
Zm|ava o dodávke a odbeľe tepla č. 427l2020ĺZv ( ďalej ako,,Zmluva" )
uzatvorená podl'a Ş 19 zákona č.65712004Z,z. o tepelnej eneľgetike v platnom znení (ďalej ako

Zákon)
mędzi

Dodávatel'om:
obchodné męno:

Sídlo:
Štatutámy zástupca:

Kontaktná osoba:
Nahlasovanie poruch:
IČo:
IČ opH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Povolenie č':
Registrácia:

(ďalej ako,,Dodávatel"')

odbeľatel'om:
Názov:
Sídlo:
Objekt spotreby tepla:
Registrácia:

Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje:

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako,,odberatel"')

a

STEFE Zvoleą s.ľ.o.
Unĺonka 54' 9ó0 01 Zvolen
Ing' Ivan Adam, konateľ spoločnosti
Ing' Vladimír Bella, konateľ spoločnosti
Ing' Pavol Timár, 09 1 8 733895, pavo1.timar@stefe.sk

Dispečing 0918 7337 33, 0800'7 00777
31612300
sK2020478394
20204',78394

UniCredit Bank Czech ľepublic and Slovakia, a.s.

sK29 1111 0000 0014 2707 3000
2006T 0252
obchodný ľegister okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel:. Sro, vložka číslo: 2128lS

Základná škola
M.Rázusa 167213,960 01 Zvolęĺ
M.Rázusa 1672ßZŠ
Ziaďovaçia listina olaesného rĺradu vo Zvolene , č.sp': 991018779 zo
ďř:'a |7 '5.1999
Mgr' ondrej Kanka - riađiteľ ZŠ
Mgľ. ondĘ Kanka: 04515360574,090''1871 828,
iaďitel@6zs-zvolen. sk
3788842r
2021668572
VÚB, a.s.

sK75 0200 0000 0000 0813 6412

Pľeambula
Dodávatel'je pravnickou osobou, ktoľa je dľžiteľom povolenia na v'ýľobu a rozvod tepla číslo 2006T 0252 v
znení neskoľších zrnien, vydaného Úľadom pľe ľeguláciu sieťoých odvetví (ďalej aj ako ',ÚRSo ";.
odberateľ mâ zźĺujem na dlhodobej dodávke tęla ođ Dodávateľa '
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článok 1.

Pľedmet Zmluvy, odbeľné miesto
1. Pľedmetom Zmluvy je zâväzok Dodávatel'a dodávať odberateľovi teplo do dohodnutého odberného mięsta

ako aj dopĺňanie teplonosnej látĘ do sústavy tepelných zanadení.
2. Predmetom Zmĺuvy je ztwázok odberatel'a ođoberať teplo a zaplatiť za đodavku tepla ľiadne a včas za

pođmienok dohodnutých v Zmluve a ďalej v jej pľílohách. odberateľ je ýlučným vlastníkom objektu
spotreby tepla, v ktorom sa nachádza dohodnuté odberné miesto, alebo je osoba opľávnená konať pľi
uzafrtłraĺi Zmluvy namiesto vlastníka objektu spotreby tepla pri vzafuárani Zm|uvy.

3. Dodávkou tepla sa na účely Zm|uvy ľozumie pľedaj tepla na vykuľovanie ( ďalej len,,teplo na ÚK" ) a tepla
na prípravu teplej vođy (ďalej len,,teplo na TÚV").

4. 4. Zmlavné stľany sa dohodli' že odbeľným mĺestom je kompaktná odovzdávacia stanĺca tepla (ďalej
len,,KOST")

o KoST M.Rázusa 1672Zś - v objekte Odbeľatel'a
5. objednávka mnoŽstva tepla v kWh osobitne pre Úĺ< a TÚV s vyčlenením pođielu tepla pre domácnosti na

kalendárny rok, v ktorom došlo k lzavrętiuZmluvy tvoľí Prílohu č,.l Zmluvy. odbeľateľ je povinný doručiť
Dodávatelbvi najneskôr do 31. augusta kalendáľneho ľoka novú objeđnávku tepla na každý nasledujúci
kalendrárny ľok. Momentom doručenia objednávĘ tepla na nasledujúci kalendárny ľok v zmysle đruhej veţ
tohto odseku dodávatel'ovi đochâdza k jednostľannej zrnene Zmluvy'

6. Zmlruvné strany Sa dohodli, že ak odbeľateľ nedoručí Dodávateľovi objednávku tepla ľiadne a včas (tj. do
31.08' pľíslušného kalęndámeho roka) v zrnysle ustanovęnia odseku 5. tohto článku, bude sa za objednané
množstvo tepla považovať množstvo tepla v kWh skutočne dodané v roku (ĺ2)'

7. Regulačný pľíkon pre faktuĺovanie fixných nákladov je rÁvislý od skutočne dodaného tepla vroku (t_2) a
bude určený v zmysle platnej legislatívy'

Článok 2.

Technické a dodacie podmĺenĘ dodávĘ tepla
1. Dodávka tepla podľa Zmluvy začíĺa dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ sa znluvné stľany

nędohodnú inak. odbeľ teplabez uzatvorenej Zm|uvy sa posuđzuje ako neoprármený odber ( svýnimkou
dodávĘ tepla podľa $ 19, ods. (3), písmena b) Zákona ). Vpľípade neoprármeného odberu teplamâ
Dodávateľ okľem plĺenia pľiznaného právnymi predpismi aj nárok na náhľadu vzniknutej škody.

