
Zmluva o dodár'ke :l odberc tepla

Lllill\1)rcnii podl'a \ 19 zák. č ' 65712001 Z'Z. o cnergetike v platnon] zncni
lredzi

|)odá\ atcl': M1'.I)l(' l,ARK. s'r.o.
So sid]on: iltčcr'ská 'l3. 085 01 Bar.dejov
V zastúpcníl Ing' Stanislal JančoŠek. konatel' spoločnosti
lČ(): ]6.16] ]8]
lipis l OIl: OS I)tešov. odc{.: Sro. vl' č'
(d'aIe'j lcn .. dodár'atcl"')

l ló76lP

I'rirml odbcratcl' /d'alej odbcratel/: BARDBYT. s. r. o.. Moyzcsova 7.085 01 Bar.dejov
sirllo : Movzcsova 7. Bardejov 085 01.
/ilsllil)cl]j I lng'.lar.oslavŽÁK. konalel'spoiočnosti
l( O | 36 .176 613
r( I)P : SK2020028549
()Llbclné nlicsto : PoI-Y|'UNKČNÝ DoM. Ťačevská 43. Bardeiov (d,alej lcn ..orlberatel'..)'
1:!lnl(o\é spoicnie : Prima Banka Baldejov ť' úťtu I j6_l4598o05i 5600
litpisanr '. 

()bclroclttorl r'egistr'i Oklesného sÍldu v Prešove.
()ddicl: Sro VloŽka číslo : l3l85/P
((lalL'l lcn -.oclbcmlcl" )

(d'alej len..vlastnici'.)

L

I.
Predmef zmluvy

I)rcdllclom zmlur'y ie zá\,ázok dodávatel'a dodat' teplo na IJK a prípr.arrr TtlV ' cl.ulei
lcn lovar/. do dohodnutél]o odbeméircr miesla odberatel'a pre PoLYFUNKc,NÝ Do]\l
na ul' Ťačevská 43 V Bardejove za podnierrok clojedlraných v tejio zmluve a jéj pr.ílohách_
lií\a7ok odbcfatel'a pledtnct záVaizklt odobrat'. ťiadne avčas Za odbcť lovaru Zilplatit. \
znrlrrve ajej pribllách dojednanÝn] spósobon.

Dod1lvatel' dodá teplo do odberného nliesta odbelatel'a špecil'ikovaného r.pr.ílohe číslo l-
..Zoznanr odberných lniest-. v ktolei je zároveň u\'edenó objednávané mlloŽslvo tcpla
otlbetatclirrl. teplotný spád sústavy. požadovaný plietok. odbcťový rliagram a vy'kulovacia
kr'ilka. vorrkajšia tcplola ple nočný útlÍ]1. vel'kosť íltlmu na noc

.

P|atnost' a účinnost' zm luvy, doba plnenia zmlul'y

' Znllura nldobúda platl.]osl' a ťlčinnosť dl]om .je.j poctpisu obona znlluvnýnli stťananri
! rllilt\ áf sa na dol]u neurči1ú'

I)tc znlluvnÝ r'ztbh medzi dodáVatcl'o]11 a odberatel'om p]ati :

l' Ilozhodnulie úťadu pÍe ťegulácju sict'ových odvetví č' 0l 9/03/0 127 4l}1loP z'tt dňa
28'()lt.200]. / ďalej len lJRSo /. (technicko-obchodné podmienk)' ).

2' /.áktllt č'657/2004 7'. z.. zákon č' 276/2001 Z' z.. vyhláška Mll SR č. 15l/2005. VvhláškaVll\Ri. li2 1005 ,r V\trla(ko c.it0.Z(r0U t Ni\4S SR.- 3' obchodný z1rkonník. \'yhlášky. výnlery a platné cenník1'r, znení d"alšíclr znticn
a doplnkov.

- 4. V)'hláŠka úladu pre reguláciu sielbvých od\'etví č' 2l9 z 6. .iúla 201 1. zmcnenri a
thl1 nenti I'\llltiškott IiRSOč J70' ]5'itina)0t2'



III,
cena, rozúčtovanie nákladov, fakturá€ia a spósob platby.

