
 

 

Číslo odberateľa: 60104 ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA Číslo zmluvy: 43001074 
 

Tepláreň Košice, a. s. 

so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice 

IČO 36 211 541 

DIČ 2020048580, IČ DPH SK2020048580 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V 

bankové spojenie Československá obchodná banka, a. s. 

číslo účtu 25642093/7500 

v mene spoločnosti konajú Ing. Miroslav Nosál, predseda 

predstavenstva, a Ing. Ján Huraj, podpredseda predstavenstva 

Dispečing teplárenskej sústavy: 

tel. číslo: 055/674 1749, 619 2444, fax: 055/619 2882 

e-mail: dispecer@teko.sk 

Energetické poradenské centrum: 

tel. číslo: 055/622 0204, 0918/697 109, fax: 055/619 2891 

e-mail: energeticke_poradenstvo@teko.sk 

Obchodný úsek: 

tel. číslo: 055/619 2915, 619 2911, fax: 055/619 2890 

(ďalej len „dodávateľ“) 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice 

IČO: 00 397 768 

DIČ 2021157050, IČ DPH SK2021157050 

OKEČ 80300, SK NACE 85420 

bankové spojenie Štátna pokladnica 

číslo účtu 7000241770/8180 

v mene univerzity koná prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, 

DrSc., rektor 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

Predmetom zmluvy je dodávka a odber tepla a prípadne aj nevráteného teplonosného média a pitnej vody v teplej úžitkovej vode pre 

zmluvne dohodnutý odber tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do odberných miest uvedených nižšie. Za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve sa dodávateľ zaväzuje zabezpečovať a dodávať odberateľovi teplo a prípadne aj médium a pitnú vodu 

a odberateľ sa zaväzuje platiť za teplo a prípadne aj za nevrátené médium a pitnú vodu dodávateľovi kúpnu cenu. 
 

Zoznam odberných miest: 11419.Quk01, 11419.Qtv01 
 

Splatnosť preddavkov: 

 
Platenie preddavkov: 

rovnomerne 
Spôsob úhrady: 

prevodným príkazom 
Splatnosť faktúry: 

14 dní 
 

Účinnosť zmluvy nastáva od 1. januára 2011. 
 

Prílohy k zmluve sú: 
 

a) prihlášky k odberu tepla pre všetky odberné miesta, 

b) objednávka tepla na kalendárny rok 2011, stanovenie regulačného príkonu a odberového diagramu pre všetky odberné miesta, 

c) všeobecné zmluvné podmienky, verzia 08/2008, 

d) technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa pre príslušnú lokalitu, verzia 08/2008, 

e) výpisy z registra zmluvných strán. 
 

Odberateľ týmto vyhlasuje, že jeho tepelné zariadenia vyhovujú všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám, aj 

keď nie sú všeobecne záväzné, (najmä bezpečnosť tlakových technických zariadení) a tieto sa zaväzuje dodržiavať, že je 

oboznámený so zmluvou a všetkými jej prílohami, osobitne so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel im a súhlasí 

s nimi a že v súvislosti so zmluvou poskytol dodávateľovi pravdivé údaje. 
 

V prípade, ak odberateľ (alebo jeho právni nástupcovia) nebude z dôvodu nie na strane dodávateľa odoberať teplo od dodávateľa pre 

odberné miesta podľa tejto zmluvy počas obdobia najmenej 174 mesiacov od momentu účinnosti tejto zmluvy alebo dôjde 

k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy, číslo zmluvy dodávateľa ako nájomcu 46000385, k priestorom umiestnenia OST 

a súvisiacich horúcovodných prípojok (OST a súvisiace horúcovodné prípojky uvádzané spolu ďalej tiež len ako „zdroj tepla“) 

a zdroju tepla k momentu predchádzajúcemu momentu skončenia tejto zmluvy o dodávke a odberu tepla z dôvodu nie na strane 

dodávateľa, odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi časť nákladov na zabezpečenie zdroja tepla, pozostávajúcich z hotových 

výdavkov, investorskej réžie a inžinierskej činnosti týkajúcich sa rekonštrukcie zdroja tepla, maximálne vo výške 290 000 € (slovom 

dvestodeväťdesiattisíc eur) navýšených o daň z pridanej hodnoty podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, a to za každý mesiac neodoberania tepla vo výške 1/174 časti týchto nákladov. Pre účely výpočtu výšky časti týchto 

nákladov sa podlahovou plochou rozumie podlahová plocha všetkých miestností nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti, bez plochy 

lodžií a balkónov. Časť týchto nákladov zodpovedá podielu podlahovej plochy, kde nebude odberateľ odoberať teplo, a súčtu 

celkovej vykurovanej podlahovej plochy v nehnuteľnosti. 

 

V prípade omeškania úhrady faktúr, dodávateľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške  0,03 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený zmluvou sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 
 

Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán ohľadne jej predmetu.  
 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy 

dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 



 

 

 

(podpisy zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane) 

 

 

 

Číslo odberateľa: 60104          Číslo zmluvy:  
 

 
 

Za dodávateľa: 
 

V Košiciach dňa _____________ 

 

 

Ing. Miroslav Nosál                Ing. Ján Huraj 

predseda predstavenstva  podpredseda predstavenstva 

 

Za odberateľa: 
 

V Košiciach dňa _____________ 

 

 

prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc.  

rektor 
 


