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DODATOK č. 2/2014 

k zmluve č. 1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej len „Zmluva“), ktorú uzavreli 

medzi sebou: 

DODÁVATEĽ: 

Obchodné meno : TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Povolenie činnosti : na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I 

v oddieli Sro, vložka č. 3697/V Sídlo

 : Komenského č. 7, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca : Ing. Juraj Slafkovský - konateľ spoločnosti 

IČO : 31679692 

DIČ : 2020485500 

IČDPH : SK2020485500 

Bankové spojenie : ČSOB, a.s. 

Číslo účtu : 25794273/7500 

IBAN : SK6075000000000025794273 

BíC/SWIFT : CEKOSKBX 

(ďalej len dodávateľ) 

a 

ODBERATEĽ: 

Obchodné meno : MŠ Palárikova 22 

Právna forma : Rozpočtová organizácia 

Povolenie činnosti : 

Sídlo : Palárikova 22, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca : Mária Šipošová, riaditeľka MŠ 

IČO : 35543132 

DIČ : 2021635517 

IČ DPH 

Bankové spojenie : Primá banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu : 0503947001/5600 

IBAN : 

BIC/SWIFT : 

(ďalej len odberateľ) 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy: 

Článok L Predmet zmluvy 
bod 4. druhá veta sa nahrádza v znení: 

Objednávku na rok nasledujúci odberateľ doručí dodávateľovi vždy do 12. augusta bežného roka. bod 5. sa 

nahrádza v znení: 

Regulačný príkon (RP) odberného miesta pre regulačný rok „t“ sa vypočíta podľa legislatívnej úpravy platnej pre 

dané obdobie. Konkrétny spôsob výpočtu RP bude uvedený v prílohe č. 1 „Objednávka na zmluvne dohodnuté 

množstvo tepla - regulačný rok „ť“, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Článok VI. Osobitné ujednania 

bod 4. sa nahrádza v znení: 
Obmedzenie a prerušenie dodávky tepla sa riadi zákonom 657/2004 Z.z. v platnom znení. 

Článok VII. Záverečné ustanovenia bod 

2. prvá veta sa nahrádza v znení: 

Obsah tejto zmluvy (Príloha č. 1, č. 4 a č. 6) prehlasujú zmluvné strany za predmet obchodného tajomstva, okrem 

skutočností povinne zverejňovaných v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. v platnom zmení. 
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bod 5. sa nahrádza v znení: 

Podmienky skončenia odberu tepla zo strany odberateľa aj zo strany dodávateľa sa riadia ustanoveniami § 20 zákona č. 

657/2004 Z. z. v platnom znení. 

bod 6. sa nahrádza v znení: 

Ak odberateľ ani na písomnú výzvu dodávateľa neoznámi množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok 

najneskôr do 31. augusta bežného roka, alebo v lehote určenej zákonom, dodávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o 

dodávke a odbere tepla s tým, že výpovedná lehota v takomto prípade uplynie vždy s uplynutím bežného kalendárneho 

roka, ak dodávateľ doručí písomnú výpoveď odberateľovi. 

bod 10. sa vypúšťa bez náhrady 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť „Zmluvy“. 

Na vznik dodatku je potrebná dohoda o celom jeho obsahu. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že ak je Dodatok povinne zverejňovaným v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. v platnom 

znení o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v 

rozsahu, ktorý podlieha tejto povinnosti zverejnený na Centrálnom registri zmlúv resp. webovej stránke odberateľa. 

Osoba povinná v zmysle vyššie uvedeného zákona musí druhú zmluvnú stranu informovať o nadobudnutí účinnosti 

Dodatku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a berú na 

vedomie, že Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v ^mysie zákona Č 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že 

tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku dôkladne 

prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento 

dodatok podpisujú. 

V Košiciach, dňa 1 V Košiciach, dňa 27.10.2014 

Dodávateľ: Odberateľ: 

 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mária Šipošová 

Ing. Juraj Slafkovský 

 

Funkcia:  Funkcia: riaditeľ MŠ  

konateľ spoločnosti/ 

 

Podpis:                                                                                             Podpis: 