]. Za dodávku lepla zaplatí odberatel' maximálne cenu, ktoú dodávatel'ovi urai pre
príslušné tegulačné obdobie Ulad pre leguláciu sieťových odvetví ( d'alej len URso )
ťozhodnutím o stanovení maximálnej ceny tepla. Cena tepla.ie lvorená z Variabilnej zloŽky
nákladov a Íixnej zložky nákladov.

Dodávatel' bude fakturovať náklad za teplo ktoď pozostáva :

a ) zo súčinu variabilnej zložky ceny a nameÍaného množstva tepla na odbernom mieste a
b ) zo súčinu fixnej zložky ceny tepla a regulačného pÍíkonu objektu.

cena tepla je stanovená Íozhodnutím URso, znlenu ceny oznámi dodávatel' priamem u

odberatel'ovi vždy pri zmene rozhodnutia URso, do ]0 dní od vzniku tejto skutočnosti.

cena studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody z veÍejného vodovodu v priebehu
roku je zhodná s cenou vody z verejného vodovodu vrátane stočného (v €/m' )
aje uťčená v súlade s platnýtni cenovými predpismi v regulačnonl roku. odberatel'do
I5. dňa bežného mesiaca uhradí preddavkovú platbu podl'a plílohy č' 2 tejto zmluvy,
aktualizácia.ie vykonávaná každoťočne.

Mesačná faktúra v ktorej bude zohl'adnený mesačný preddavok, má podl'a zákona o DPH
charakter čiastkového' alebo opakovaného zdanitel'ného plnenia, vzhl'adom na skutočnosť, že
konečne ročné vyíčtovanie nákladov bude vykonané po skoněení kal€ndárn€ho loku.

Zúčtovacím obdobím nákladov za dodávku tepla ple vykurovanie je regulačné obdobie.
Konečné vyúčtovanie bude vykonané najneskór do 3 J.0l. nasledujúceho kalendárneho Íoka.

Dodávatel' móže vyfakturovat' penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky v prípade,
že odberatel' nedodrží termíny uvedené v ods. 6 a 9 tohto článku .

Dodávatel' zaplati priamemu odberatel'ovi pti oneskot'enom vťátení zúčtovaných platieb /

preddavkových - zálohových platieb /penále vo výške 0.05 % z dlžn€j čiastky'

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9. Rozhodnutie o cene pre dodávatel'a platné v čase zmluvy.je súčasťou tejto zmluvy.

10' Zmluvné strany sa dohodli na m€sačných zálohových platbách podl'a plílohy č.2 _ Rozpis
preddavkových platieb za objednané teplo na kalendárny . s p latnost' faktúry j e l'1 dní odjej
vystavenia na účet dodávatel'a uvedený v príslušnej faktúre.

IV.
Meranie

]. Meranie spotreby tepla doÚK priameho odberateÍ'a na dohodnutom odbernom miesle za
faktrrračné obdobie (rozumej - dla 2a sebo nasledujúce odpočty) 

^ďesa 
odberného miesta

uvedená v príIohe č. 1:

odberalel' odobeťá teplo do ÚK z prinrárnelro rozvodu dodávatel'a' bude spotreba tepla
vyjadrená rozdielom medzi počiatočným a konečným stavom merača tepla umiestneného
priamo v nebytovom priestore a vjednotlivých býoch ,

2. \y'erdnie spolreb) (epla na prlpravu TÚV a 'potreby studenei Vody sV na priprcvu l Ú\ v
dohodnutom odbeťnom mieste Za faktur'ačné obdobie :



A- odberatel' odoberá TÚV z primátn;''.ch rozvodov TÚV dodávatel'a. bude spotreba tep]a na
pťípravu TUv a vodné a stočné na pripraru TUV r'yjadrená rozdielom slavov merxčo\
spotleby nameranej na vstupe do ohrie\'ačov lepjej úŽitkovej vody v tepelnom zdřoji :

ak nieje na pále objektu osadený pátný melač TÚV bude spotleba TÚV v m3 pre priameho

odbentel'a / nebytové priestory / v konečnonl ročnom vyúčtovaní vyjadrená rozdielorn
stavov vodomerov TÚv u konečných spotl'ebitel'ov vo vzťahu k melačom TÚV v bode 2 A,
q koeficientom maximálne l.2 / m].

