
Odberateľ číslo: 60879 K zmluve čislo: 43001253

OBJEDNÁVKA TEPLA NA KALENDÁRNY ROK 2021
STANOVENIE REGULAČNÉHO PRÍKONU, ODBEROVÉHO DIAGRAMU 

A PERCENTUÁLNEHO PODIELU ODOBRATÉHO TEPLA URČENÉHO PRE DOMÁCNOSTI

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
IČO: 36 211 541 
Teplárenská 3, 042 92 Košice
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V

(ďalej len „dodávateľ')

Finančné riaditeľstvo SR 
IČO: 42499500
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica
Plní úlohy podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „odberateľ)

Odberateľ si týmto záväzne objednáva pre nižšie špecifikované odberné miesto na kalendárny rok 2021 dodávky tepla od 
dodávateľa v množstve podľa tabuľky: ,

ODBERNÉ MIESTO
Čislo Lokalita Ulica a čislo Názov

14030 Košice Železničná 1 Finančné riaditeľstvo 
SR

Mesiac Spotreba tepla 
v roku 2019* fkWhl i

Objednávka tepla na 
rok 2021** ľkWhl

Regulačný príkon*** 
íkW]

Percentuálny podiel 
domácností**** [%]

Január 487 794 487 794 40,2846 0,00
Február 399 178! 399 178 40,2846 0,00
Marec 308 145 308 145 40,2846 0,00
Apríl 160 493 160 493 40,2846 0,00
Máj 129 720 129 720 40,2846 0,00
Jún 9 721 9 721 40,2846 0,00
Júl 17 967 17 967 40,2846 0,00

August 7 372 7 372 40,2846 0,00
September 56 579 56 579 40,2846 o.oo |

Október 185 046: 185 046 40,2846 0,00 í
November 252 577 252 577 40,2846 0,00
December 378 570 378 570 40,2844 0,00

Spolu 2 393162 2 393162 483,4150

* Hodnoty v jednotlivých kalendárnych mesiacoch sú zaokrúhlené na celé čísla.

** Objednávka tepla na rok 2021 v zásade vychádza zo skutočnej dodávky tepla v roku 2019.

*** Regulačný príkon je vypočítaný podľa §6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z. ako súčin 
podielu skutočne dodaného množstva tepla v roku 2019 a počtu hodín 5300 a podielu referenčnej hodnoty 3564 
dennostupňov s hodnotou 3329 dennostupňov dosiahnutou v roku 2019. U nových odberných miest je regulačný príkon 
vypočítaný ako podiel objednaného množstva tepla a počtu hodín 5300.

**** Percentuálny podiel odobratého tepla určeného pre domácnosti na celkovom množstve odobratého tepla z odberného 
miesta (ďalej Jen „podiel“) sa určuje s prihliadnutím na rozdielny odber tepla v priebehu kalendárneho roka na 
vykurovanie (ÚK), na prípravu teolej úžitkovej vody (TÚV), pre vzduchotechniku, technológie alebo na chladenie 
domácnosťami na strane jednej a inými odberateľmi a konečnými spotrebiteľmi na strane druhej. Odberateľ vyhlasuje, 
že v tejto objednávke pravdivo oznamuje dodávateľovi podiel pre jednotlivé kalendárne mesiace, a zároveň sa zaväzuje 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa vykonáva fakturácia, 
dodávateľovi pravdivo oznamovať všetky zmeny v podiele oproti údajom uvedeným v tejto objednávke, Inak sa má za 
to, že podiel v príslušnom kalendárnom mesiaci zodpovedá údaju uvedenému v tejto objednávke. Za riadne plnenie tejto 
povinnosti zodpovedá odberateľ. Ak odberateľ vôbec neoznámi dodávateľovi podiel najneskôr do 20. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca, platí, že podiel v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná nule.

Odberateľ je povinný objednávku tepla na rok 2021 na jestvujúce odberné miesto doručiť dodávateľovi najneskôr do 
20. augusta 2020. V prípade, ak odberateľ objednávku v zmysle predchádzajúcej vety nedoručí, bude dodávateľ pri fakturácii 
vychádzať z navrhovaných údajov v tejto objednávke.

Všeobecné zmluvné podmienky pre dodávky tepla, verzia 08/2018, a technické podmienky pre dodávky tepla, verzia 08/2018, 
dostupné na www.teko.sk. sú súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla a majú prednosť pred jej ustanoveniami pokiaľ zmluva 
neurčuje inak.

Svojím podpisom na tejto objednávke dodávateľ potvrdzuje, že túto objednávku tepla na rok 2021 prijíma.

http://www.teko.sk