2. Dodávateľ je povinný uskutočňovať dodávku tepla v čase a kvalite určenej príslušn;foni platnými pravnymi
pľedpismi, pokiaľ sa zrnluvné strany nedohođnú inak, a hospodárne prevádzkovať sústavu tepelných
zanađeni, ktoré slúžia na ýľobu a distribúciu tepla.

3. Vykurovacie obdobie sa podl'a platnej legislatívy, VyhlášĘ č. 15212005 Z.z., začlna 1. septembra a končí
3I. mâja. Teplo na vykurovanie začne Dodávateľ dodávať, ak vonkajšia priemeľná đenná teplota vzduchu vo
vykurovacom období klesne počas dvoch nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa pľedpovede ývoja počasia
nemožno očakávať zýšenie vonkajšej pľiememej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávatel'
preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykuľovacom období vystúpi počas
dvoch nasledujúcich dní nad 13 "C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakáxať pokles vonkajšej
priememej tęploty v nasledujúcom dni pod tuto hodnotu' Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť aj na
vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

4. Pręvádzka vykurovacieho systému na stranę Dodávatel'a je vo vykuľovacom období (od l. 9' príslušného
kalendáľneho ľoka do 3 l. 5. nasledujúcęho kalendárneho ľoka) nepľetľžita s nočným útlmom na vykuľovanie
v čase od ŻŻ.00hod'' do 5.00 hod. nasledujúceho dňa' Veľkosť útlmu zavisí od tepelnoizolačných vlastností
objektu, ľesp. od osobitne dohodnutých podmienok.

5. Vykurovacia kľivka je uvedená v Pľílohe č;. 2 Zmluvy. Vykuľovacia kľivka môže byť zmenená počas
vykurovacieho obdobia na žiadosť odberatel'a (ľozhodnutie vlastníkov bytov prijaté v znysle zźlkona č.

l82lÍ993 Z'z.) písomne' alebo pľostľedníctvom e-mailovej komunikácię' Zmęna vykurovacej kľivky musí
byť v súlade so zásadami hospodáľnosti prevâdzky sústaly tąelných zariađení,, technickými a zásobovacími
podmienkami a požiadavkami na tepelnú stabilitu miestností.

6. odbeľateľ je povinný omźmiť Dodávatel'ovi najmenej 3 dni vopľed vykonávanie opráv a údľžby na svojom
zaťradęni ak sú tięto pľáce spojené s prerušením dodávĘ tepla, TÚV alebo s vypúšťaním Systému Úr. po

ukončení pnĺc je povinný pożiadať Dodávateľa o obnovęnie dodávĘ tepla a TÚV.
7. odbeľatel' je povinný:
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- udržiavať svoje rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave a hydraulicky vyregulované
- oznamovaťDodávateľovi plánované rekonštľukcię ľozvodov azźsahy do vnútorných rozvodov za

odberným miestom, ktoľé by malriza následok zĺnęnu hydraulických pomerov sústavy
- bez zbytočného odkladu oznźĺmiť Dodávatel'ovi, alebo osobe ním uľčenej, všetĘ ztnady na ľozvode

tepla za odberným miestom, ktoľé oçlyvňujú hydľaulickri stabilitu a prevádzkovú spol'ahlivosť
sústavy aje povinný zistené nedostatky bezodkladne odstrániť

8. Dodávateľ tepla môže obmedziť, alebo prerušiť dodávku tepla odberateľovi v nevyhnutnom rozsahu
v zĺnysle Ş 26 Zákona a vykonávacích vyhlášok k tomuto Ztlkoĺu ak:

- vykonáva plánovanú rekonštrukciu' opľavu' údržbu aręviziu sústavy technologickýçhzariadęníĺa
dodávku tepla

- vznikla haváľia alebo sa odstľaňuje jej následok na sústave technologicĘch zaiaďenl na dodávku
tepla

- sa tąlo odoberá súsüavou technologicĘých zariadenl na dodávku tepla, ktoré ohĺozuj í żivot a zďravie
osôb alebo ich majetok

- ýľobu tepla nemôže zabezpeč,iť z đôvodu obmedzenia alebo prerušenia đistribúcie plynu podľa
osobitného predpisu alebo ak bola prerušená dodávka elektriny na vjľobu tąla, alebo ak bola
pľerušená dodávka tepla uľčeného pre dodávateľa

- je odbeľateľ v omeškaní s platbou za ďoďaĺé teplo, so zaplatením zrnluvne dohodnutej platby alebo
so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zučtovaĺia za dodávku tepla a ak odberateľ platbu alebo
nedoplatok neuhĺadí ani po uplynutí lehoţ, ktoru mu vo ýzve určil Dodávateľ. Táto lehota nemôže
byť kľatšia ako 15 dní odo dňa doručenia\rýzw, ktoru odberateľovi aj konečným spotľebiteľom
dodávateľ oznźlmi písomne

- je odber tepla neoprármený
9. Dodávatel'obmedzí dodávku tepla odberatelbvi pri vyhlásení stavu núdzę v tepelnej energetike na zttkladę

Ş27aŞ28Zâkoĺa.
10. DodávateľjepovinnýTUVdodávaťvčaseod5:00do23:00hod,alebovinomčasedohodnutomvZmluvę.