B_ak je plívod studenej vodyna pťípra\u TUV / b)'t} / pripojený aŽ za uŽ e{istujúcim
faktumčným meťadlom objekíu podruŽné meranie Sv, dodávatel' vyhodnotí iba
spotr€bu tepla bez vodného a stočného. pričom informuje odberatel'a o spotrebe sV
nameranei na podruŽnom vodomeťe ktorý je vIastníctvon dodávatel'a,

V pťipade poruchy Llrčeného meradla spotreby Íepla na ÚK sa mnoŽ5(vo dodJného tepla pre

obiekt uÍčí technickýlŤr pťepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období,
v ktorom bolo meranie sptávne' s pťihliadnutím na spotlebu tepla v ostatných objektoch,
\ ykuro\ anj ch z toho i\lého tepelnÉho /drojJ.

V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, nainštalovanébo na vstupe do
zariadenia na plíptavu TUv, bude množstvo tepla dodaného na prípEvu TUv určene na

základe mernej spotreby lepla na ohrev l m'vody a spotrebovanej vody na prípťavu TUV.
Merná spotreba tepla bude ulčená z nameraných spotrieb konÍťolného zariadenia na priprcvu
TÚV v predchádzaiúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybne meťanom období.

Dodávka tepla na ÚK je splnená ptechodom tepla určeným meradlom na meřanie mnoŽstva
dodaného tepla'

6. Dodávka TÚVje sPlnená prechodom teplej vody zo zatiadenia dodávatel'a do odberného
zariadenia odberatel'a.

Teplovodná prípojka ÚK sa delí na časť dodávat€l'a a časť priameho odberatel'a'

MaietkovopÍávnou hlanicou pripojenia a hranicou povinnosti opláv a údÉby dodávatel'a je
přvá uzatváracia atmatúra na vstupnom potrubí nachádzajúca sa v objekte priameho
odberatel'a a poslednej uzatváracej armatuly pred určeným meradlom tepla na vratnom potrubí.

Plípojka TÚv sa delí na časť dodávatel'a a čast' pťiameho odberatel'a' Majetko\,opravnou
hranicou pripojenia a hÍanicou povinDosti opl'áv a údÍŽby dodávatel'aje prvá uzatváracia
aťmatúra na vstupe do objektu pt;ameho odberatel'a a posledná uzatvátacia armatúťa na

spátnom potrubí.

Dodávatel' nezodpovedá za rozvodný systém ÚK aTÚV za uzatváracilniarmatúrami a

zároveň nezodpovcdá za prípadné nedostatky v dodávke UK a TUV. ktoré vznikli
zavinením priameho odberate]'a'

3.

4.

7.

8.

9.

l0' Pliamy odberatel'je povinný pred zahájením dodávky tepla pre ÚKa TÚV v odbemom
objekte vykonat' regu]áciu celého systému tak. aby únik tepla bol minimálny'
Ak hydraulické pomety v odbeťnom objekte nie sú vyregulované' dodávatel' neručí
za lovnomerné vykurovanie jednotlivých častí objektu'

] 1' U dodávatel'a viesť evidenciu odpočtov na každom odbeťnonr mieste v písomnej folme.

12' V pripade zistenia nadnernej spotÍeby tepla. povinnosť inÍblmovať o tom odberatel'a'

A



2.

3.

Dodávatel'je Povinný oznámiť odbeÍalel'ofi reculačný príkon vypočítaný podl'a
VyhIášky Umdu pre reguláciu sieťových odvet\.í. ktorá p1ati na ulčené regulačné obdobie'

v.
Dodáváfel'tepla t TÚVje povinný:

Merať tep]o na odbeInom micstc Llrčeným meÍadlon spotřeby tepla (d'alej len ulcene
meÍad]o), zabezPečit' overovanie jeho správnosli podl'a osobitného predpisu.
a účtovať tepIn odberatel'ovi.

Zabezpečiť uItené meradlo proti neoplávnenému zásahu.

