
Dodatok č. 2
k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1

(ďalej len „Dodatok“)

Uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Dodávateľ:
EMKOBEL, a.s.
IČO: 31 736 785
So sídlom Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 830/V 
Zastúpený: Ing. Mariánom Bubeníkom, riaditeľom spoločnosti na základe splnomocnenia 
(ďalej len „Dodávateľ“)

2. Odberateľ
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
IČO: 00174505
So sídlom Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Drv, vložka č. 1054/V 
Zastúpený: Ing. Kamilom Maršalekom, riaditeľom družstva, na základe splnomocnenia

(ďalej len „Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 01.01.2009 zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 1 v znení jej dodatkov (ďalej len 
„Zmluva“), v ktorej si upravili vzájomné práva a povinnosti a podmienky dodávok tepla na vykurovanie, na 
prípravu teplej úžitkovej vody a studenej vody určenej na prípravu teplej úžitkovej vody vrátane stočného 
/ďalej SV/ a ku ktorej uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 2 v nasledujúcom znení.

I.
1. Dodávateľ týmto prehlasuje, že došlo k zmene jeho čísla účtu na ktorý žiada uhradiť akékoľvek peňažné 

nároky v zmysle Zmluvy, a novým číslom účtuje: SK64 0200 0000 0042 0351 7657. Odberateľ svojím 
podpisom potvrdzuje, že berie nové číslo účtu na vedomie.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. II. ods. 4 Zmluvy, ktoré po novom znie:

4. Objednávku na odber tepla je  odberateľ povinný predložiť dodávateľovi vždy najneskôr do 31. 
augusta kalendárneho roka predchádzajúceho roku za ktorý je  objednávka učinená, a to tak, že 
požadované množstvo tepla rozdelí na teplo pre UK a teplo pre TÚV s vyčlenením tepla pre 
domácnosť. V prípade ak si odberateľ nesplní povinnosť podľa tohto ustanovenia platí posledná riadne 
učinená objednávka. Odberateľ je  zodpovedný za to, aby objednávka obsahovala všetky parametre 
stanovené zákonom (najmä § 19 ods. 2 zákona).

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. III ods. 4 písm. e/ Zmluvy, ktoré po novom znie:

e/ vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 4 písm. a/ až d/ zákona 
a zabezpečí splnenie povinnosti stanovených ust. § 18 ods. 6 a 7 zákona.



4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. VII ods. 7 Zmluvy, ktoré po novom znie:

7. Odberateľ tepla uhradí na účet dodávateľa tepla zálohovú platbu na mesačnú dodávku tepla vo výške 
100 % predpokladanej ceny mesačnej dodávky tepla. Výška zálohy sa určí podľa dodaného množstva 
tepla pre každé odberné miesto za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka oceneného platnou cenou 
tepla. Odberateľ takto vypočítanú zálohu obdrží najneskôr k 3. dňu kalendárneho mesiaca a uhradí ju  
najneskôr k 5. dňu kalendárneho mesiaca.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IX Podmienky skončenia odberu tepla, ktorý po novom znie:

IX
Podmienky skončenia odberu tepla

1. Táto zmluva sa skončí:
a. Písomnou dohodou zmluvných strán,
b. Uplynutím výpovednej doby v prípade výpovede v súlade s čl. IX  ods. 2 a 3 zmluvy,
c. Odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zákone alebo v zmluve.

2. Odberateľ je  oprávnený zmluvu vypovedať, ak
a. Dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom zmení teplonosnú látku,
b. Dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa neodstráni nedostatky 

v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy 
o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.

3. Dodávateľ je  oprávnený zmluvu vypovedať, ak
a. Odberateľ na písomnú výzvu dodávateľa neoznámi dodávateľovi množstvo objednaného tepla 

na príslušný kalendárny rok v lehote určenej zákonom alebo zmluvou s tým, že výpovedná 
doba v takom prípade uplynie vždy s uplynutím bežného kalendárneho roka, ak výpoveď je  
doručená odberateľovi do konca bežného kalendárneho roka,

b. Ak v súlade s koncepciou rozvoja v oblasti tepelnej energetiky dochádza k zmene média 
a ďalšie udržanie sústavy po odberné miesto je  v rozpore so zásadami hospodárnosti 
prevádzky sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

4. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia byť písomné a musia byť doručené druhej zmluvnej strane. 
Výpovedná doba pre obe zmluvné strany je  6 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí uplynutím posledného dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. Odstúpenie je  účinné dňom nasledujúcim po jeho doručení. Za doručenie sa 
v prípade, ak zásielku nie je  možné adresátovi z  akéhokoľvek dôvodu doručiť, považuje prvý deň 
v ktorom sa adresát mohol so zásielkou oboznámiť (prvý doručovací deň).

5. Dodávateľ je  oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade ak je  odberateľ v omeškaním s platením 
dohodnutej ceny, preddavku alebo nedoplatku o viac ako jeden mesiac, hoci aj čiastočne. Odberateľ 
je  oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje 
technické podmienky dodávky tepla.

6. Ak dôjde k ukončeniu zmlmmého vzťahu, je  dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa náhradu 
ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením odberateľa od sústavy tepelných 
zariadení dodávateľa podľa osobitného predpisu.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.

7. Prílohy tohto Dodatku nahrádzajú v celom rozsahu predchádzajúce prílohy zmluvy a sú tvorené:

- Príloha č. 1 -  Technické parametre odberného miesta

- Príloha č. 2 -  Oznámenie o cene tepla



II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a uzatvára sa na dobu trvania Zmluvy, resp. do doby 
kým nebude ním dotknuté ustanovenie Zmluvnými stranami zmenené iným dodatkom v budúcnosti.

2. Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinný v súlade s § 5a zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle jednej zo 
zmluvných strán, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluvná strana, ktorá Dodatok zverejní, 
o tejto skutočnosti bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá Zmluvná strana 
dostane jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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