
Zmluva o dielo
;' / l: ~\

zn.: dm - r -;:,.f.::':.;-; .

uzatvorená podľa §-u 536 a nasl Obchodného zakonníka

ZMLUVNÉ STRANY

so sidlom
zastupeny

Mesto Bytča
(ďalej len "objednávateľ" alebo "správca")
Namestie SR č 1, 014 01 BYTČA
Ing Miroslav Minárčrk, primátor mesta

Objednávateľ:

IČO
DIČ
IČ DPH
zaprsaný v
banka
IBAN
BIC
telefon
e-mail

OO 321192
2020626399

Register miest a obci SR
VUB, a s , Bratislava, pobočka Bytča
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
SUBASKBX
Mgr Vladislav Pavelčík, čt 0902 135 368
vladislav pavelclk@bytca sk

Zhotoviteľ:

so sídlom
zastupený
IČO
DIČ
IČ DPH
zapísaný v
banka
IBAN
BIC
telefon
e-mail

TECHEM spol. s r o
(ďalej len .zhotovrtel"]
Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3
Ehana Kostolány - konateľka
31355625
2020313757
SK2020313757
Obchodný register Okresneho súdu Bratislava I ,odd Sro, vložka č 5519/B
Tatra banka, a s Bratislava
SK15 11000000002621708668
TATRSKBX
02/491 064 11
techem@techem sk

ČI I PREDMET ZMLUVY

1 Predmetom zmluvy je závazok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte
Jabloňová č.s. 1578 v BytčI, (ďalej len .zrnluvnv objekt") spočívajuce v

a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla Techem (ďalej len "PRT") v bytoch a nebytovych
priestoroch (ďalej len "NP"),

b) odpočte mdrkovaných udajov z PRT,

c) rozpočitavaru nakladov na dodávku tepla (ďalej "odpočtová a rozpočrtavacra služba")

2 Podmienky na dodanie a montáž meracich zariadení ako I na vykonanie odpočtovej a rozpočltavacej služby
v zmluvnom objekte sú uvedené v prílohách tejto zmluvy "Obchodne podmienky" a "Spôsob rozpočítania
tepla"

Čl II TERMíN PLNENIA

1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať dielo v zmysle čl I bod la) v termínoch, ktore budú konkrétne stanovené
dohodou oboch zmluvných strán



Čl. III. CENA ZA DIELO

1 Za vykonanie diela podľa čl bod la) Je objednávateľ oovinnv zaplatiť zhotovitelovi nasledovné dohodnuté
Jednotkové ceny

PRT Techem radio 4 kompakt
Montáž PRT a Jeho uvedenie do prevádzky, vrátane štandardného
montážneho matenálu
Spolu

Cena bez DPH

13,50€

1,50 €

15,00 €

Cena s DPH

16,20 €
1,80€

18,00 € 

Skutočná celková cena za dielo podľa čl I bod la) vyplynie z počtu osadenych vykurovacích telies (t J
namontovaných PRT) v zmluvnom objekte vynásobenych hore uvedenými cenami v € za jednothve položky

2 Hlavna montáž sa vykoná v dvoch termínoch, v nadnom a náhradnom, pnčom oba montažne termíny určuje
zhotoviteľ Domontáž prístrojov nenamontovaných v pnebehu nadneho alebo náhradného termínu sa vykoná
v individuálnom terrnme, ktorý bude určený na základe dohody užfvateľa bytu a zhotoviteľa O Individuálny
termín, ktorý bude zaevidovaný a vykonaný ako servisný zásah, musí požiadať užfvateľ bytu, resp objednávateľ
a tento mu bude spoplatnený podľa aktuálneho Cenníka servisných zásahov, kde uživatel uhrádza v hotovosti
cenu za dielo podľa tejto zmluvy okrem položky "PRT Techem radio 4 kompa kt", ktorú zhotoviteľ vvfakturuje
objednavatelovi

3 Objednávateľ vyhlasuje, že sústava zásobovania teplom na vykurovanie, teplou a studenou vodou a jej
technický stav v zmluvnom objekte (objektoch) je v súlade s platnými technickými a právnymi predpismi, za
dodržiavanie povinností objednávateľa ako prevádzkovateľa alebo spravcu týchto zanaderu zhotoviteľ
nezodpovedá

4 Dielo v zmysle článku I bod la) sa považuje za dokončené ukončením hlavnej montáže Dokladom o dokončení
diela je tzv "Hlásenie o ukončeni montáže", ktoré tvon prílohu faktúry za dielo v zmysle článku I bod la)

S Právo fakturovať v zmysle článku I bod la) vzniká zhotovrteľovi dňom dokončenia diela podla predošlého bodu
Splatnosť faktúry je 14 dní

6 Právo fakturácie častí diela vykonaných v mdivrdualnvch terrrunoch vzruka zhotovrtelovt bezprostredne po
vykonaní montáže v danom byte alebo nebytovom pnestore Splatnosť faktúry je 14 dní

7 Právo fakturovať za dielo v zmysle článku I bod lb) a Ic) vzruka zhotoviteľovtdňom vyhotovenia a odovzdania,
resp odoslania hotového diela objednávateľovi Splatnosť faktúry je 14 dní

8 Ceny uvedené v prílohe tejto zmluvy "Cenník služieb" za Jednotlivé zúčtovacie obdobia, na základe ktorých bude
zhotovrteľ fakturovať objednávateľovi cenu za dielo, sa menia každoročne od 1 januára o ročn u mieru mflácre
vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúc rok, minimálne však o 3%

Čl IV ZÁRUKA

1 Záručná doba na dodávku a montažne práce podľa čl I bod la) je 24 mesiacov od datumu montaže uvedenom
v montažnom protokole

2 Záručna doba na odpočtovú a rozpočrtavacru službu podľa čl I bod lb) a lc) je uvedená v pnlohe Obchodné
podmienky

Čl. V. TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVY

1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie S rokov s účinnosťou od počiatku zučtovacreho obdobia 2020 Po
uplynutí piatich rokov sa zmluva predlžuje vždy o jeden rok, pokiaľ nie je v poslednom roku 3 mesiace pred
ukončením prebiehajúceho zučtovacieho obdobia písomne vypovedana s učmnostou od nasledujuceho
zúčtovacieho obdobia

