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Dodatok č. 2
k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010112
uzavretej podľa zák. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
medzi

dodávateľom:

C Z T Ružomberok, s.r.o.
so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,
v zastúpení:
Ing. Vladimír Lajčiak - výkonný riaditeľ
IČO:
36 820 300
DIČ:
202426296
IČ DPH:
SK2022426296
Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s. pobočka Ružomberok
Číslo účtu:
2459721951/0200
zapísaný v OR Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro

odberateľom:

vložka č. 19360/L

Liptovské múzeum Ružomberok
so sídlom
Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
v zastúpení:
PhDr. Iveta Zuskinová - riaditeľka
IČO:
35993154
DIČ:
2020590363
IČ DPH:
bankové spojenie:
DEXIA banka Slovensko, a.s. Ružomberok
číslo účtu:
8339688170/5600
zapísaný v OR Okresného súdu v
Oddiel:
vložka č

/.

S účinnosťou od 1.6.2011 sa mení príloha k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010112 podľa textu uvedeného
na strane 2 tohto dodatku.

2010112

Príloha k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010112

Odberový diagram

Odberový diagram

Objednané množstvo tepla na rok 2011: 279 166,89 k W h

Ročný regulačný príkon: 46,94 k W

Predpokladaná spotreba tepla v kWh

Regulačný príkon v kW

Január

Február

Marec

53 041,709

44 666,702

41 875,034

Apríl

Máj

Jún

II.

25 125,020

2 791,669

0,000

Júl

August

September

III.

0,000

0,000

2 791,669

Október

November

December

22 333,351

39 083,365

47 458,371

I.

IV.

Cena tepla, ktorá je tvorená súčtom:
variabilnej zložky ceny tepla
fixnej zložky ceny tepla
DPH podľa platných predpisov

Adresa odberného miesta:
Názov odberného miesta:
Charakter odberného miesta:
Požadovaný max. tepelný príkon na OM:

I.
II.
III.
IV.

Január

Február

Marec

8,92

7,51

7,04

Apríl

Máj

Jún

4,22

0,47

0,00

Júl

August

September

0,00

0,00

0,47

Október

November

December

3,76

6,57

7,98

0,0232 EUR/kWh
281,4108 EUR/kW

Liptovské múzeum, Š.N.Hýroša 10
KOS C28.13 (Múzeum)
ÚK
0,15 MW

Technické parametre teplonosného média:

Kompaktné odovzdávacie stanice
Primárna strana - horúca voda:
teplota 115/72 °C
tlak 0,5-1,2 MPa(a)

Sekundárna strana - teplá voda:
zima - teplota 90/70 °C
dodávka TÚV: 45/50 °C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniciach sú uvedené ako maximálne projektované
hodnoty.

Príloha je platná od 1.6.2011

V Ružomberku, dňa 9.6.2011

2011

CZT Ružomberok, s. r. o.
Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok
Ing. Vladimír Lajčiak - výkonný riäditeľ
za Dodávateľa

za Odberateľa
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CZT Ružomberok, s.r.o.

Ružomberok

Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

Rozhodnutie o cene tepla

Na základe Dodatku č. 7 Zmluvy o dodávke a odbere tepla uzavretej so spoločnosťou Mondi SCP,
a.s., a na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0326/2011/Tzo dňa 31. 5. 2011
vydáva spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. toto rozhodnutie, ktorým stanovuje cenu tepla fakturovanú
odberateľom od 1. 6. 2011 nasledovne:

Zložky ceny

Cena tepla bez DPH

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti

0,0232 €/kWh

Variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov
okrem domácností

0,0232 €/kWh

Fixná zložka ceny tepla

281,4108 €/kW

V Ružomberku, 31. 05. 2011

r. Ján Pavlík
konatbľ spoločnosti

tel.+421 44 432 3283-84
fax+421 44 432 3285

CZT Ružomberok, s. r. o.
Bystrická cesta 1
03401 Ružomberok

Iráŕ Miroslav Zuberec
Konateľ spoločnosti

IČO 36820300
č.ú. VÚB, a.s., 2459721951/0200
IČ DPH SK2022426296
info@cztrk.eu, www.cztrk.eu
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0326/201 l/T
Číslo spisu: 2513-2011-BA

Bratislava, 31.05.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa
§ 5 ods. 1 písm. d) bod 4 apísm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci
rozhodnutia o návrhu na zmenu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2011 pre
regulovaný subjekt CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36 820 300 takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 a 6 písm. d) v spojení
s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie
v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu
z 1. októbra 2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 a výnosu z 23. júna 2010
č. 6/2010 určuje pre regulovaný subjekt CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1,
034 01 Ružomberok, ICO: 36 820 300 na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do
31. decembra 2011 túto:

-

variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti

0,0487 €/kWh

-

variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných
spotrebiteľov okrem domácnosti

0,0487 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

281,4108 €/kW

Uvedené ceny sú bez DPH.