Zabezpečiť ovelenie splávnosti ulčeného meradla v prípade pocbybnosti o.jeho správnosti
na 2áklade pÍsonrnei Žiadosti odberatel'a do 30 dní od doručenia žiadosti l ak sa potvldí. Že

meladlo splňa technické a metl'ologické poŽiadavky, náklady spojené s jeho overením htadí

Pri zmenách spósobu memnia na odbernom mieste, p montáŽi a demontáŽi určeného
meÍadla písomne v)zval'odberatel'a k prvotnému odpočtll meradiel'

Vykonávaf mesačné odpočty uÍčených meladiel a vykonávat' mesačné bilancie výroby
a dodávky tepla'

Zabezpcčiť autonatickú reguláciu teploty teplonosnej látky na vykurovanie v závislosli od
klimatických podmienok.

Tryale dodlžiavať technické parametre teplonosne.j látky na dohodnutom odbernom lniť5!e
a na odbemom zariadeni dohodnuté v zmluve o dodávkc a odbeťe tepla.

Zabez-pečiť ovefenie hospodámosti prevádzky sústavy tepelných Zaliadení po odberné
miesta v zmysle plaÍných predpisov'

Uhradiť škody spósobené pIiamemu odberatel'ovi pťi poškodenijeho Íepe1no{echnických
7áriádení činnosťou dodáva1el'a'

l.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. UdrŽiavať hydlaulicky vyreBulovanú tepelnú sústavu po odberné tniesto-

11. Dodávatel' nezajučuje správnu dodávkuÚKaTÚV Vp pade. Že teplovodná prípojka
odbelatel'a nesplňa tcchnické podmienky pre bezpoťuchový pťcnos UKa'|_UV'

l2' Ak dodávatel' preukázate]'ne ( v znysle Rozhodnutia URSo'''.' čl.III. bod l ') nesplní
podrnienky dodávky tepla. zníŽi fakturované mnoŽstvo tcpla o 0,lyo za každý deň
zniženia kvality dodírvky na postihnutý objekl, pričom denný odber bude Llrčený
prienrcmolr dennorr -potreborr t.a mesiec

l3' Pri vykonávani plánovaných rekonštl'ukcií. oplavách . údÉbe a revízií lepelných zariadení.
kÍoré oznánli odberatel'ovi písomne 30 dní pl'ed plánovanýn zásahom'

vr-
odberatel'je povinný:

]. UmoŽniť dodávatel'ovi zapojenie. údÉbu a odpojenie určeného meradla v objckte
odbeBtel'a a odčítat'úda.je na určenon] mcradlc'



DodlŽiavai zál(on č' 65712004Z'z'\ zllcl1i 1leskorších predpisov voblasti nremnia tepla
a hospodárnosti plevádzkv tepelncj sústa\\ '

3. Zabezpečit'ochranu meracích zariadeni dodávatel'a v objekte prianreho odb€ratel'a' PIi ich
úmyselnonr alcbo násilnonr poškodení' nák]ady za ich opátovné splevádzkovanie uhradí
pliamy odberatel' po pl'eltkázaní podielu jcho zavinenia' Bezodkladne oznámit'
dodávatel'ovi zistené neoprávnené Zásah}'do určeného neradla' Prípadne ich iné poškodenie

4. Bezodkladne nahlír5il dodávatel'ovi kaŽdú zistenú potuchu merača tepla a dbat'na to. aby
nedochádza]o k prerušeniu prívodu clekllickej energie k nemu.

7.

8.

9.

6.

Bezodkladne oznírrlit'dodávatel'ovi všetky por'uchy na svojonr odber-nom tepe]non zariadení
ovpl}./ňujúce prevádzku lepelného zariadenia dodávate]'a a zabezpečit' ich neodkladné
odbomé odstl'ánenie'

Zabczpečit' tcsnosl' l'ozvodov. rcsp' tepelnej pIípoiky vo svojom objekle a zabezpečovať
opatřenia na Zamedzenie neoprávneného odbcru obchovej vody UK /pri opravách
radiáÍorov/. Nadmerný úb}'tok obehovcj vod} ÚK spósobeny v rozrodoch prilmeho
odbeÍatel'a a následné zvýšenie nákladov spojenÝch s dopIňovaním systému uhradi pliirlny
odberatel.