2 Zmluvne strany majú právo odstúpiť od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby viazanosti Iba pn
preukázaných opakovanych podstatných porušeniach ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán
v zmysle § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

3 Zmluvu je možné ukončiť spôsobom uvedeným v prílohe Obchodne podmienky

4 V prípade, že objednávateľ po uzavretí zmluvy odstúpi od zmluvy, bezdôvodne odmietne alebo Iným
spôsobom znemožru zhotovrteľovi nadne splniť dielo, je zhotoviteľ oprávneny uplatniť SI zmluvnu pokutu

BytčaJabloňova 1578, Mesto Bytča, dm-r 2



,

za cely čas trvania zmluvy, po ktorú má trvať prekážka zo strany objednávateľa, a to vo výške 3,46 € / byt /
zúčtovacie obdobie Uvedená suma je bez DPH

ČI. VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobnych údajov sú zakotvené v samostatnej
zmluve medzi zhotoviteľom ako "sprostredkovateľom" a objednávateľom ako "prevádzkovateľom" v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č 2016/679 a Zakona č 18/2018 Z z

ČI VII. SPOLOČNÉA ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA

1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu Neoddehteľnou
súčasťou tejto zmluvy su pnlohv Cenník služieb, Obchodne podmienky a Spôsob rozpočítania (lA)

2 Zmluvne strany sa dohodli, že informácie, ktoré SI navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa tejto
zmluvy, sa považujú za dôverne a zavazujú sa, že Ich nepoužrju v rozpore s Ich učelorn, ani v rozpore s touto
zmluvou a neprezradia Ich tretej osobe

3 Objednávateľ je opravneny použiť dielo (predmet zmluvy) výlučne na účely vvplývajuce z tejto zmluvy Jeho
Ine využitie je podmienené písomnym súhlasom zhotoviteľa

4 Na vzťahy v zmluve neupravené sa vzťahuju príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

5 Neplatnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy neruší jej celkovú platnosť Zmluvné strany sa zavazujú, že
neplatné ustanovenia nahradia platnými, ktoré sa čo najviac pnbližujú zmyslu a účelu pôvodných
ustanovení

6 V prípade, ak tak ustanovuje osobitnv právny predprs, práva a povinnosti zmluvných stran z tejto zmluvy
prechádzajú na Ich právnych nástupcov

7 Zmeny a dodatky tejto zmluvy vvžaduju prsornnu dohodu obidvoch zmluvných strán

8 Zmluvne strany vyhlasujú, že SI túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá Ich skutočnej a slobodnej VÔli,JU podprsah

','

V dňa

I

~

zhotoviteľ \, /

r

objednávateľ
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Čl. III. CENA ZA DIELO

1 Za vykonanie diela podľa čl bod la) Je objednávateľ povinný zaplatiť zhotovrteľovi nasledovne dohodnuté
Jednotkové ceny

PRT Techem radio 4 kompakt
Montáž PRT a Jeho uvedenie do prevádzky, vrátane štandardného
montážneho matenálu
Spolu

Cena bez DPH

13,50 €

1,50 €

15,00 c

Cena s DPH

16,20 €
1,80€

18,00 € 

Skutočná celková cena za dielo podľa čl I bod la) vyplynie z počtu osadenych vvkurovacrch telies (t J
namontovaných PRT) v zmluvnom objekte vynásobenych hore uvedenými cenami v € za jednothve položky

2 Hlavna montáž sa vykoná v dvoch termínoch, v riadnom a náhradnom, pričom oba montážne terrnmv určuje
zhotoviteľ Domontaž prístrojov nenamontovaných v pnebehu riadneho alebo náhradného terrninu sa vykoná
v Individuálnom termíne, ktory bude určený na základe dohody užívatel'a bytu a zhotovrteľa O Individuálny
termín, ktorý bude zaevidovaný a vykonaný ako servisný zas ah, musí požiadať užívatel' bytu, resp objednávateľ
a tento mu bude spoplatnený podla aktuálneho Cenníka servisných zásahov, kde užívatel' uhradza v hotovosti
cenu za dielo podľa tejto zmluvy okrem položky "PRT Techem radio 4 kornpakt", ktorú zhotovrteľ vvfakturuje
objednavatelovi

3 Objednávateľ vvblasuje, že sústava zásobovania teplom na vykurovanie, teplou a studenou vodou a Jej
technický stav v zmluvnom objekte (objektoch) Je v súlade s platnými technickými a právnymi predpismi, za
dodržiavanie povinností objednávateľa ako prevádzkovateľa alebo správcu tychto zanadení zhotovrteľ
nezodpovedá

4 Dielo v zmysle článku I bod la) sa považuje za dokončené ukončením hlavnej montáže Dokladom o dokončení
diela Je tzv "Hlásenie o ukončení montáže", ktoré tvorí prílohu faktu ry za dielo v zmysle článku I bod la)

S Právo fakturovať v zmysle článku I bod la) vzruka zhotovrteľovi dňom dokončenia diela podľa predošlého bodu
Splatnosť faktúry Je 14 dní

6 Právo fakturácie častí diela vykonaných v Individuálnych termínoch vzruka zhotovrtelovi bezprostredne po
vykonaní montáže v danom byte alebo nebytovom prrestore Splatnosť faktúry Je 14 dní

7 Právo fakturovať za dielo v zmysle článku I bod lb) a lc) vzniká zhotovrteľovt dňom vyhotovenia a odovzdania,
resp odoslania hotového diela objednávateľovi Splatnosť faktúry Je 14 dní

8 Ceny uvedené v prílohe tejto zmluvy "Cenník služieb" za Jednotlivé zúčtovacie obdobia, na základe ktorých bude
zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi cenu za dielo, sa menia každoročne od 1 Januára o ročnú mieru Inflácie
vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok, minimálne však o 3%

Čl. IV ZÁRUKA

1 Zaručná doba na dodávku a montážne práce podľa čl I bod la) Je 24 mesiacov od dátumu montaže uvedenom
v montážnom protokole