Teplota TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa v objekte má, byť najmenej 45 "C anajviac 55 oC.

odbeľatel'sa môže dohodnúť s Dodávateľom aj na inej teplote TÚV.
11. Ak sústava tepelných zariadeni v objekte spotreby nieje hydraulicĘ r'yľegulovaná, kvalitu dodávĘ tepla

na vykurovanie a kvalitu dodávĘ tepla na pľípravu teplej vody dohodnutú v Zmluve musí Dodávateľ
zabezpeěiť na odbernom mieste.

člĺnok 3.

Technické paľametre teplonosnej látky a vykuľovacĺe médĺum
1. Dodávku tepla na vykurovanie zabezpečuje Dodávateľ vykurovacím médiom - teplonosnou látkou _

v uzavrętom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehového čerpadla nainštalovaného v tepelnom zdroji
s automatickou ľeguláciou tąloţ výstupnej tąlonosnej látĘ a v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou
alebo dohodnutým odberovým diagramom a v závislosti od klimaticĘchpodmienok.

Ż, Teplonosná látka je výhĺadne majetkom Dodávateľa. odberateľ zodpovedá zŁ stÎatu, zmenu vlastnosti
(chemického zloženia, ýzikálnych hodnôt a pod.) teplonosnej látĘ, ktoru spôsobil svojou činnosťou,
nečinĺosťou alebo opomenutím na svojom tepelnom zariaďeĺí a rozvodoch, resp. na tąelnom zariaďeĺi a
ľozvodoch, ktoré má vnájme alebo v správe, aje povinný nahĺadiť takto vzniknuté preukázateľné náklady
(škodu) vynaložené Dodávateľom na opätovnú pľípravu teplonosnej látky. Bližšie určenie tecbĺicĘch
parametľov teplonosnej látĘ je uvędęné v Pľílohe č:.2 Zmluvy.

3. Za únik teplonosnej látĘ zodpovędá ahradi škodu tá zrnlurmá strana, u ktoĘ došlo k úniku. V prípade úniku
teplonosnej lźtky na sÍane odberateľa zodpovedá Dodávateľ zaudňiavarue tlaku na odbeľnom míeste iba
v ľámci technicĘch možností daných kapacitou automatického doplňovacieho zaľiadenia teplonosnej látĘ.

Člĺnoľ ł.
Hľanice v|astníctva sústavy tepelných zaľiadení, zodpovednost'za opľavy a údľžbu

1. Sústava tęelných zariadęni a ľozvodov vo vlastníctvę Dodávateľa je vymedzená hľanicou dodávĘ tepla na
vykurovanie, TÚV alebo tepla na iné využitie, za ktorou je sústava tąelných zariadęĺlí a rozvodov vo
vlastníctve odberateľa.

2. Ilranica dodávĘ tepla na vykurovanie je na výstupe pnej vzatvtĺacej armatury sekundámej strany KOST.
Ttĺto uzatvâracia armatúľa je súčasťou KOST a je súčasne majetkovopľávnou hľanicou a hľanicou povinností
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opráv a űdržby zariaďeni Dodávatel'a. Na vratnom potrubí je majetkovopránnahralica a hľanica povinností
opráv a údľžby Dodávatęľa na vstupe poslednej uzatváracej armatűry sekundáľnej stľany pľed vstupom do
KOST.

3. Ilĺanica dodávky tepla na ľt-lv je na výshrpe prvej uzatvźĺacej armatury do ľozvodu lÚV odberat eľa. Tt/ro
lzatvátaciaarmatűra je súčasťou KOST a je súčasne majetkovoprávnou hľanicou a hľanicoupovinností opráv
aűdĺźby zaťladerĺ Dodávateľa. Na vľatnom potľubí ľÚv je majetkovoprávna hľanica allraĺica povinností
opráv aúdržby Dodávatelä na poslednej uzatvâracej armatúre na vstupe ruv do KOST zrozvodu
odberateľa.

4. Ilranica odberu studenej vody na prípravu ruv ie na vstupe pwej uzatváracej armatúry na pľípojke studenej
voďy z rozvodu studenej vody odberatel'a do KOST a je hľanica povinností oprtw a údľžby Dodávatel'a'

článok 5.

Umiestnenĺe uľčeného meľadla
1. Určené meľadlo spotreby tepla na Úr pľe fakţuľaciu množstva dodaného tepla je na dohodnutom odbemom

mieste, v spiatočnom potrubí na pľimárnej stľane ýstupu teplonosného média z qýmenĺíka teph ÚK na
KOST.

2. Ak je spotreba tepla ÚK nameľaná na pľimáľnej stľane ýmenníka tepla ÚK, Dodávateľ pľe faktuľáciu
vynásobí nameranú spotrebu tepla noľmatívnou účinnosťou KoST podľa platného atestu hospodáľnosti
prevádzĘ tepelného zariadęnia.

3. Určené meľadlo spotreby tepla na prípravu TÚV pre fakturáciu je umiestnené na dohodnutom odbernom
mieste, v spiatočnom potrubí na primámej strane výstupu teplonosnéh o média zťymenníka tepla TUV, ktoľy'
je súčasťou KOST.

