručenia novej faktúry. 

4. Fakturač11ý1n období1n je kale11dár11y n1esiac, ktorý je príslt1š11ý dodávke tepla. Dodávateľ bude 
fak'turovat': 
a) cenu predstavujúcu variabilní1 zložku nákladov na základe na1neraného množstva tepla na 

odbe11101n 111ieste, 
b) centi predstavujúcu fixnú zložku s pri111eraný111 zisko1n na základe z1nluv11e dohodnutého 

roč11él10 111nožstva tepla. Po ukonče11 í regulačnél10 roka bt1de obje111 fixi1ých 11ákladov 
s pri1nera11ý111 zisko111 prerozdele11ý 111edzi odberateľov podľa skutoč11e dodanél10 tepla . 

• 

IX. 
Podmienky na doplnenie, vypovedanie a ukončenie oclberu tepla zo strany dodávatel'a a odberatel'a 

1. Podmienkou a dôvodo1n na zmenu z111 luvy o dodávke a odbere tepla 1nôže byt' z1ne11a koncepcie 
výroby a dodávky tepla, pričo1n takúto zmen11 je dodávateľ povinný oz11ámit' odberateľovi 
naj111e11ej rok pred jej t1 skt1toč11ení1n. 

2. Dodávateľ 1nôže vypovedať zmluvu podľa § 19 ods. 4zákonač. 657 /2004 Z. z. 

3. Odberateľ môže vypovedať z1nluvu podľa§ 19 ods. 5 záko11ač. 657/2004 Z. z. 

4. Odberateľ 111ôže 11konč i t' odber tepla j)Odľa § 20 zákona č. 657/2004 Z. z. 

5. Odberateľ je opráv11ený odstúpit' od zmluvy v prípade ak bolo na dodávateľa vyl1láse11é 
konkurzné ko11a11ie. Jed11ostranné odstúpenie od zmlt1vy n1á účinky uko11čenia plat11osti z1nluvy 
d11om jeho doruče11ia druhej z1nlt1vnej stra11e. 

6. Každá zo zmlt1vnýcl1 strá11 1nôže odstúpit' od tejto z111luvy za pod111ie11ok uvedených v § 344 
a nasl. Obcl1odnél10 zákon11 íka. 

X. 
Záve1·ečné ustanovenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. D110111 11adobt1d11t1tia í1či1111 osti tejto z1nluvy sa ruší doposia]' p]at11á z1nluva o dodávke a odbere 
tepla č.3/2011 zo d1'ía 20. 01. 2012. 

3. Právne vzt'al1y vyplývajúce z tejto z1nluvy sa riadia vo veciach, ktoré zmluva 11eupravuje 
prísluš11ými ustanove11ia1n i Obcl1odnél10 zákon11 íka a práv11ymi predpisn1i pre energetické 
odvetvia. 

3. Akékoľvek z111eny zmlt1vy 1nožno vykonat' le11 píso11111ými dodatka1ni na základe predcl1ádzajúcej 
dol1ody z1nlt1vných strá11. 

4. Zmluva sa vyl1otovuje v 2 vyhotoveniach s plat11ost'ou originálu, z ktorých každá zo zm]uvnýcl1 
strán obdrží po jed1101n vyl1otove11í z1nluvy. 

5. Neoddeliteľ11ou súčast'ot1 tejto z1nluvy sú jej prílohy: 
v 

C. l - Obojstranne potvrde11á Objednávka odberateľa 
" C.2 - Rozl1od11utie URSO o cene tepla na príslušný rok 



• 

- . r 

6. Z1nl11va nadobúda plat11ost' dňom podpist1 obo111a z111lt1v11ý1ni strana1ni a účinriost' d1'10111 , 
nasled t1júcim po dni jej zverejne11ia v Centrál1101n registri zmlt1v, ktor)' vedie Urad vlády SR, , 
v súlade so zákono1n č. 546/201 O Z. z., ktorý1n sa doplňa záko11 č. 40/ 1964 Zb. Občiansky 

' zákonník v zne11í 11eskoršícl1 predpisov, a ktorý111i sa 1ne11ia a doplňajú niektoré zákony. Zmluvt1 
zverej11í odberatel'. 

7. Zmluv11é strany vyl1lasujú, že icl1 z1nluvná vol'11ost' 11ie je ob111edzená, že zmluvu uzavrel i na 
základe icl1 slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za 11ápadne nevýl1odných podrn ienok, 
z1n luvu si prečítali a jej obsa11u porozurneli a 11a znak súhlasu j t1 podpisujú. 

V Krás11e 11ad Kysucou, dňa: 

Za dodávateľa: 

1\RASB\ T , 
023 02 Kra 

36 ~ 

' L. 
I 

s 1.0 

l OLJ 

•••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Stanislav Sýkora 
ko11atel' spoloč11osti 
KRASBYT, s.r.o. 
(peč iatka, podpis) 

• 

v .A1..j' · ,Jf)IJ~ V Zil iJ1e, d11a: /t 1 . b. . v--v 1 „ 
Za odberateľa: 

pplk. JU'Dr. Milan Krčm ' ik 
ria~,1Centra podpory žÍ li11a 

na základe pl1101noce11stva 
č. p.: KM-OPVA2-2013/341 -030 zo d11a 09.04.2013 

(pečiatka, podpis) 