2 Záručna doba na odpočtovú a rozpočrtavacru službu podľa čl I bod lb) a te) Je uvedena v prílohe Obchodne
podmienky

ČI V TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVY

1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie S rokov s účinnosťou od počiatku zúčtovacieho obdobia 2020 Po
uplvnun piatich rokov sa zmluva predlžuje vždy o Jeden rok, pokiaľ nie Je v poslednom roku 3 mesiace pred
ukončením prebiehajuceho zučtovacieho obdobia písomne vypovedaná s učmnostou od nasledujuceho
zúčtovacieho obdobia

2 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby viazanosti Iba pn
preukázaných opakovaných podstatných porušeniach ustanovení tejto zmluvy Jednou zo zmluvných strán
v zmysle § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

3 Zmluvu Je možné ukončiť spôsobom uvedeným v prílohe Obchodne podmienky

4 V prípade, že objednávateľ po uzavretí zmluvy odstúpi od zmluvy, bezdôvodne odmietne alebo Iným
spôsobom znernožru zhotovrteľovt nadne splniť dielo, Je zhotoviteľ oprávneny uplatniť SI zmluvnú pokutu
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Príloha - Cenník služieb

Základné ceny za ročné rozpočítame

Základná platba na byt alebo nebytový priestor osadený pornerovýrm
rozdeľovačrru tepla - cena na 1 byt, resp nebytový priestor

Odpočet PRT alebo spotreba určená náhradným výpočtom a nasledné
rozpočltame - cena na 1 vykurovacie teleso

Ceny za ďalšie služby

Použitie redukčných koeficientov v objekte - cena na 1 byt alebo
nebytový priestor

Rozpočítarue pri výmene 2 užívatel'ov v byte alebo nebytovom priestore
- cena na byt alebo nebytový priestor (zavedenie zmeny do systému -
údaje súvisiace s vymenou užrvateľa, prerozdelenie nákladov,
vyhotovenie ďalšieho rozpočítania pre nového užívatel'a)

Rozpočitarue ďalších nákladov - cena za položku na byt alebo nebytovy
priestor

- vysporiadanie zálohových platieb

- vedl'ajši domovy naklad

- rozdelenie poplatkov za rozpočrtavacru službu na byt alebo nebytový
priestor

Poplatok pri vykonaní opravného (náhradného) rozpočítania - z ceny
pôvodného rozpočítania (na základe žiadosti o zmenu údajov od
objednávateľa]

Prípadné ďalšie služby sa fakturujú zvlášť podl'a aktuálneho cenníka zhotoviteľa

€ bez DPH

2,63

1,42

0,50

3,78

0,44

30%

, -
/ /

'//- !

V "'-":l" i r-

,

I / ,

'"
~-:~ ~.j - 1

-,
I - ,- , -,

zhotoviteľ J r- objednávateľ

€s DPH

3,16

1,70

0,60

4,54

0,53
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Príloha - Obchodné podrmenkv

VŠEOBECNE USTANOVENIA

ÚČEl

11 Obchodne podmienky na všetky zmluvy, ktore uzatvon spoločnost TECHEM spol s r o so srdlorn Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO
31355625 s objednavatelorn na

a) dodavku a montaž pomerovych rozdel'ovačov tepla Techem (dalej len "PRT"),
b) dodavku určenych meradiel na meranie tepla (dalej len "merač tepla"),
c) dodavku určenych meradiel Techem na meranie množstva dodanej teplej užitkovej vody alebo studenej vody (ďalej len "bytovy

vodomer TUV / SV"),
d) dodavku radrovvch modulov Techem pre bytove vodomery,
e) dodavku a montaž TSS,
f) služby odpočtu mdrkovanvcb udajov z tychto zanaderu,
g) služby rozpočuavarua nakladov na teplo, TUV a SV v bytoch a nebytovych pnestoroch v zmluvnych objektoch

12 Tieto Obchodne podmienky upravuju profesijne vzťahy medz: zhotovrtelorn a objednavatelorn, resp spravcom a platia v plnej širke,
ak v zmluve nie je dohodnute mak

2 VYMEDZENIE POJMOV

21 Terrrunorn objednavatel sa rozumie Spoločenstvo vlastnrkov bytov a nebytovych pnestorov (dalej len ,,5VBaNP") v bytovom dome
alebo vlastruo bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome (ďalej len "zmluvny objekt") v zastuperu spravcom v zmysle zakona
č 182/1993 Z z o vlastmctve bytov a nebytovych pnestorov v zneni neskorš.ch zmien a novehzacu

22 Terrrun užrvatel sa použiva jednotne bez ohladu na skutočny charakter vlastruckvch vzťahov v zmluvnych objektoch pre vlastni kov
bytov a nebytovych priestorov (ďalej len "VBaNP"), pre nájomcov bytov a nebytovych priestorov

2 3 Zučtovacim obdobim je kalendarny rok od 1 januára do 31 decembra

24 Mer acir» zarrademm sa na učely tychto obchodnych podmienok rozurneju pomerove rozdel'ovače tepla, určene meradla na meranie
tepla ako aj teplej užitkovej vody a studenej vody v bytoch a nebytovych pnestoroch zmluvneho objektu

25 Terrrun radiove meracie zariadenie sa použiva na označenie zanaderu s radrovvrn modulom, a to buď zabudovanym alebo pndanvrn,
umožňujucrrn zber indrkovanvch udajov, vvsielanvch na radrovej frekvencu 868,95 Mhz, bez nutnosti vstupu do bytu

26 Skratka TSS označuje produkt Techem Smart System služiac: na autornatrzovanv zber mdrkovanvcn udajov z meracich zanaderu
v pnebehu celeho roka a Ich prenos prostreoructvorn GPRS siete

27 Zakaznrckvrn portálom sa označuje web ava aphkacra spoločnosti TECHEM určena spravcovi bytoveho domu na zobrazovanie
mdikovanvch udajov z rneracich zariadeni zo všetkych bytov a nebytovych priestorov určenych zmluvnych objektov v sprave
spravrovskej spoločnosti, resp bytoveho domu v sprave SVB, ktoreho sučastou je aj arcluv rozpočrtam a konzola na spravu pristupov
k Užrvateľskernu portalu Webova aplikacra je pnstupna na adrese portal techem sk

28 Užrvateľskvrn portálom sa označuje webava aphkacra spoločnosti TECHEM určena užrvateľovi resp majitelov: bytu alebo nebytoveho
priestoru na zobrazenie rndikovanvch udajov z meracich zanaderu Jednotlivych bytov alebo nebytovych pnestorov, v ktorom su
spmtupnene udaje tvkajuce sa Iba konkretneho bytu alebo nebytoveho pnestoru Webava aplikacra je pnstupna na adrese
tenantportal techem sk

