
 

 

 

 

Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 004/T/2021 

       uzavretá podľa  zákona č. 657/2004  Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení  

         a  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 
Dodávateľ:  Odberateľ: 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.       Správa majetku mesta Prievidza,  s.r.o. 

Ul. Priemyselná 82        T. Vansovej 24 

971 01 Prievidza       971 01 Prievidza 

IČO :  36 325 961     IČO : 36 349 429 

DIČ : 2020079171         DIČ : 2022092490 

IČ DPH :  SK2020079171       IČ DPH : SK2022092490 

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín    Zapísaný v Obchodnom registri  Krajský úrad Trenčín 

Oddiel : Sa  Vložka číslo : 10307/R     Oddiel Sro, vložka č. 16228/R 

Banka :  TATRABANKA a.s.      Banka : VÚB Banka 
Číslo účtu : 2620541640 / 1100   Číslo účtu: 3761237751/0200 

IBAN: IBAN: SK97 1100 0000 0026 2054 1640   IBAN : SK46 0200 0000 0037 6123 7751 

zastúpený : Ing. Rastislav Januščák – predseda predstavenstva    zastúpený : JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 
                   JUDr. Katarína Macháčková – člen predstavenstva       

 

( ďalej len „Dodávateľ“)      ( ďalej len „Odberateľ“) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 
1. V súlade s §20, ods.3 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ustanoveniami článku XV.  Zmluvy 

o dodávke a odbere tepla č. 004/T/2006 uzavretej zmluvnými stranami dňa 06.04.2021, v znení jej Dodatkov ( ďalej len „Zmluva“),  
uzatvárajú zmluvné strany vzájomne  

 

 
d o h o d u  o  s k o n č e n í  Z m l u v y  o  d o d á v k e  a  o d b e r e  t e p l a    

 

 
pre odberné miesto  OSTF302903 Gazdovská  21,23 ( ďalej len „odberné miesto“) ku dňu 31.05.2022  na základe Kúpnej zmluvy  č. 08/22 

uzavretej medzi predávajúcim Mestom Prievidza a kupujúcim Prievidzské tepelné hospodárstvo a. s. Prievidza uzavretej 03.05.2022.  
 

2. Vyúčtovanie platieb za dodávku tepla pre dohodnuté odberné miesto Odberateľa, vykoná Dodávateľ voči Odberateľovi v zmysle príslušných 

ustanovení Zmluvy do 15.04.2023, resp. v termínoch podľa vyhlášky ÚRSO, ak nebude dôvod vykonať vyúčtovanie skôr. Faktúra (alebo 
dobropis) je splatná do 14 dní od jej vystavenia.   

 

3. Všetky vzájomné záväzky a pohľadávky Dodávateľa a Odberateľa  upravené Zmluvou, týkajúce sa odberného miesta a doterajších zmluvných 
vzťahov zanikajú až ich úplným splnením. Všetky ustanovenia upravujúce zabezpečenie záväzkov práv a povinností zmluvných strán 

dohodnuté Zmluvou ostávajú v platnosti do zániku záväzkov a pohľadávok. Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, týkajúce sa 

odberného miesta, sa budú riadiť až do svojho zániku príslušnými ustanoveniami Zmluvy. 
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

2. Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
 

3. Ostatné zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom 

znení, jeho vykonávacími predpismi, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ustanoveniami zákona 
č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími VZPP.  

 

4. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 

 



 

 

5. Zmluvné strany si znenie dohody dôkladne prečítali, jej obsahu rozumejú, uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle, čo 
potvrdzujú svojím podpisom.  

 

 

 

 
V Prievidzi, dňa : .....................................                                                V Prievidzi, dňa : .....................................                                                 

 
 

 

Dodávateľ        Odberateľ 
v zast.:  v zast.: 

 

.................................................. .............................................. 
Ing. Rastislav Januščák      JUDr. Ján Martiček 

predseda predstavenstva      konateľ  spoločnosti  

 
 

 

 
...................................................       

JUDr. Katarína Macháčková    

člen predstavenstva  

 

 

 