4. Určené meradlo množstva studenej vody (ďalej len,,SV'o) spotrebovanej na pľípravu TI]ry, ktoru Dodávatel'
ohľieva, je'umiestnené na vstupe SV đo výmenníka TÚV na KoST. Pre ohĺev sa používa SV z odbemého
miesta SV odberateľa. V taĘch pľípadoch sú fakturačné údaje o spotrebe SV iba informatírme.

člĺnok o.

Meľanie a odpočty
1. Dodávateľ je povinný

a) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom Spotreby tepla na dohodnutom odbeľnom
mieste (miesto osadenia určeného meľadla je uvedené vPľílohe č. 1.) a zabezpeč:iť overovanie
uľčeného meradla podľa osobitného pľedpisu,

b) zabezpečiť určené meradlo proti neopľávnenému zÄsahu,
c) oznámiť písomne odberateľovi termín ýmeny uľčeného meľadla a Zaznameîať údaje

o vymieňanom meradle zaűč,asti zástupcu odberateľa'
d) vykonávať mesačné odpočţ určených meradiel.

2. odpočet uľčených meradiel tepla a studenej vody vykoná Dodávatel' k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca t tľi kalendáme dni. Pri znene ceny dodávaného tepla na začiatku alebo v pľiebehu regulačného
ľoku sa nová cena bude uplatňovať po vykonaní odpočtu uľčených meľadiel tepla.

3. odberateľ aj Dodávatel'dbajú na to, aby nedošlo k poškodeniu alebo odcudzeniu určeného meradla.
4. Ak má ođberateľ pochybnosti o správnosti meľania údajov určen;ým meradlom alebo zistí na uľčenom

meradle chybu, požíađa písomne Dodávateľa o pľeskúšanie meľadla. Tento je povinný do 30 dní od đoľučenia
žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V pľípade zistęnia chyby na určenom meľadle úlľádza náklady
spojené s preskúšaním a s výmenou męradla Dodávatel'; ak neboli na určenom meradle zistené chyby hľadí
náklady spojené s preskúšaním a v'ýmenou meradla ten, kto požiadal o pľeskúšanie určeného meradla.

5. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, źe ldáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od prípustnej hodnoţ,
Dodávateľ vykoná ýmenu určeného meradla a uhľadí odbeľateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch
merača, a to odo dňa, keď chyba vznikla; ak sa to nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady
spojené s výnenou a preskúšaním męracięho zariaďeĺia hĺadí v tomto prípade Dodávatel'.

6. Ak dôjde k neopnĺvnenému odberu tepla na ÚK, alebo tepla TÚV, resp. ak odbeľateľ neumožní
Dodávatelbvi prístup k uľčeným meradlám na účely odpočtu spotľeby tepla, Dodávateľ uľčí množstvo tepla
odhadom podl'a odberu v pľedchádzajúcom poľovnaţelhom období, resp. technicloým prepočtom.
Porovnatelhým obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.
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č|ánok z.
Náhľadný spôsob uľčenia množstva dodaného tepla a TÚV

1. V prípade poruchy určeného meľadla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pľe objekt uľčí podl'a
spotreby tąla nameľanej v období, v ktorom bolo meranie sprárzne s prihliadnutím na đennostupne a spotrebu
tepla v ostatných objektoch vykurovaných z toho istého zdroja, alebo objektov v Ę istej lokalite.

2. V prípade poruchy uľčeného meradla spotľeby tepla na pľípravu ľÚV inštalovaného na vstupe do ohĺievača
TIÎV, bude množstvo tepla spotrebované na prípravu TÚV určené nazáldademeľnej spotľeby tepla na ohľev
1 m3 vody a spotľebovanej vody na pľípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z ĺameraĺýchspotľieb
konkrétnęho zariaďenla na prípravu TÚV vpredchádzajúcom podľa možnosti minimálne 3 - mesačnom
bezchybne meranom obđobí'

3. Dodávateľ a odberateľ sa môžu v prípade poruchy uľčeného meradla dohodnúť aj na inom spôsobe určenia
množstva đodaného tepla.

4, V pľípade poruchy uĺčeného meradla spotreby SV na prípravu Tllry, inštalovaného na vstupe do výmenníka
TÚV, bude množstvo vody spotrebovanej na prípravu TÚV uľčené na zti<laďe spotreby vody nameranej
v období, v ktorom bolo meranie spľárłre a nameranej spotreby tepla na prípľavu teplej vody.

čHnok 8.

Schválená alebo uľčená cena tepla
1. Cenu tepla, ktorá paÍí do kategóľie tzv. ľegulovaných cien, v zĺnysle zźtkona Dodávateľovi určuje pre

príslušný kalendáľny ľok (t. j. tzv. regulačný ľok) Úrad pre reguláciu sieťoých odvetví (ďalej URSO)
rozhodnutím o stanovení maximálnej ceny tepla. Cena tepla je ďvojz|ožkovâ a tvorí ju:.

a) Variabilnâ zložka maximálnej ceny tepla [€/kwh]
b) Fixná z|ožka maximálnej ceny tepla s primeranýn ziskom t€/kw]

2. V prípade rozhodnutiapríslušného cenového oľgánuo zĺnenecenyteplamáDodávateľpravo fakturovaťcenu
tepla v súlade s t'-ýmto rozhodnutím, je však povinný doruěiť odberateľovi kópiu príslušného rozhodnutia
Únso najneskôr v teľmíne nasledujúcej mesačnej fakturácie.