DODAVKA A MONTÁŽ MERACICH ZARIADENI A TECHNOlÓGIE TSS

3 POVINNOSTI OBJEDNAVATElA, RESP SPRAVCU

3 1 Objednavate: poskytne zhotovrtelovi potrebnu sučrnnosť pn plneni jeho zmluvnych povinnosti a bude ho rnforrnovat o všetkych
skutočnostiach potrebnych pre jeho činnosť

3 2 Objednavateí zabezpeči v dohodnutom terrrune montaže pnstup k jednothvvrn vvkurovacirn telesam a k rozvodom studenej a teplej
vody v rozsahu nevyhnutnom pre montaž

3 3 objednavatel poskytne potrebnu sučinnosť pn umiestneni komponentov technotogie TSS v zmluvnom objekte

34 Objednávateľ odstram pnpadne prekažky znernožňujuce vykonanie diela bez zbytočneho odkladu po tom, čo ho zhotoviteľ o tychto
prekažkach mtorrnova: O dobu prekažok v zmysle predchadzajuceho sa predlžuje doba na vykonanie diela

3 5 Objednavatel prsornne urč: opravnenu osobu na pracu s webovou aphkaciou Zakazruckeho portalu Tato osoba bude mať plny pnstup
k udajorn na Zakazruckorn portah a v pnpade vvužrvarua Uživateľskeho portalu bude mať oprávnenie pndelrt pnstupy pre uživateľov
bytov a nebytovych priestorov Oznam musi obsahovať meno, pOZICIU v rarnci spravy bytoveho domu, telefonicky kontakt a rnarlovu
adresu, pnčom opravn ena osoba mus: splňat ustanovenia zakona č 18/2018 Z z Zakona o ochrane osobnych udajov Za tuto
skutočnosť zodpoveda objednávateľ

36 Objednávateľ je povrnnv spravovať užtvateľske pnstupv vlastrukov bytov a nebytovych priestorov na webove] aphkacu Uživateľskv
portal osobou definovanou v predchadzajucorn bode
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4 POVINNOSTI ZHOTOVITELA

41 Zhotovitel vykona dielo v terrnmoch, ktore budu stanovene dohodou oboch zmluvnych stran

42 Zhotoviteľ vykona montaž v pracovnych dňoch, v pracovnej dobe medzi 8 OO - 15 OO

43 Ak zhotovrteľ Zistí, že montaž nebude vykonana v dohodnutom terrrune, je povinnv bez zbytočneho odkladu oznamu objednavateľovr,
v akej dodatočnej lehote bude montaž vykonana

44 Zhotovrteľ sa zavazuje, že bez zbytočneho odkladu upozorni objednavatera a spravcu na prekažky, tvkajuce sa vykonania diela alebo
miesta, kde ma byť montaž vykonana, ktore mu znemožňuj u vykonať dielo dohodnutym spôsobom O dobu prekažok v zmysle
predchadzajucej vety sa predlžuje doba na vykonanie diela

45 Dielo a dohodnute časti diela môžu byť odovzdane aj pred dohodnutym termínom dokončenia

46 Datum montaže v Jednotlivych bytoch a nebytovych pnestoroch oznarm zhotovrtel už.vateľom najmenej 5 dni vopred formou vyvesky
"Upozornenie o montažr" vo vstupnych pnestoroch objektu Ak v oznamenom terrnme nespnstupru užrvatel byt alebo nebytovy
pnestor, vykoná sa montáž v nahradnom terrnme oznamenom najmenej 3 dni vopred

47 Dielo sa považuje za dokončene ukončerum hlavnej montaže Dokladom o dokončeru diela je tzv "Hlasenie o ukončeni montaže" so
zoznamom namontovanych pnstrojov, potvrdenym užrvatelrm alebo opravnenou osobou, ktory tvon pnlohu faktury za dielo

48 V pnpade nespnstupnerua bytu alebo nebytoveho pnestoru ani v jednom z terrmnov hlavnej montaže, bude montaž vykonana až na
Žiadosť uživateľa takehoto bytu alebo nebytoveho pnestoru s tym, že za md.vidualnv montažny terrrun sa mu bude fakturovať cena
podľa aktualneho cenruka zhotoviteľa v čase objednarua žhotovrteľ SI vyhradzuje pravo v pnpade mdrvrdualneho montažneho terrmnu
požadovať uhradu takychto dodavok a vykonov od užtvateŕa priamo na mieste vykonania prace (v hotovosti, pnp platobnou kartou
oproti pokladručnernu dokladu)

49 Zhotoviteľ nezodpoveda za pnpadnu škodu, vzruknutu pn vykonani diela, ktora bola spôsobena v dôsledku skrytych vad (napnklad
unavou matenalu, spojov, a pod)

410 Zhotovrteľ nezodpoveda za omeškanie s vvkonarurn diela, ktore bolo spôsobene z dôvodov nedostatočnej sučinnost: objednavatela
a uživateľov

411 Zhotoviteľvvtvon konto pre sprrstupnerue webovej aphkacre Zakazruckeho portalu a bezodkladne oznarru pnstupove udaje opravnenej
osobe objednavatela

4 12 Zhotovrtel je povmnv poskytnut oprávnene] osobe určenej objednavatelorn na pracu so spravova nim pnstupov na Uživateľskv portal
navod na použrvarue v elektronickej forme

413 Zhotoviteľv rarnci montaže PRT neodstraňuje navarovacie kohkv, pochadzajuce z montaže mvch spoločnosti, ktore nie je možne použrt
na montaž PRT značky Techem

5 CENA ZA DIELO

5 1 Objednávateľ zhotovrtelovi za vykonanie diela zaplati zmluvne dohodnutu cenu

5 2 Zhotovrteľovi vzruka narok na zaplatenie ceny za dielo po odovzdan: diela

53 Zhotovrtel ma pravo požadovať preddavok vo vyš ke 50% z predpokladanej ceny diela v jeho rnaxirnalnom rozsahu Zhotovrte! SI
vyhradzuje pravo pozastaviť plnenie diela, ak je objednavatel v orneškaru s uhradou preddavku

