
Do d a t o k   č.7 

 

k Zmluve o dodávke a odbere tepla uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka, zákon č.513/1991 Zb.,  

v znení neskorších predpisov a zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších 

predpisov  

 

Dodávateľ:     CALOR, s.r.o.  
Športová 1 , 945 01 Komárno  

Zástupca:     Ing. Ľuboš Veľký, konateľ  

Zápis v obchodnom registri:  Nitra, odd. Sro vložka č. 20929/N  

Číslo povolenia:    2007T 0382  

IČO:      43797831  

IČ DPH:     SK 2022482517  

Bankové spojenie:    Dexia banka Slovensko a.s.,  

Číslo účtu:     3823065001/5600  

 

Odberateľ :  Obvodný úrad Komárno                                      

Nám. M.R.Štefánika č.10, 945 01 Komárno 

IČO :      42 114 900 

DIČ :      2022436724 

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 

Číslo účtu :     7000296587/8180  

V zastúpení :     Ing. Peter Békési - prednosta 

 

Článok 1 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.01.2008 Zmluvu o dodávke a odbere tepla, predmetom 

ktorej je dodávka tepla v zmysle vydaného povolenia na podnikanie v energetických odvetviach (ďalej 

len "zmluva").  

Predmetom dodatku k zmluve je zmena ceny tepla na základe Rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0441/2011/T zo dňa 10.10.2011. Rozhodnutím č. 0441/2011/T sa 

menia ceny tepla dňom doručenia, t.j. 13.10.2011. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní 

zmenenej ceny tepla dňom 01.11.2011. 

V súlade s čl. VIII ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že výška preddavkových 

platieb uvedených v preddavkovom kalendári, ktorý je prílohou  dodatku č.6 sa meniť nebude. 

Hore uvedené zmeny dodávateľ zohľadní pri vyúčtovaní skutočnej spotreby tepla za rok 2011. 

 

 

Článok 2 

1. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia.  

2. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa.  

3. Zmluvné strany si dodatok zmluvy prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu 

ho podpisujú.  

 

 

V Komárne dňa ……………………                             V Komárne dňa ……………… 

 

 

 

 

 

............….......................................... ............….......................................... 

Dodávateľ Odberateľ 

 