3. Plabré cęnové ľozhodnutie Únso k termínu uzatvoľenia Zmluvy tvoľí Prílohu ě. 3 Zmllvy' V budúcnosti
schválené ľozhodnutie Únso o cene tepla pľe Dodávatel'a budú tvoľiť aktuálnu Prílohu č.3 Zmluvy.

4. Dodávateľ môže použiť pre faktuľáciu tepla aj nižšiu cenu ako schválenú cenu tepla Rozhodnutím ÚRso,
pričom ýšku faktuľačnej ceny tepla ozrámi písomne odberatel'ovi. Dodávateľ môže počas regulačného
obdobia zmeniť ýšku faktuľačnej ceny tepla, ale fakturačná cena ţepla nemôže bý vyššia ako cena, ktoru
pľe Dodávateľa na kalendáľny ľok resp. príslušné ľegulačné obdobie stanovil ľegulačný uľad svojim
Rozhodnutím o stanovęní maximálnej ceny tepla'

článok 9.

Spôsob faktuľácie a platĘ za dodané teplo
1. Fakturáciaspotrebytąla buđerealizovaĺlânaztKadeodpočtuurčenýchmeľadielnadohođnutomodbernom

mięstę v znysle čl' 6Zmluvy'
2. Faktuľačné obdobie je kalendámy mesiac, zúčtovacie obdobie je spravidla kalendarny ľok.
3. Dodávateľ bude fakturovať odberateľovi męsačne

a) Nameranú spotrebu tepla určenými meradlami ( prípadne uľčenú spotrebu ) na ÚK a na prípravu
TÚV vynásobenú vaľiabilnou zložkou maximálĺej ceny tepla

b) 1112 (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak) regulačného pľíkonu uľčeného v zmysle platnej
legislatívy vynásobenú fixnou zložkoumaximálnej ceny tąla

c) Spotreba vody na pľípravu TÚV sa nefakturuje, lebo Dodávateľ iba zohľieva studenú vodu
Odberatel'a

d) DPH v zmysle platnej legislatívy
4. Dodávateľvystaví fakturu zafakturaěné obdobie a odošle juodberatelbvi do 15 dňanasledujúcehomesiaca.

Splatnosť faktury je 14 dní od dňa doručenia faktúry odberatel'ovi. Faktuľovaná suma je považovaná za
ubľadenú dňom jej pripísania na účet Dodávatel'a.

5. Po skončení kalendáľneho ľoka vykoná Dodávateľ ročné aičtovanie skutočných nákladov. Zúčtovaciu
faktúru pošle odberateľovi najneskôľ do 15. maľca nasledujúceho roku. Splatnosť zúčtovacej faktúryje 14

dní od dňa doručenia faktúry odbeľatelbvi' Faktuľovaná sumaje považovaná za uhľadenú dňom jej pripísania
na účet Dodávateľa v pľípade nedoplatku alebo dňom jej pripísania na účet odberateľa v prípade preplatku.

5
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6. Všetky platby uskutočnęné v ľámci plnenia Zmluvy budę odbeľateľ realizovať formou prevodného pnkazu
na úhĺadu v prospech účtu Dodávatel'a, uvedeného v zźlhlavíZmluvy. Variabilný symbol pre úhľadu je číslo
faktúry.

7. Ak vzniknú chyby pľi faktunĺcii tepla nesprávnym odpočtom, ýpočtovou chybou a pod., má Dodávateľ aj

odbeľatel' náľok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
8. Dodávatel'a Odbeľatel'sa dohodli, že po skončení ľegulačného ľoku ,,t" sa celkový objem ekonomĺcĘ

oprávnených Íixných nákladov a pľimeľaného zisku na dodávku tepla pľeľozdelí podl'a skutočne
dodaného množstva tepla do odbeľného miesta v ľoku,,ť'.

článok 10.

ReHamácie a postup pľi vybavovaní ľeklamácĺe
1. Na kvalitu doďívaného tepla savzťahuje vyhláška ÚRSo, ktoľou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného

tepla č. 277 12012 Z. z. v aktuálnom platnom znení (ďalej aj ako ,,vyhláška č:' 27712012 Z. z;'),
2. Zźlkon o ochĺane spotľebitel'a č,.25012007 Z. z. v platnom zrení deÍinuje spoÍebiteľa ako fyzickú osobu,

ktoľá pľi vatvtrani a plnení spotrebiteľskej Zm|uvy nekoná v rámci pľedmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania' t. j. za spotrebitelä sa nepovažuje právnická osoba. Zmluva sa považuje za
spotľebitel'skú aj vtedy' ak na stľane odbeľateloa vystupujú vlastníci bytov a nebytových pľiestoľon
ktoľí majrů zriadené spoločenstvo alebo ich zastupuje spľávca.

3. Vađy v kvalite dodávaného tepla môže odberateľ ľeklamovať počas celej doby platnostiZmluvy.
4. odbeľateľ si môžę u Dodávateľa uplatniť ľeklamáciu niektoým z nasledormých spôsobov:

- telefonicĘ na dispečingu: 0918 733733, 0800 700777
- ę-mailom na adrese : stefe.zvolen@stefe.sk
- písomĺe na adręse sídla Dodávatelä

5. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK, alebo ľtÎv odberateľ alebo ním poveľená osoba oznámi
Dođávateľovi spôsobom uvedeným v odseku 4. bezodkladne od momentu kedy sa o vade dozvedel. Hlásenie
nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod' poschodie a rozsah nędostatku (celý dom, vchod,
stúpačka, vykuľovacie teleso) a dobu tľvania.