Bez súhlasu dodávalel'a neulobi zásah na vnútomých Íozvodoch odbenlébo zaliadcnia' ktorý
by ma] za následok Zmenu hydlaulických pomelov sÍlstavy tepeIných zariadení dodávate]'a.

Vykonať odpočty bytových vodonrerov a ich spolreby oznámiť dodávate]'ovi konečne roČne
spotreby najneskór do l0' januála nasledujúceho roka '

Riadiť sa pokynrni dodávatel'a v čase vyhláseného slavu núdze podl'a č1' 5 technicko -
obchodnýcb podmienok'

10. odber'atel' zodpovedá za udrŽiavanie a overovanie určených meradiel mnoŽstva TUV
spotlebovanej konečnými spotťebitel'mi v obje].te odbeťatel'a v súlade s osobitným prcdpisom
l' zákon č. |12/2000 z' Z. v zneni neskoŇich pÍedpisov ).

v .

vylúčenie zodpovednosti

Pre účely zmhrvy znamenajú okolnosti w]učLÚúce zodpovednost' (vyššia moc) také
lnimoriadne a neodvlátitel'né uda]osti alcbo okolnosti a ich bezprostrednó následky. ktoré sú
mimo kontro]u ktorejl(ol'vek zmluvnej strany a ktoťé zmluvncj s1l1]ne zabránia alcbo
bezploslredne oVplyVnia liadne aúplné plncnie zmluvných povinností' vypIývajúcich zo
znrluvy' TÝmito udalosl'ani móžu bý' najmá živelné pohronly. vojna' sabotáŽ, teroristické
akcie. blokáda' poŽiar. štlajk' epidórlia apod. Rovnaké právne následky ako sú uvedcné
prípady vyššej moci. móže n]ať zmena zákonov sR' alebo iných pfálnych predpisov, pokial'
zásadným spósobonr ovpl].vní konllaktačný systém dodávatel'a s dósIedkonr nemožnosli .ieho
pokračovania a súčasnej nemoŽnosti hospodársky únosnej altenlativy'

VIII.
Riešenic sporov

V pripade vzniku spolov z te.ito zmluvy sa Zmluvné strany zavázujú plijat'všetky dostupné
opatrenia zabezpečujťlce ich konkrétne vyriešenie' Spory vzniknuté z tejto 7mluvy sa zJV5zujú
zmluvné stl'any vysporiadať pfednoslne vzáiomnou dohodu a v pr'ípade. Že k dohode alebo

I,

L

|á



2.

l.

2.

3.

4.

5

L

L

Zmielu nedójde. bude takýto spor pred]oŽený na lozhodnutie plíslušnému súdu v mieste sídla
dodávatel'a'

IX.
skonč€nic odbcru teplr

DodávaÍel'móže v}po\'edal'1ú!o 7lnluvu. ak odberalel' na písomnú vý7vu dodávatel'a neoznámi
mnoŽstvo objednaného tep1a na príslušný kalendáťny fok do 3l ' októbla beŽného Íokll

odberateI' móŽe vypovedat' túlo zmluvu za podmienok uvedených v 
'\ 

l9 ods. 5 zákona'
ak výpoved'písomne oznámi dodávatel'ovi najmenej 6 mesiacov pred poŽadovaným
skončenínr dodávk]'tepla a spItia niektodl z podnricnok ukončcnia odberu tepla uvedenú v $
20 ods' 2. písm' a) a b) zákona' Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podl'a { 20 ods.
2 písrn. b).je odbeťatel'povinný požiadať dodávaÍe]'a o odstlánenie nedostatkov
odóvodňujúcich skončenie odbeÍu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odslránenie
nedostatkov v dlŽke lninilnálne 30 dní. ak sa znlluvné strany nedohodnú inak' Ak dodávatel'
neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odbeťaÍcl' povinný svoje rozhodnutie
o ukončcní odbeťu tep1a dolučil'dodávatel'ovi spolu s výpoved'ou'

v plípade, že odbemtel' ukončí zmluvný odber v p ebehu řegulačného Íoka dohodou
s dodávale ]'onr. j e povinný uhÍadit' dodávatel'ovi ílxnú zloŽku maximálnej ceny tepla s

primeraným Ziskom vo výške objednaného mnoŽstva tep]a.

x-
Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom podpisu oboma zmluvnými strananli.

Zrnluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch. z ktoÍých obe zmluvné stlany obdťŽia po lvybotovení
zmluvy.

Zmeny adop]nky teito Zmluvy móžu b1t vykonané len písomnou formou očíslovaných
dUddlku\. rodpídn)ch oboma /mlu\ n) nri 5tranrn]i'

Právny vzťah zaloŽený touto zmluvou sa riadi a spravuje obchodným zákonníkom, Zákononl
o tcpelnej enelgetike' prislušnými' vyhIáškami Ministerstva hospodál'stva SR. Vyhláškarrri
URSo. Výnosmi a RoZhodnutianri URso sR'

Zmluvné stlany pťehlasujú, že túto zmluvu uzatváIajú po ich dókladnom pťečítaní slobodne. na
základe vlastnej vóle' vážnc a nie v tiesni. alebo nápadne nevýhodných podrnienok.

V Bardeiove drla 1.1.2013

.[}rj['íÚ Plrl?ií s''.!Tačcvsk5 Zl:]

Dodávatel'

A



Príloha č'1 ku Zm|uvc o dodávke a odbere tepla č. : ...... pre rok 2013

TEcHNlcKÉ PARAMETRE oDBERNÉHo MlESTA, oBJEDNÁvKA oDBERATELA NA oDBER TEPLA
A oDBERoVý DlAGRAM.

1. TeDelnÝ zdřoi MEDIC PARK. s.r.o.
2' El1iteťmická legulácia v tepelnonr zdroji ano

3. otlhcrné 
'niesto

PoL\ FUNKCNY DoM, Táčevská 43, Bardeiov
4' VvkltrÓváciá krivká Vonkaišia teplota'C -t5 I5

Výstupná teplota z TZ 'c 68 36
5. V\ Doatow teDlotn\ sDad /5 / ou -L TeĎlonosná látka: teDlá Yoda
6' výÍobné číslo a adresa

iaktuÍačného meradla tepla TUV MEDIC PÁR]<. s.r.o.
7' výrobné čislo a adresa

fakfuračného meladla sV na plípm\u TUV MEDIC PÁRK. s'r.o.
8. Nočný ťlt1nl pti vonkajšej teplote niŽšej ako j

\ ča\e
Vel'kost'útlmu (zníŽ. výstup' leploly z TZ) o

5
.C

od 22.00 hod do 5,00 hod
8'C

9. DodÁvka l_UV zabezDečená | od 5.00 hod do 24,00 hod

0. Počet osób : Predpokladáná sDoÍřebá teDlei vodY I

l. Zmluvne dohodnuté Íočné mnoŽstvo tepla UK 851 GJ TIIV 552 GJ
2' TermoregulaČné lentil} : áno Pomelové lozdel'ovače nákladov ÚK : nte
L ZateDlenie obiektu :

nreradla ÚK

Výlobné čislo
určeného
meÍadla

Údaje o ob.jekie
Poádované vstupné
parametre z projektu

M€ rá
plocha

Bvtv
é

Prikon Dispoz'č
ný tlak

Prieto
k

( m') (poč
ct)

m,) (poč
et)

0n (kPa) (m'/h)

B}t č'l/5 Lazor Branislav 1 13,94
B} t a']/j Siicak Tolnaš 98.74
Bv1 č']/5 Momvcová Klaudia 20,06
Byt č''ll5 MUDI. Suchová Malcela 34,9',7