Regulovaný subjekt CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36 820 300 fakturuje odberateľovi:
a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na
odberom mieste,

b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným
príkonom na odbernom mieste.

Odôvodnenie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") dostal dňa 13.05.2011 pod
podacím číslom úradu 9362/2011/BA návrh na zmenu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku
tepla na rok 2011 (ďalej len „návrh ceny") regulovaného subjektu CZT Ružomberok, s.r.o.,
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 820 300 (ďalej len „regulovaný subjekt").
Týmto dňom sa začalo cenové konanie.
Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o regulácii") účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt a Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Úrad listom č. 9376/2011/BA
zo dňa 16.05.2011 oznámil ministerstvu, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu na
zmenu ceny, ktorý regulovaný subjekt predložil.
Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa
ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra
2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 (oznámenie
č. 243/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 6/2010 (oznámenie č. 304/2010 Z. z.) (ďalej
len „výnos č. 6/2008") v § 2 ustanovuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov a v § 3
maximálnu výšku primeraného zisku. Podľa § 2 ods. 1 výnosu č. 6/2008 oprávnenými
nákladmi sú náklady nevyhnutne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti a
preukázané účtovnými dokladmi a náklady, ktorých maximálna výška je určená podľa § 2
ods. 9 výnosu č. 6/2008.
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 9376/2011/BA zo dňa
16.05.2011 ministerstvu posúdený návrh na zmenu ceny na vyjadrenie spolu spotrebnými
podkladmi na výpočet ceny.
Ministerstvo sa v zákonnej 10 dňovej lehote k predloženému návrhu na zmenu ceny
vyjadrilo stanoviskom v zaslanom liste č. 3906/2011-3200 zo dňa 24.05.2011, v ktorom
konštatuje, že k predloženému návrhu ceny tepla neuplatňuje námietky.
Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
oboznámil ministerstvo listom č. 10300/2011/BA zo dňa 26.05.2011 a regulovaný
subjekt listom č. 10299/2011/BA zo dňa 26.05.2011 o možnosti vyjadriť sa pred vydaním
rozhodnutia k jeho podkladom a k spôsobu ich zistenia. Regulovaný subjekt bol zároveň
podľa § 3 ods. 2 oboznámený so stanoviskom ministerstva k predloženému návrhu na zmenu
ceny listom č. 10300/2011/BA zo dňa 26.05.2011. Ministerstvo ako účastník konania
v stanovenej lehote svoje právo neuplatnil. Regulovaný subjekt sa listom č. 03/CZT/025/2011
zo dňa 26.05.2011 vzdal práva vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom
a k spôsobu ich zistenia a zároveň zobral na vedomie zaslané stanovisko ministerstva.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu ceny dospel k záveru, že návrh
ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových
odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) v znení výnosu z
20. mája 2010 č. 1/2010 (oznámenie č. 242/2010 Z. z.) a v súlade predovšetkým s § 2 a § 3
výnosu č. 6/2008 a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5
zakona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote
40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:
1. CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky,
Mierová 19, 827 15 Bratislava

jdady. Vzhľadom na zatekajúcu strechu objektu prenajímateľ vynaloží úsilie , aby
zabezpečil jej opravu. Ďalšie stavebné úpravy nie je nájomca oprávnený vykonať bez
písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca bude priestory udržiavať v čistote a na vlastné
náklady. O vyprodukovaný komunálny odpad sa nájomca postará na vlastné náklady.
ČI. VI.
Poistenie
Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať udržiavanie podstaty objektu ako jeho správca.
Nájomca je povinný na vlastné náklady bez odkladu poistiť svoj majetok vnesený do
nájomných priestorov pre prípad poškodenia a odcudzenia vecí.
ČI. V I I .

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nájomca prehlasuje, že sú mu známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany zdravia
ľudí, ustanovených v Zákone č. 272/94 Zb a 330/96 o ochrane zdravia ľudí a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona
č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane. Zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na
zabránenie požiaru , resp. havárie.
ČI. V I I I .

Práva a povinnosti z nájmu
1. Nájomca sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv bude dbať, aby nedošlo k poškodeniu
prenajatého priestoru.
2. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv a umožniť
vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením povinnosti vznikla.
3. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným
osobám.
4. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil iných účastníkov
objekte.
5. Nájomca nemá právo na kúpu prenajatej veci.
6. Prenajímateľ je povinný udržiavať nebytový priestor v stave spôsobilom na obvyklé
užívanie a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je spojené
s užívaním nebytového priestoru.
7. V prípade skončenia nájmu nájomca je povinný vrátiť nebytový priestor v stave, v akom
ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
ČI. IX.

Skončenie nájmu
1. Nájom nebytového priestoru zaniká uplynutím dojednanej doby, dohodou alebo
jednostranným vypovedaním s výpovednou dobou 1 mesiac, v zmysle §-9 bodov 2 a 3
zákona 1136/90.

ČI. X .

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Je uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona
NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj ďalšími vnútroorganizačnými predpismi ŽSK,