6. Dodávateľ zabezpeči po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne kontrolu skutkového stavu
prostľedníctvom riadiaceho systému alebo ţzickou kontrolou na mieste a o skutkovom stave napíše zápis,
ktorý svojim podpisom potvrdí odberatel'alebo ním poverená osoba. V zapise sa skonštatuje opľávnenosť
resp. neoprávnęnosť ľeklamácie' V pľípade, že zÍxaďa je na stľane Dodâvateľa,Dodávateľ túto závadu podľa
možnosti odstráni okamžite, ľesp. dohodne písomne s odbeľatel'om teľmín jej odstľánenia. Dodávateľ sa
zavdzuje písomne, alebo mailom informovať odberateľa o vybavení ľeklamácie.

7. Vady dodávĘ zapľíčinené chybou v rozvodoch tepla, reş. nevyregulovaním rozvodov tepla a TÚV v
objekte odbeľatel'a, alebo vlastníka objektu, nie sú vadami dodávĘ z dôvodov na stľane Dodávatel'a. V
pľípade potreby bude Dodávateľ spolupracovať s odberateľom pľi odstraňovaní zźtvaďy na zariađení
odberatel'a na zźĺklade písomnej objednávĘ, ktoľá bude obsahovať aj pľoblematiku znášania nákladov.

8. Poučenĺe o pľávach Odbeľatel'a podl'a všeobecného pľedpĺsu (Ş622 a 623 občianskeho zákonníka) pľe
pľípad uplatnenie ľeklamácie zo stľany Odbeľatel'a:

. l622 oZ: ţłk ide o vadu, ktoru možno odstrániť, má odberateľ pnĺvo, aby bola bezplatne, včas
a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. odberatel'
môže namiesto odstľánenia vady požadovať r{ŕmenu veci, alebo ak sa vada ýka len súčasti veci,

ýmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimeľané náklady vzhl'adom na cenu tovaru
a|ebo zixažnosť vady. Dodávateľ môže vžđy namiesto odstľanenia vady vymeniť vadnú yec Za

bezvadnú, ak to odbeľatelbvi nespôsobi zavažĺé ťažkosti.
o Ş 623 oZz Ak ide o vadu, ktoľu nemožno odstrániť a ktora bľáni tomu, aby sa vec mohla ľiadne

uživať ako vec bez vaďy, má kupujúci pľávo na qýmenu veci alebo má pnĺvo od Zmluvy
odstúpiť. Tie isté pľáva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstľanitelhé vady, ak však
odberatel'nemôže pľe opätovné vysĘtnutie sa vady po oprave alebo pľe väčší počet vád vec
riadne užívať. Ak ide o iné neodstľániteľné vady, má odberateľ pnĺvo na primeranú zľavuzceny
veci'

9, Po uľčení spôsobu vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie ľeklamačného
konania odstránęním vady v dodávke tepla, zaplatenie kompenzačnej platĘ' oprava formálnej alebo
obsahovej chyby) sa ľeklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj

neskôr; vybavenie ľeklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
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10. V pľípade, ak bude ľeklamácia uznaná za oprtĺvnenű z dôvodu vady plnenia, Dodávateľ tieto vađy odstráni v
dohodnutej dobe na vlastrré náklady a ak sa vady nedajú odstľániť' posĘtne Dodávateľ odberatelbvi
pľimeľanú zľavu alebo navrhne iný spôsob ľiešenia vybavenia ľeklamácie k spokojnosti odbeľateľa.

článok 11.

PodmienĘ pľe odstúpenie od Zmluvy a pľe Yypovedanĺe Zmluvy
Zmluvné stany sú oprávnené jednostľanne odstúpiť oďZmlwy písomnou formou ak:

a) sa začne konkuľzné konanie voči jednej zo zmluvných stnĺn, alębo sa toto konanie zastavi pre
nedosüatok majetku

b) sa dlhodobo porušujú podstatré ustanovęnia Zmluvy týkajúce sa najmä dodávok, kvaliţ a
dohođnutého množstva tepla, platobnej disciplíny a dodržiavania dohodnuých lehôt. PodstatĘým
porušením na strane Dodávatel'a, ţýkajúcim sa dodávĘ tepla možno rozumieť najmä ďhodobé
nedodľžiavanie doby dodávĘ tepla, dohodnutej vykuľovacej kľivĘ anedodľžiavanie dohodnutej
doby a kvalĘ dodávĘ n]ry. podstatným porušením dodľžiavania dohodnudch lehôt možno
rozumieť najmá, ak Dodávateľ napriek viacerjm písomným výzvam ođbeľateľa a dodatočnej,
minimálne 30 - dňovej lehote na ođstľánenie nedostatkov tieto neodstrani. Podstatným porušením
na strane odberatel'a ýkajúcim sa odberu tepla možno ľozumieť najmä neoprávnený odber,
nedodržiavanie platobnej disciplíny a dohodnufých lehôt