5 4 Právo fakturovat vzn.ka zhotovrteľovi dňom dokončenia diela v zmysle članku 4 7 Splatnosť faktury je 14 dni Pnpadne ďalšie plnenie
tzv domontáž bude fakturovane samostatne

55 Zhotoviteľ SI vyhradzuje pravo cenu upravrť, ak dôjde k zmene zakonom stanovenej sadzby DPH alebo k rnvrn relevantnym upravam
cien vykonanych štatnvrru orgánmi a mštrtucrarm SR

56 Pokraľ je objednávateľ s platbou v orneškaru, zhotoviteľ ma právo uplatniť SI urok z omeškania vo vyške 0,05% z dlžnej sumy za kažcv
začaty deň omeškania

6 ZÁRUKA

61 Zaručna doba na pnstroje a montažne prace je 24 mesiacov od datumu montaže uvedenom v montažnom protokole, ak sa v zmluve
nedohodne Inak

6 2 Pripadne reklama cie v zaručnej dobe sa nešla zasadne prsomnou formou v zmysle platnych predpisov Reklarnacra mUSI obsahovat
najma popis vady, adresu a telefonicky kontakt na učel spnstupnerua bytu alebo nebytoveho pnestoru

63 V pnpade neopravnenei reklamacie, ako aj v pripade nespnstupnerua bytu/nebytoveho priestoru v dohodnutom terrmne navštevy
technika z dôvodu reklamacre, uhradt uživatel zhotovitelovi na klady, ktore mu v suvislosn s ňou vznikli

64 Za ruka na vodomer sa poskytuje pn dodržan, nasledovnych podmienok
a) vodomer bol namontovany podľa montažneho navodu vratane dodržania techmckych parametrov pre jeho prevadzku (pnetok, teplota)

spôsobom zodpovedajucrrn jeho funkcu,
b) vodomer nebol poškodeny nasrlnvrn, neodbornym alebo nedbalym zaobchadzamrn,
c) do vodomeru nevrukh žiadne cudzre telesa a bola dodržaná kvalita vody podľa STN 830616,
d) vodomer nebol ovplyvňovany elektromagnetlCkym poľom
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6a ZODPOVEDNOSŤ ZA SKODU

6a 1 Zhotovrtel nezodpoveda za škody, ktore vzruknu v dôsledku skrytych yad vvkurovacich telies, napr unavy matenalu vykurovacieho
telesa, potrub: a armatur prejavujucichsa unavovvrm zlornarru Ďalej nezodpoveda za škody na vvkurovacrch telesach, pnp potrubi,
ktore boli zapnčrnene vodou Čl vlhkosťou ohňom, mrazom, nedodržarum prevadzkovych a obslužnych predpisov, neodbornym
a hrubym zaobchadzarurn, poškoderurn V dôsledku prekročenia stanovenych prevadzkovych hodnôt najma nedodržarum normy VOl
2035, zhrdzaverum a poškoderurn spôsobenym cherruckvrru, elektrrckvrru a elektroivtrckvrru vplyvmi a rnvrru podobnvrru okolnostarru

6a 2 Zhotovitel zodpoveda za škody ktore vznikli vvhatrrn methylbenzoatu, poškoderurn zariadenia bytu a jeho sučasn, pokraľ k tomuto
nedošlo v dôsledku faktorov uvedenych v članku 6a 1

ODPOČTOVA A RozpočíTACIA SLUŽBA

7 POVINNOSTI OBJEDNAVATElA, RESP SPRAVCU

71 Požiadavku na opatovne sfunkčnenie merania pomocou PRT po vymene radiatorov, pripadne poruchy alebo poškodenie pnstrojov
bude objednávateľ bezodkladne hlasit zhotovitelovr, ktory na zaklade objednavkv zabezpeč: napravu daneho stavu (dalej len "servIsny
zasah"), ak sa zhotovrteľ s objednavateľorn nedohodne Inak Za servisne zasahy bude objednavateľovi v zmysle jeho objednavkv na
zaklade aktualneho cenruka vystavena faktura so splatnosťou 14 dni, ak sa nedohodne Inak

72 Objednávateľ ma povinnost odovzdať zhotovrtelovr podklady na vykonanie odpočtov a spracovanie rozpočrtarua, a to

a) uplne a spravne udaje o užrvateloch, potrebne pre rozpočrtavarue, v rozsahu a štrukture, ktoru predpiše zhotovrtel
b) zmeny v počte alebo vykone radiatorov, vymeny vodomerov, ako aj ďalšie okolnosti, ktore maju vplyv na rozpočrtavarue
c) spôsob rozpočitarua nakladov na dodane teplo v prsornnej forme na tlačrvach zhotoviteľa (Formuiar lA, lC - Priloha zmluvy)
d) uplne a spravne podkladyonakladoch vstupujucich do rozpočrtavarua vypracova ne v sulade s cenovvrru predpismi pre zmluvne objekty

v rozsahu, ktory urč: zhotoviteľ, najneskôr do konca druheho mesiaca nasledujuceho po skončení zučtovaneho obdobia (28 februara)

73 Podklady uvedene v bode 7 2 al a b) doda objednávateľ najneskôr do 5 oktobra prrslušneho zučtovacreho obdobia, pričom údaje za
posledne tri mesiace prrslušneho zučtovacreho obdobia doda do 10 dni po skončeni tohto zučtovacieho obdobia

74 Podklady uvedene v bode 72 cl je objednávateľ povmnv zaslať len v pripade zmeny Ak SI V nasledujucrch rokoch VBaNP schvaua novy
spôsob rozpočrtama, oznam: tuto skutočnosť objednavateľ zhotoviteľovi zaslarum noveho Formulara lA, lC najneskôr do
31 decembra Formulare su v elektronickej forme dostupne na webovej stranke www techem sk

75 Ustanovenia članku 7 2 sa vzťahuju len na zmluvy, v ktorych je dohodnuta služba rozpočitarua

7 6 Objednavatel poskytne zhotovrtel'ovi každu mforrnacru alebo usmernenie, rnajuce vplyv na rozpočitarue, a to vylučne v písomnej
forme

7 7 Rozpočitarue nakladov na dodavku tepla jednothvvrn užrvatelom doručuje objednávateľ

