
ZMLUVA O DODÁVKE TEPLA

medzi

Odberateľ:

Zastúpený:
IČO:
Bank. spojenie: 
v ďalšom "odberateľ"

Mesto Fiľakovo 
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo
JUDr. Jaromírom Kaličiakom -  primátorom mesta 
316 075
VÚB pob. Fiľakovo, č.ú. 22223/0200

Dodávateľ: Filbyt s.r.o. Fiľakovo
ul. 1. mája 11 
986 01 Fiľakovo 

Zastúpený: Ing. Jozefom Illésom, konateľom
IČO : 36 636 916
DIČ: 2021995646
IČ DPH : SK2021995646
bankové spojenie: 1950716859/0200
registrovaný na Obchodnom registri BB oddiel: Sro, Vložka č.: 10334/S 
v ďalšom "dodávateľ"

§1

Predmet a rozsah zásobovania

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tepla pre vykurovanie priestorov a teplú 
úžitkovú vodu vrátane studenej vody na jej ohrev (ďalej len teplo) v súlade so zákonom č. 
657/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon) pre jedno odberné 
miesto ktorým sa považuje objekt, alebo trvalé prepojený celok, v ktorom sa odoberá teplo 
pre jedného odberateľa. V nejasných prípadoch, stanoví odberné miesto dodávateľ.

1.2. Dohodnuté množstvo tepla v kWh (vykurovanie a teplo na ohrev TÚV):

Odberné miesto kal. počítadlo objednané množstvo tepla [kWh]
ÚK TÚV

Materská škola ul. Daxnerova 94030257 208333 11667
Materská škola ul. Štúrova 93091761 250000

§2
Cena

2.1. Cena tepla za 1 kWh je stanovená Úradom na reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad) 
vo výške: variabilná zložka: 0,0588 Eur/kWh, fixná zložka: 128,9335 Eur/kW viď "Roz
hodnutie" č. 0151/2013/T.

2.2. K cene uvedenej v bode 2.1 zmluvy sa účtuje daň z pridanej hodnoty. Sadzba dane 
z pridanej hodnoty je určená v zmysle ustanovení zákona o daní z pridanej hodnoty 
v platnom znení.

a



§3
Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia zmluvy zo dňa 5.1.2011 ktoré nie sú dotknuté s týmto dodatkom ostávajú 
v platnosti v plnom rozsahu.

3.2. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a má platnosť od 1.1.2013. Výpovedná lehota 
je trojmesačná, alebo s dohodou. Odberateľ pred ukončením dodávky je povinný uhradiť 
náklady spojené s odpojením odberného zariadenia v zmysle zákona.

3.3. Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží dodávateľ a 
jedno odberateľ.

vo Fiľakove, dňa 2.1.2013.

Odberateľ: Dodávateľ:

JUDr. Jaromír Kaličiak -  primátor mesta Ing. Jozef 111 és - konateľ