Dodávateľ môže písomne vypovedať Zmluvu ztychto dôvodov:
a) ak odbeľatęľ v lehote ustanovenej Dodávateľom neodstľani také vady na tąelných zanađeniaçh

zásobovaného objektu, ktoré nepriaznivo vplývaju na tęchnické a technologické, zaiaďęrua
Dodávateľa, môžu spôsobiť alebo spôsobujú obmedzenie, alebo prerušenie dodávok do
zásobovaného objekru/objektov, na ktoré sa Zmluva nevzťahuje.

b) ak došlo k obmędzeniu alebo pľerušeniu dodávky tąla Dodávateľom z dôvodu omeškania
odbeľatel'a s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmlurmę dohodnuĘ zálohovej platĘ, alebo
so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zilčtovania dodávok tepla

c) ak odberateľ bez písomného súhlasu Dodávatel'a začaI odobeľať teplo od inej osoby než od
Dodâvateľa, alebo začal pokľývať svoje tepelné potreby prostľedníctvom vlastných zariaderu na
výľobu lepla, ato vrátane zanadęni na vjľobu tepla inštalovaných vbytoch anebytových
priestoroch.

Výpovedná lehota je šesť mesiacov azaěne plynúť pľVym dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení
odbeľatelbvi.

článok 12.

Podmienky skončenĺa odbeľu tepla podl'a Ş 20 Zákona 65712004 Z.z.
1. odberateľ môže vypovedať Zmluvu o dodávke tepla, ak u-ýpoveď písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 6

mesiacov pľed požadovan:ŕm skončením dodávĘ tepla a spĹňa niektoru z podmienok skončenia tepla podľa

Ş 2}Zźkoĺa.
2, odbeľateľ môže skončiť odber tepla nazti<lade Ztlkonaalebo dohodou.
3. Skončiť odbeľ tepla na zţlklaďe Ztlkona možno, ak

a) Dodávateľ tepla bez predchádnj,&cej dohođy s odberatelbm a konečným spotrebiteľom zmení
teplonosnú látku,

b) Dodávateľ tepla ani po predchádnj'(:cej písomnej výzve odbeľateľa, alebo konečného spotrebiteľa
neodstľáni nedostatĘ v kvalite, mnoŽstve a v spoľahlivosti dodávok tepla, alebo neplní podstatné
náležitosti Zmfuvy o dodavke a odbere tęla' najmä paľametre teplonosnej látĘ a hospodárnosť
dodávĘ tepla.

4. Pľed skončením odberu qýpoveďou podľa odseku 3. písmena b) je odberateľ povinný požiadať Dodávateľa
o ođstnĺnenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a posĘtnúť mu lehotu minimálne 30 dní, ak sa
zmlurĺné strany nedohodnú inak.

5. Skončiť odbeľ tepla môže odberatel'aj dohodou ak uhľadí Dodávatelbvi ekonomiclry oprávnené náklady
vyvolané odpojením odbeľatel'a od sústavy tepelných zariaďerĺ Dodávatel'a uľčené platnou legislatívou
u spíňa podmienĘ výľoby teplazobnovitel'n:ŕch zdrojov energie podl'a Zákona.

6. Pľi skončení odberu tepla ( pre vykurovanie, prípravu teplej vody, ....) odberateľom z tepelného zariadenia
zabezpečujirceho dodávku tepla iba pre tohto odbeľatel'a (kotolňa v objekte odbeľateľa, kompaktná
odovzdźwacia stanica tepla _ KOST v objekte odbeľateľa' tepelná pľípojka pre odberateľa) aĘmkoľvek

,,
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spôsobom v zmysle článkov l1'. a ĺ2., odberateľ je povinný uhľadiť Dodávateľovi znluvnú pokutu vo ýške
účtovnej zostatkovej hodnoţ investičného majetku ( tepelného zaiadenia_kotolne, KOST, tepelnej prípojĘ
pre toto zaiadenle, plynovej prípojky'...) vypočítanú ku dňu ukončenia Zmluvy.

č|ánok 13.

Zmluvné pokuty a ríľok z omeškania
1. V prípade, Že odbeľateľ v pľiebehu roka nęodobeľá teplo z dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodavky

tepla vnevyhnutnom rozsahu zo strany Dodávateľa (ak odberateľje v omeškaní splatbou zaďodanéteplo,
so zaplatením zrnluvnę dohodnutej preddavkovej platby alebo so zaplatenim nedoplatku vyplývajúceho zo
zilčtovania za dodávku tepla, a ak odbeľateľ takéto platby neuhľadí ani po uplynutí lehoţ urěenej
Dodávatelbm), je povinný zaplatíť Dodávatel'ovi pľíslušnú časť fixnej zlożĘ ceny tepla s primeraným
ziskom.

Ż. Pri nedodržaní lehoţ splatnosti preddavkov na cenu tepla' faktuľ za teplo a zmluvných pokút si môže
Dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo ýške o,O5 %ő z đ|žĺej sumy Za každý deň omeškania. IJrok za
nezaplatený pľeddavok sa môže účtovať len za obdobie do konca mesiaca, v ktorom bol preddavok splahý.

