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Dodatok

Slovensko, a.s.

DODATOK
K

Č.

1/2017 k Zmluve o dodávke tepla č. TE 02-0299/06

č. 1/2017

ZMLUVE O DODÁVKE TEPLA č. TE 02-0299/06
(ďalej len „Dodatok“)

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

DODÁVATEĽ:

KOMTERM

Slovensko, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10719/L
Na stanicu 22, 010 09 žilina
35 792 604
|čo:
IČ DPH:
SK 2020257272
DIČ:
2020257272
Tatra banka, a.s., č. ú.: 2926907510/1100
Bankové spojenie:
IBAN:
SK161 1000000002926907510
Ing. Andrea Dachová, predseda predstavenstva
Zastúpená:
E-mail:
slovensko©komtermeu
tel.: (+421) 43 5320 074, (+421) 41 5643 379
Kontakt:
tel.: (+421) 43 5320 077
nonstop dispečing
Sídlo:

(ďalej len „DODÁVATEĽ“)

1.2.

ODBERATEĽ:

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Sídlo:
IČO:

00314901
2020573929
VÚB, a.s., č. ú.: 1150—18828332/0200
SK2702000011500018828332
Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
(+421) 43 532 2100
zastupca©tvrdosinsk

DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastúpená:
Kontakt
E-mail

:

:

(ďalej len „ODBERATEĽ“)
Uzatvárajú podľa Čl. 9. ods. 9.2. ZMLUVY O DODÁVKE TEPLA Č. TE 02-0299/06 ld'alej len ZMLUVA/ tento DODATOK:

2.

PREDMET DODATKU
2.1.

Vzmluve o dodávke tepla č. TE 02-0299/06 v platnom znení sa
text bodu 5.1. a nahrádza sa novým, nasledujúcim textom:

v článku: „5. CENOVÉ PODMIENKY“ ruší

5.1. Cena za výrobu, distribúciu a dodávku tepla je v zmysle Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
a v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 schválená pre DODÁVATEĽA
na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví čislo 0260/2017ľľ zo dňa 2.12.2016
ako maximálna dvojzložkové cena tepla, ktorá obsahuje variabilnú a fixnú zložku ceny tepla.

Cena za výrobu distribúciu a dodávku tepla pre odberné miesta
2017 do 31. decembra 2017 má nasledovnú štruktúru:

v obci Nižná na

obdobie od

1.

januára

5.1.1. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla ........................................................................ 0,0415 Eur/kWh
5.1.2. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom ......................................... 227,6195 Eur/kW

Ceny sú uvedené bez DPH.
2.2.

V Zmluve o dodávke
v tomto znení:

tepla č. TE 02-0299/06 sa dopĺňa do článku „5. CENOVÉ PODMIENKY“ nový bod 5.4

5.4. DODÁVATEĽ aODBERATEĽ

sa týmto článkom dohodli, že pre regulačné obdobie roku 2017-2021
a nasledujúce regulačné obdobia, v pripade zmeny cien vstupných energii, zmeny alebo vydania nových
právnych predpisov voblasti dani apoplatkov, ako aj prípadné zmeny a úpravy v tepelnej sústave
a odberateľskej štruktúre, ktoré by mali vplyv na pomerné rozloženie a výšku oprávnených nákladov, budú
tieto zmeny zapracované dodávateľom do kalkulácie tepla, kalkulácia bude predložená Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na schválenia a táto zmena bude oznámená odberateľovi najmenej
14 dni pred jej uplatnením.
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KOMTERM Slovensko, a.s.

DODÁVATEL' a ODBERATEĽ sa dohodli a svojim podpisom na tomto DODATKU vyjadrujú súhlas stým,
že za ODBERATEĽOM objednané množstvo tepla na rok 2017 sa považuje množstvo tepla navrhnuté
DODÁVATEĽOM v Záväznej objednávke odberu tepla na kalkulačný rok 2017, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto
DODATKU pre odberné miesto: Bytový dom 24 b.j., Medvedzie 262/52.

2.3.

2.3.1. Zmluvne dohodnuté množstvo tepla od 1.1.2017 do 31.12.2017 ................................ 132 100 kWh/rok
2.3.2. Regulačný príkon odberného miesta platný na rok 2017 ................................................. 26,211 kW/rok

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
znení, resp. v zmysle uzatvorených Dodatkov v číselnom rade.

3.1.

Ostatné ustanovenia

3.2.

DODATOK je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

3.3.

DODATOKje platný dňom podpisu a účinný dňom 1.1.2017.

3.4.

Neoddeliteľnou súčasťou DODATKU je Príloha č.

ZMLUVY platia v pôvodnom

1:

Objednávka tepla na rok 2017

\
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KOMTERM/Slovensko, a.s.
Ing. Andrea Dachová, predseda predstavenstva
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Mesto Tůgäžžín'
Ing. Ivan

[

o, primátor mesta