Bvt č'5/5 Ml]DÍ Pelko Marián 34.61
B}l č'ó/51ng' Motcs Matián 21.63
Byt č'7l5 Gulská Edita 14,32
Bvt č'8/5 S1iva BÍanislav 19 46
BV1č 9/5 ]lJDr Tomáš Viklo' 21.17
Byt č.l0/5 JUDr- Zálllborský Marek 34.32
Byt č.l ]/5 POYEL. s.r'o' 34.I8
Byt č.] 2/5 Feciskanin Vladimil l8-32
Byt č.l3l5 Dotinová Alena B-08
NP Č' l4/5 MEDlc PARK' s'r'o'
Bvt č l5/4 HotšÍádler PálÍik 9t,4
Byt č.] 6/'1 Tokalčíková Mária 73,/q
Byt č.I7l4Ing. Balna Miros]av I12,12

A



č' l8/4 Bc' Baran Vladirnij'

V Baťdejove, dňa 1.1.2013
MEDTC P,CRK s_r....

Ťáčevská 43
oas 01 Báfdej.,v

tČ
't.,t /

B}l č']9/4 Msr' K)'jo!5ký varťk
NP č']0/4 L'H.S'I'o. 87,1',7

NP č'2l/4 LMK 1nvest s'r'o'
NP č.2214 Sliva Sl.IVTol]R ]ozef
NP c lJ/4 Rerl tbund Barde.lov t0a,7l
NP č'2414 MEDIC PARK. s'r'o'
NPč' Potlavin), I/] 6344)926 502.61

32842032Potraviny 2/l
PnÍía!in)']/|
Potíaviny ]/l ó290000l52l

NP č Helňa/] 33842130
NP č' Reštalllácia/I 1u842t35 235.85
NP č' I-ekáťeň/] 63841923 I10.59

62900001506

62900000962
NP č' ]0 Cenerali-chodbď] 6i841943 l l9.ló
NP č 29 _chodba/3 6181r9t2
NP č' 28 -chodbď3 6t841904
NP č' 2? _chodbď3 6384tqt l
NP č' 26 Laser -chodb'3 63841914
NP a' 25 Soc' poist' -chodbď] 32842042
chodbá ohrev chodbá 6t841940
NP č' 25 AB PHARM.s.r'o'-chodbď3

lČo'3614(.r ]d]

odbel'átel']

ň



Prí|oha ě.2 kzmluve o dodávke a odberetepla číslo 01/2073 l plě2aB/

I. Obipdn,ivkn teola tu krl,,ndirnv rok 201.1:

- teplo pte ÚK_
-rcplo prc pl'Ipťa\'u ] Ul/

ssl Gj
ss2 Gj

0m3

- obielnál,kd Íepla - celkont

- slanoýený řeglllačný Príkon _
r 403 Gj

73.59 kW

2. Roztlis oreddáykových platieb ztt obiednané teplo na kalencltinv rok 20] 3

Do ieclnoÍli\,úch e'\ittcoch roko |ýiadlen\' ý € '

. Cena tepla podl'a rozhodnutia URso čís]o: 0 ] l 2820 ] 3/T zo dňa ]2.l?.20l2

. Vodnéa.totne-kalku'ovanacena 2.)l t rnr bez DPH t 2.o:2t rn'. DPH l

V Bardejove' dňa

D)DÁI/ATEL :

'7tc

.....1...1,...*c 1J
Nl!:lJí(] iP,qRK s_r.Ó

Ťačevská 43
oa5 O1 Bardejov

iČo: 36 461 ]a1
K202147 6497

Kalendárn
ÚK

5tudená

í 3 na
TÚv

Žložka

ltl12l

variabilná
zložka

Náklad na

Náklad

(vodné+
DPH

Náklad

DPH

1 2 4 5 6 7 9 10

13 800 0 3 272 0 881 5 285

31 423 0 1791 2 424 4 016 0

11 267 0 1\92 0 167 4 561

11275 72 167 0 1792 1835 3 027 0 605

2 364 t2 167 0 7 792 801 0 399 139i
0 12 26/ 0 1863 0 373 2 23É

Úl 0 0 1192 677 1863 0 2 236

0 L2 267 o L L92 0 373 2 236

2 364 0 7191 801 1993 0

18 911 11267 0 I192 ! 7Q6 0 580 3 474

33 095 13 800 0 7 792 1s66 3 758 0 752

13 800 0 1 192 0 429 4915

236391 1s3 335 o 14304 27 323 1E 627 0 7 \25 42 752


