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Zmluva o poskytnutí služby 
číslo: 1/2021/STEFE - Zvtp 

 
Uzavretá podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 

 
 

 STEFE Zvolen, s.r.o. 
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo : 
2128/S 

Sídlo: Unionka 54, 960 02  Zvolen 
V mene ktorej konajú: Ing. Ivan Adam, konateľ 
 Ing. Vladimír Bella, konateľ 
Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických: Ján Bellák, technický riaditeľ 
IČO: 31 612 300 
IČ DPH: SK 2020478394 
DIČ: 2020478394 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
IBAN: SK29 1111 0000 0014 2707 3000, BIC kód banky: UNCRSKBX 
Telefón: 045/5248600 
Fax: 045/5248688 
 
(ďalej len „STEFE“) 
 
a 
 
 Zvolenská teplárenská, a.s. 
 Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 686/S 
Sídlo: Lučenecká cesta 25, 961 50  Zvolen 

V mene ktorej konajú: Mgr. Vladimír Halaj, predseda predstavenstva 

 Mgr. Ján Štriho EMBA, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené konať 

-vo veciach obchodných: Mgr. Vladimír Halaj, generálny riaditeľ 
IČO: 360 52 248 
DIČ: 2020070030 
IČ DPH: SK2020070030 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758, BIC kód banky: SUBASKBX 
Telefón: 045/2424111 
Fax: 045/2424180 
 
(ďalej len „ZT“) 

Čl.1 
Predmet zmluvy 

 
1.1 STEFE je oprávnený nakladať s majetkom (z titulu vlastníctva, z titulu postavenia nájomcu): 

a) nehnuteľnosť – výmenníková stanica pary VS Balkán, ktorá sa nachádza na ul. Unionka 
č. 54, Zvolen, LV č. 7481, parcela 528/15, katastrálne územie Zvolen 

b) hnuteľná vec – horúcovodné rozvody od výmenníkovej stanice VS Balkán po distribučný 
uzol na ul. Hronská v dĺžke 930 m, ktoré slúžia na dodávku tepla pre zmluvných 
odberateľov ZT. 



 2 

1.2 STEFE sa zaväzuje zabezpečiť pre ZT službu – dodanie tepla prostredníctvom vecí 
a zariadení uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a ZT sa zaväzuje za túto službu zaplatiť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
Čl. 2 

Doba uzavretia zmluvy 
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
 

Čl. 3 
Odplata za poskytnutú službu a spôsob jej platenia 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odplate za poskytnutú službu, ktorá sa stanovuje za 

prenesené teplo vyjadrené v technických jednotkách (MWh). 
3.2 Výška odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je dohodnutá pre rok 2021. Zmluvné strany sa 

dohodli, že odplata pre rok 2021 je pevná vo výške 135.000,- EUR. (slovom: 
stotridsaťpäťtisíc Eur), teda ZT nie je povinná na platenie a STEFE nie je oprávnený 
požadovať inú výšku odplaty než je 135.000,- EUR. 

3.3 Predpokladané množstvo preneseného tepla pre rok 2021 je 8 316,00 MWh. 
3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť výšku odplaty za poskytnutú službu pre ďalšie roky 

do 30.10. predchádzajúceho roku za predpokladu, že ZT určí predpokladané množstvo 
preneseného tepla pre príslušný rok do 30.9. predchádzajúceho roku. 

3.5. ZT sa zaväzuje uhradiť dohodnutú výšku odplaty v pravidelných mesačných splátkach na 
základe vystavenej faktúry STEFE. 

 
Čl.4 

Technické parametre 
 

4.1 STEFE sa zaväzuje zabezpečiť tieto technické parametre teplonosného média: 
- objemový prietok do 322 m3/h. 
- tlak do 1,6 MPa 
- max. teplotný spád 130/70 0C 

 
Čl. 5 

Skončenie platnosti zmluvy 
 

5.1  Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skončí: 
a) uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) písomnou výpoveďou danou ZT z dôvodov porušenia  povinnosti uvedenej v bode  
    4.1 tejto zmluvy s výpovednou lehotou 1 mesiac. 

5.2  Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade zmeny teplonosného média počas trvania tejto   
       zmluvy o jej aktualizáciu na novovzniknuté technické parametre. 
 

 
Čl. 6 

Ustanovenie o zmluvnej pokute a zodpovednosti za spôsobenú škodu 
 

6.1  Zmluvné strany si dohodli pre prípad porušenia povinnosti uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, 
zmluvnú pokutu vo výške 1.650,- EUR za deň, v ktorom dôjde alebo trvá porušenie tejto 
povinnosti. Na liberáciu sa primerane použije ustanovenie § 374 a 377 Obchodného 
zákonníka. 

6.2 Bod 6.1 nie je možné uplatniť v prípade, ZT nezabezpečí zmluvné technické parametre na 
vstupe do VS Balkán. 
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6.3 Náhrada škody sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o náhrade škody           
§§ 373 -386. 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 1.1.2021 a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

7.2 Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve je možné vykonať iba formou písomných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa budú 
riadiť Obchodným zákonníkom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak sa 
stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy celkom alebo z časti neplatným, nemá skutočnosť 
vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
nahradiť dotknuté ustanovenie novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere 
zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

7.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných rovnopisoch s postavením originálu, z ktorých 
obdržia zmluvné strany po dva rovnopisy. 

7.5  Na znak toho, že obsah zmluvy sa zhoduje s vôľou zmluvných strán, že ju uzavreli 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 
a že jej obsahu porozumeli, ju podpísali. 

 
 
Vo Zvolene, dňa 23.10.2020        
 
 
 
 
Za Zvolenskú teplárenskú, a.s.:    Za STEFE Zvolen, s.r.o. 
 

Mgr. Vladimír Halaj      Ing. Ivan Adam 

predseda predstavenstva     konateľ 
 
 
 
 

Mgr. Ján Štriho EMBA     Ing .Vladimír Bella 

člen predstavenstva      konateľ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