78 Ak objednávateľ ZISti v rozpočrtaru chyby, ma povinnost bezodkladne oznarmt tuto skutočnost zhotoviteľovi

7 9 Ak objednávateľ nedoda potrebne doklady podla bodu 7 2 do šiestich mesiacov od skončenia od počtov, zhotovrteľ doda
objednávateľovi dielo ako percentualne podiely Jednotlivych uživateľov na na kladoch za teplo a vodu Tymto bude zavazok zhotoviteľa
vo vztahu k danemu zučtovacrernu obdobiu splneny

8 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA - ODPOČTY

8 1 Zhotovrtel pre objednávateľa po skončen: zučtovacieho obdobia zabezpeČI a vykona odpočet mdrkovanvch udajov mera CI ch zariadeni
Odpočty za pnslušne zučtovacre obdobie vykona zhotovrtel po ukončeni zučtovacieho obdobia, ak sa nedohodne Inak

82 Zhotovitel podľa metody odpočtu Jednotlivych typov rneraoch zariadeni považuje bytovy dom ako "neradiovv' s vrzualnvrn odpočtom
meracich zariadeni pnarno v byte, alebo ako bytovy dom "radiovy" s odpočtom bez nutnosti vstupu do bytov

8 3 Pod pojmom odpočet neradrovvch rneracich zariadeni sa rozumie vrzualnv zber dat priamo v byte alebo nebytovom priestore
v zmluvnom objekte Tymto zberom sa zrskava mdikovanv udaj

a) v pnpade neradioveho PRT k 31 decembru predchadzajuceho zučtovacieho obdobia,

b) prrpade meračov tepla k 31 decembru predchadz ajuceho zučtovacieho obdobia,

cl v pnpade bytovych vodomerov stav ku dňu odpočtu

84 Pod pojmom odpočet radiovvch zariadeni sa rozumie

a) v pripade odpočtu systemom Walk-by 24 udajov, a to vždy ku koncu mesiaca a k 15 dňu v mesiao v priebehu celeho zučtovacieho
obdobia,

b) v pnpade zberu udajov prostredructvorn TSS podľa zmluvne dohodnuteho harmonogramu od počtov

c) Ak užrvatel' bytu/NP v bytovom dome, ktory zhotovitel považuje podľa metody odpočtu za .radrovv", z akéhokoľvek dôvodu nema
osadeny radrovv PRT alebo radiovv modul na bytovom vodomere, zhotovrteľvvkona vizualnv odpočet takehoto zariadenia len na
zaklade pisornnej objednavkv uživatela bytu, Inak bude zhotovrteľ považovat tento byt/NP za nemerany a vo vvučtovarn nakladov
za dodane teplo, pnp odobratu vodu bude postupovať v zmysle platnej legrslatrvv - určerurn náhradnej spotreby Takyto odpočet
bude spoplatneny ako mdivrdualnv servisnv zasah v zmysle aktualneho cenruka
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85 V prrpade potreby mimoriadneho vstupu do Jednotlivych bytov/NP zabezpeči zhotovrteľv spolupraci s objednavatelorn mtorrnanu pre
užívatel'ov o termíne kontrolneho odpočtu, resp servisneho zasahu Ak nebude pracovmkovi, ktory bol povereny vvkonarurn
kontrolneho odpočtu, resp servrsneho zasahu, umožneny vol'ny pnstup k rneracrrn pnstrojorn v stanovenom termme, bude zhotovrtel
v nepnstupnorn byte opravneny rozpoČltať naklady nahradnym vypočtom v sulade s platnvrm pravnvrru predpismi a požiadavkami
objednávateľa spresnenvrm v prsornnej forme podl'a bodu 7 2

86 lnŕorrnacru pre uživatelov o terrrune odpočtu v pripade neradiovvch rneraoch zanaderu zabezpeči zhotoviteľ v spolupráci
s objednavateľorn v zmysle platnej legrslativv

87 Ak nebude pracovrukovi, ktory bol povereny vvkonarurn odpočtov neradrovvch pnstrojov umožneny volny pnstup k meracirn
pnstrojorn v stanovenom terrrune, oznarru zhotovrtel nahradny datum odpočtu Ak ani v na hradnom term.ne nebude možne vykonat
odpočet, bude zhotovitel v nepmtupnom byte opravneny rozpočrtavať naklady nahradnym vypočtom v sulade s platnvrm oravnvrru
predpismi a požiadavkami objednavateľa spresnenvrm v prsomnej forme podla bodu 7 2

88 Zhotovitel zodpoveda za spravnosť odpočtu mdrkovanvch udajov z meracích zariadeni Pnpadnu reklarnacru odpočtu môže užrvatel'
uplatniť prostredructvorn objednávateľa, resp spravcu najneskôr však do 30 novembra nasledujuceho zučtovacreho obdobia Po
uplvnuti tejto doby už nie je možne ZIStiť rozporovany stav počitadla zanaderua

89 Pokral je potrebne vykonať odpočty, resp servrsnv zasah pnarno v byte, zhotovrtel' je opravneny žradat od uživateľa alebo od mej
pntornnej dospelej osoby nachádzajúcej sa v byte/NP, aby potvrdila podpisom spravnosť zaznamu o odčttanvch mdikovanvch udajcch
z rneracich zanaderu v Protokole o odpočte, pnp aby svojim podpisom potvrdila vykonanie servisneho zasahu v Protokole o servisnom
zasahu (ďalej len "protokol") Pntom piati domnienka, že osoba, ktora protokol podpisuje, je uživatel alebo osoba na tento u kon
uživateľorn poverená Sučasne tejto osobe zhotoviteľ odovzda jednu kopiu vyplneneho a podpisaneho protokolu Ak odmietne vyššie
uvedena osoba zhotovrteľovi svojrm podpisom potvrdiť protokol, zhotoviteľ tuto skutočnost vyznačí v protokole

9 POVINNOSTI ZHOTOVITElA - RozpočfTANIE

9 1 Zhotoviteľ vyhotOVI a odovzda objednávateľovi. resp spráVCOVI rozpočitame do 50 dni od doručenia uplnych a spravnych udajov podľa
bodu 7 2 (V prrpade dodacej doby kratšej ako 50 dni a dlhšej ako 30 dni, bude poplatok za rozučtovarue defmovany v pnlohe k zmluve
- Cenruk služieb. navyšeny o 30%, v pripade dobv kratšej ako 30 dni bude tento navyšeny o 50% )