3. Pri nedodržaní lehôt vrtĺtenia pľeplatkov cien tepla z daňoých dokladov (faktúr)' a\ębo zkonęčného
vyúčtovania zo stľany Dodávateľa, môže odbeľatel' uplaĺriť irok zomeškania vo výške 0,05 yo z dlžnej
Sumy Za každý deň omeškania.
Za neopľtxnený odbeľ je povinný odbeľateľ uhľadiť Dođávateľovi zrnluvnú pokutu vo ýške |65,96 € za
kažđý zistený prípad' Zaplateĺkn nĺrluvnej pokuţ nie je dotknuta povinĺosť odberateľa nahľadiť
Dodávateľovi vmiknutú škodu.
Neoprávnený odber tepla je:

a) odber teplabęzuzavrętej písomnej Zmluvy o dodávke a odbęrę tepla s vfuimkou uvedenou v Ş 19

ođs. (3) písm. b) Zźlkona.
b) ođber tepla v ro?pore s uzavretou Zmluvou
c) odbeľ tepla z verejného ľozvodu tepla alębo ztepelnej prípojky bez vędomia a súhlasu Dodávateľa.

4. Pokial' Dodávateľ neuhľaďl odbeľateľovi rozdiel z uznanej ľeklamácie včas, môže mu odberateľ faktuľovať
,írokz omęškania vo ýške 0,05 o/o z dlžnej čiastĘ nkaždý deň omeškania.

článok 1ł.
ostatné dojednania

1. Zm|lvné strany sa zavazujű, že prâva a povinnosti vyplývajúce zZm|uvy prevedú na svojich pľípadných
pľávnych nástupcov.

2, Ak odberateľ ukončí odber tepla vpľiebehu kalendárneho roku, potomje povinný uhĺadiť Dodávateľovi
pomeľnú časť fixných nákladov za regulačný pľíkon, vypočítanú ako ľozdiel medzi súčinom ľegulačného
príkonu na odbernom mieste a fixnej zložlcy maximálnej ceny tepla a ubĺaden;ými platbami oďberateľa za
ľegulačný príkon ku dňu ođpojenia.

3. odbeľateľ sa zavâzuje odobeľať teplo na vykuľovanie a teplo na prípravu ľÎv ýluone od Dodávatel'a.
4. Zmluvĺé stany sú povinné bezzĘtoěného odkladu si vzájomne oznźlmiť všetĘ zmeny a skutočnosti, ktoľé

môžu mať vplyv na zĺrluvné vzťahy vyplývajúce ztejIo Zmluw' a to napr. rurĺęnuntyvvlobchodného mena,
ZmęÍţ|J kontaktných osôb' zmenu bankového spojenia a IBAN' zmenu konajúcich osôb zmlurmých strán,
likvidáciu firmy, zrrrenu vy'kuľovacích plôch, zmenu podielu tepla pre domácnosti a pod.

článok 15.

Spoločné a záveľečné ustanovenia
1. Ttfto Zm|uva nadobúda platnosť a ličinĺosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami' Po nadobudnutí

účiľrnosti tejto Zmluvy stľaca platnosť zmluvač.427l2006lPVT pľe objekt spotreby tąla M. Rĺĺzusa 167213

Zś.
2. Táto Zm|lva sauzatvźra na dobu neurčitú.

3. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odbeľatel'objednávkou zaslanou v lehote
stanovenej včl. 1. odseku 5.Zmluvy.

4. Zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom kZmluve podpísaným obidvomi zmluvnými
stľanami na zźlklađe predchádzajúcej dohody zĺlluvných strán. Návrh na zmenu je povinná kažďâ znltlvnâ
stľana podať písomne a druhá stľana je povinĺá sa k návľhu vy'jadľiť do 10 dní od jeho doručenia. Dôvodom
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na zmenu a doplnenie Zmluvy srĺ zmeny legislatívy, zmeny na Ştrane Qdbeľatel'a, alebo Dodávatel'a ktoré
vznikli po uzatvoľęni Zmluu1.

5. Právne vzťahy vyplývajúce z Zn'luvy şa riadia vo veciach, ktoré Zmluva neupravuje' príslušnými
ustanoveniami Zé,/xona a ostatnými príslušnými právnymi predpismi,

6. V pdpade spotľebitel'skej Zmluvy majú zmluvné stľany možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia
sporov. Subjektom altęrnatívneho riešenią sporov vyplývajúcich z Zmluvy ie Únso. Bližšie podmienJry
alternatívneho riešenia spoľov çpravuje zákon ě.39112015 Z. z..,

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých jedno obdľŽí Dodávatel'a jedno odberatel''
8. Neoddelitelhú súčasť Ęto Zmluvy woľí:

a) Príloha č' l - obojstranne potvrdená objednávka odberatel'a' Špecifikácia odberných miest,
poŽadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste, odberoý điagram

b) Pľíloha č' 2 _ Vykuľovacia kivka, čas dodávĘ tepla a TÚV
c) Prílöha č. 3 - Rozhodnutie ÚRSo o schválení ceny tepla.

9. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, žn Zmluw pľečítali, poľozumeli jej obsahu a ĺa zĺak súhlasu
s;jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

10. Ak niektoré ustanovęnia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť
alebo účinnosť, nieje ým dotknuüĺ platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouäje pnĺvna úpľava, ktora, pokiaľ je to právne možné,
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokial' prí uzatváraní Zmluvy zmluvné strany tuto otázku
brali do úvahy.

Vo Zvolene, ďřla 23.4,2020 Vo Zvolene, dňa /ĺ 5 LOLÜ

Dodávatel': Odberatel':

Adam Mgr. ondľej
riaditeľ ZŠ

.*.ł1
Bella

spoločnosti

q-.
t/
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