9 2 Uvedena lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnerum SVOjho zavazku podla bodu 7 2 Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj na dodatočne spresňovanie podkladov, resp dodanie opravnych podkladov k rozpočftaruu zo strany
objednávateľa

93 Dielo (rozpočitame] bude obsahovať
a) celkove rozdelenie nakladov podľa užrvatelov na zmluvny objekt,
b) rozpočitarue na kladov pre Jednotlivych uživateľov

94 Zhotovrteľ umožni objednavateľovr, resp správcovi v konkretnych spornych pnpadoch na jeho požiadarue nahliadnuť do protokolov
s cieľom kontroly spravnosti vyhotovenych rozpočrtaru

95 V pnpade reklarnacre, v ktorej užrvateľ bytu namieta spravnu funkčnost meracich pnstrojov, moze na zaklade Žiadosti už.vateľa
zhotoviteľ vykonať kontrolu pristrojov v byte alebo jeho testovanie v servisnom stredisku Ak sa však preukáže, že pnstroj je plne
funkčnya nevykazuje žiadnu poruchu, budu naklady za tieto servisne ukony fakturovane objednavatelovi podl'a aktualneho cer.mka
Zhotoviteľ ma povinnosť vopred mformovať uživateľa o spoplatneru servrsneho ukonu v zmysle vyššie uvedeneho

96 Zaznamy o odpočte zostávaju u zhotovrtela na učely vyhotovenia rozpočuavama podla tejto zmluvy Zhotoviteľ sa zavazuje zaznamy
o odpočtoch a dalšie podklady k rozpočrtavarnu archivovat po dobu ustanovenu zakonom Po uplvnuti tejto doby zhotovrtel zabezpeŕ:
Ich hkvrdaciu v zmysle zakona

10 CENA ZA DIELO

101 Objednávateľ zaplati zhotovrteľovi za vykonanie diela cenu podla prilohv k zmluve - Cenruk služieb V cenruku su uvedene ceny služieb
podl'a druhu poskytovanych služieb platné ku dňu uzavretia zmluvy a vzťahujú sa na vykonanie diela 1-krat ročne

102 Pnpadne dalšie služby poskytnute nad ramec zmluvy sa fakturuju zvlašť

103 Cenu za dielo zaplati objednávateľ zhotoviteľovr na zaklade faktury zhotovueľa Pravo fakturovat vzruka zhotovrteľovi dňom
odovzdania diela Splatnosť faktury je 14 dni

104 Pokiaľ je objednavateľ s platbou v orneškaru, ma zhotoviteľ pravo uplatniť SI urok z omeškania vo vyš ke 0,05% z dlžnej sumy za každy
začaty deň omeškania

105 Ceny v cenruku, na základe ktorých bude zhotovitel fakturovat objednavateľovi cenu za dielo, sa menia každoročne od 1 januára
o ročn u mieru inflacie vyhlasenu Štatrstrckvm uradom SR za predchadzajucr rok, rrurumalne však o 3%

11 ZÁRUKA 

111 Zhotoviteľ zodpoveda za to, že rozpočrtarue je vyhotovene v zmysle platnej legislatrvv

112 Zhotovrtel nezodpoveda za škody a chyby, ktore vznikli v dôsledku nespravnych alebo neuplnych podkladov od objednavate!a a za
škody, vzruknute v dôsledku omeškania, ktore sposobil objednavatel' z dôvodu nedostatočnej sučmnosn Objednávateľa, resp spravcu
a uživateľov

113 V prrpade oprávnenej reklamacre zabezpeči zhotoviteľ opravu rozpočrtarua Ak by oprava nebola zo zavažneho dôvodu možna, alebo
by jej vykonanie bolo vzhladom k vyznamu chyby nehospodarne, vysponada sa rozdiel jednothvvrn uživatetorn v nakladoch
v nasledujucorn zučtovacom obdobi Nahrada pnpadnych nepnamych škôd 10 strany zhotoviteľa je vylučena
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11 4 Zhotovitel nezodpoveda za teplonosnu sustavu, parametre vykurovacieho media ani za vodovodne rozvody a kvalitu dodávanej vody

11 sZhotovltel nezodpoveda za spravnost udajov v pnpade akychkolvek neautomovanych zasahov do rneracich zariadeni alebo do
tethnologie TSS

12 TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVY

12 1 Ak nie je v zmluve dohodnute Inak uzatvara sa zmluva na obdobie 5 rokov s učmnosťou od podpisu zmluvy oboma zrnluvnvrm
stranami

122 Zmluvne strany rnaju právo odstuprt od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby viazanosti Iba pri preukazanych opakovanych
podstatnych porušeniach ustanoveni tejto zmluvy Jednou zo zmluvnych stran v zmysle § 344 a nasledujuuch Obchodneho zakonruka

123 Odstuperue od zmluvy v zmysle bodu 12 2 možno podať len prsornnou formou s uvederum dôvodu odstuperua Odstuperue je učmns
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sicla Odstuperue mUSI byt doručene najneskôr do 30 9 pnslušneho
kalendarneho roka, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjsť len k 31 decembru pnslušneho kalendarneho roka

124 V pnpade že zmluva nie viazana dobou určitou predlžuje sa vždy o jeden rok, pokial nie je 3 mesiace pred ukončen Im prebiehajuceho
zučtovaciebo obdobia prsornne vypovedana s uČlnnosťou od nasledujuceho zučtovacreho obdobia

12 S Vypoved zmluvy v zmysle bodu 12 4 možno podat len písomnou formou Vvpoved'je učmna dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane
na adresu jej sidla, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjst' len k 31 decembru pnslušneho kalendárneho roka Vypovedna lehota je tri
mesiace a začrna plynuť od prveho dňa mesiaca nasledujúceho po mesracr, v ktorom bola vypoved doručena

126 Objednávateľ je opravneny zruši; zmluvu zaplaterurn odstupneho vo vyške 25% z ceny celeho diela bez DPH v zmysle § 355 bod 1 a 2
Obchodneho zakonruka

12 7 Pri zmene spravcu zmluva nezaruka Všetky prava a povinnosti Z nej vvplvvajuce prechadzaju v zmysle § 8a, bod 3 Zakona 182/1993
Z z v zneni neskoršrch novehzacu na noveho spravcu, resp novovzruknute SVBaNP

128 Ukončenie zmluvnych vzťahov nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran, ktore rnaju trvať aj po skončeni zmluvy, najma na povinnosť
objednávateľa za platit za dodane dielo

13 VYŠŠIA MOC

13 1 Ak v dohodnutom terrrune, pripadne počas reatuacie diela nastanu skutočnosti charaktemovane ako vyššia moc podľa ust § 374
Obchodneho zakonru ka, zhotovrteľ nie je počas trvania tychto skutočnosti v orneškaru a tato doba sa nepočita do lehoty reatrzacre diela
podľa tejto zmluvy Doba reahzacte diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej z uvedeneho dôvodu nebolo možne dielo realizovať

14 SPOLOČNE A ZAVEREčNE USTANOVENIA

141 Objednavatel je opravneny použit dielo vylučne na učely vvplvvajuce zo zmluvy jeho Ine využitie je podrmenene prsomnvm suhlasom
zhotoviteľa

142 Montažne a odpočtove protokoly vratane Ich obsahu, koeftuentv vvkurovacrch telies a dirnenzre vvkurovacich telies, technologra TSS
su know-how zhotoviteľa Objednavatel sa zavazuje, že tieto nepoužije na vlastne učely ani v prospech tretieh osôb bez
predchadzajuceho pisornneho su hlasu zhotovrteľa

143 Tieto Obchodne podmienky platia primerane na konkretne body uvedene v predmete zmluvy o dielo, napr ak je predmetom zmluvy
o dielo rozpočitarue nakladov na teplo, platia tieto obchodne podmienky len pre rozpcčrtarue tepla
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Príloha - Spôsob rozpočítania množstva dodaného tepla na vykurovanie
v zmysle Vyhlášky Č. 240/2016 Z.z. - Formulár 1A

techem

Ulica Čtslo domu PSČ Obec
A - Zmluvny objekt

Správca I SVB (názov)

I
Typ meracieho pnstroja

D PRT radio D PRT elektr D PRT odpar. D Urč. meradlo

B - V zastúpení

C - Zúčtovacie obdobie
Platnosť Zučtovacie obdobie

od 01.01. Do neurčito kalendárny rok O Iné O od............do ..............

o - Rozpočítanie nákladov na dodané teplo

pod/'a PRT alebo určených mereätel
Základná zložka

............... % pod/'a poätenove] plochy

E - Specifikácia spôsobu rozpočítania
Označte iednu z možností

O áno, koefiCienty použite v predchádzajucom období'

E1 - Zobtednerue nepriezruvej polohy miestnosti O áno, stanovené na základe Inej metódy (preh/'ad stanovenych

(§ 7 ods 6 Vyhlášky č 240/2016 Z z ) koeitctentov pntožtť k tomuto formularu)*
O áno, v zmysle prílohy č 2, Vyhlášky č 240/2016 Z z
O nie, nepoužit koefiCienty'

E2 - Rozpočítanle nemeraných vykurovaných spoločnych O oodt« § 7 ods 4 Vyhlášky č 240/2016 Z z (1, S-násobokpriemeru
pnestorov (SP) - určenie spotrebnej zložky nahradným na plochu vykurovanéhoSP)
výpočtom pre SP (v prípade, že sa v objekie nachádzajú O 1,0-násobok pnemeru na plochu vykurovaného SP'
vykurované SP) O celý náklad na dodané teplo rozpočítat' len medzi byty (NP)*

E3 - Plochy Jednotlivých vykurovanych miestností v bytoch
O rozpts plôch miestností na typickom podlaží, viď prílohu PM č 1

a NP na typickom podlaží za učelom plnenia § 7 ods 4 a 5 O rozine plôch miestností na typickom potilež: bez zmeny

vyhlášky na predpísanom tlačive a predpísanou metódou (ostávav platnosti tlaČIVO vyplnenév preccbétizentcomobdobi)

pod/'a prílohy PM" O údaje o plochách vykurovaných miestností v konkrétnych bytoch
poskytne správca do 4 dní od vvžiedetue spoločnosťou TECHEM

E4 - Plochy Jednotlivých vykurovaných miestností v bytoch a
O rozpts plôch miestností na eiyptckom podlaží, vld' prílohy PM č r

O rozpts plôch miestnosti na atyplckom podlaží bez zmeny
NP na atyplckom podlei! za učelom plnenia § 7 ods 4 a 5 O údaje o plochách vykurovaných miestností v konkrétnych bytochvyhlášky na predpísanom tlečive a predpísanou metodou
podte pnlohy PM" poskytne správca do 4 dní vyžieoeme spoločnosťou TECHEM

O objekt nema atyplcke podležie

E5 - Plochy Jednotlivých meraných vykurovaných miestností
O raztns plôch vykurovaných miestností v SP, vld' prílohy PM č
O rozpis plôch vykurovaných miestnosti v SP bez zmenyv spoločných pnestoroch (SP) za účelom plnenia § 7 ods 5 O údaje o plochách vykurovaných miestností v SP doručí správcavyhlášky na preiitnsenom tiečive a pteäotsenou metodou

podľe prílohy PM" do 4 dní od VYžiadania spoločnosťou TECHEM
O objekt nemá vykurované SP

E6 - Určenie spotreby pn zmene konečného spotrebneľe O pomerne množstvo z celoročnej spotreby podra prílohy č 1
počas zúčtovecseno obdobia, poktsť nie su k diSpOZICII Vyhlášky č 240/2016 Z z
mecztodpcčty O iný spôsob (pnložlť k tomuto formuiaru)
E7 - Je v budove centrálny zdroj tepla (podte § 2 ptsm v zák
657/2004 Z z), ktorý vlastníCI bytov a NP neptenejeh Inej O ano O nie
osobe? (vlastná kotolňa)

* Dohoda v zmysle § 14 zakona NR SR č 182/1993 Z z ** TlaČIVO PM a manual sa nachadzaju na webovej stranke http IIwww techem sk

Meno (štatutár / zodp. osoba).
FunkCia zodp. osoby
Telefónne číslo.
e-mail.
Dátum PečIatka a podpIS zodpovednej osoby
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