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                                                DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 31/2010 
(ďalej len „Dodatok“) 

 

1.1 ZHOTOVITEĽ :             Veolia EnergiaVýchodné Slovensko, s.r.o.  

                                                          Moldavská cesta 8/A 

                                                          040 11  Košice 

             Zapísaný :                              Okresný súd Košice I, ObchR, oddiel Sro, vložka č. 9895/V  

            Zastúpený :                Benedikt Lavrinčík, konateľ  

            IČO :                          36 179 345 

            DIČ:                           2020051242 

            IČ DPH:                     SK 7020000097  

            Bankové spojenie :    Tatra banka, a.s. 

            IBAN :                 SK05 1100 0000 0026 2711 1942 

            Tel.:                             055/642 78 86 

            E-mail:                        VS@veoliaenergia.sk 

 

                                                                        a 

 

1.2      OBJEDNÁVATEĽ:  Obec Margecany  

                                                 Obchodná 128/7 

   055 01 Margecany  

 Zastúpený:   Ing. Igor Petrik, starosta obce 

            IČO:   00 329 347 

            DIČ :                                       2021259405 

            Bank. spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s., expozitúra SNV 

 IBAN:   SK22 5600 0000 0034 5744 8001        

 Tel.:   +421 53 4799 229,  +421 905 795811 

            E-mail:                                     starosta@margecany.sk, martin.jakubisin@margecany.sk 

                                                            olga.machilova@margecany.sk 

            Korešpondenčná adresa na zasielanie faktúr :  

            Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany 
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Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo                                     

č. 31/2010 uzatvorenej dňa 16. 11. 2010 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne: 

 

1. Článok III bod 3.1 Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy - vykonávať dielo 

v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva 

tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení neskorších 

predpisov, pričom objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu. 

 

2. Článok III bod 3.2 Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu bez náhrady. 

 

3. Článok V bod 5.1  Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli na cenách za vykonanie diela v súlade s ustanoveniami zákona č.    

       18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov. Cenník jednotlivých plnení zhotoviteľa 

        je súčasťou tejto zmluvy v Prílohe č. 1. 

 

4. Článok V bod 5.2  Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu bez náhrady. 

Článok V body 5.3 až 5.7 Zmluvy sa označujú po účinnosti tohto Dodatku ako body 5.2 až 5.6. 

 

5. Článok VI bod 6.4  Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

6.4. Zhotoviteľ je povinný všetky osobné údaje osôb získané od objednávateľa, ktoré sú nutné pre 

spracovanie rozpočítavania v zmysle platných legislatívnych podmienok, spracovávať a chrániť 

pred zneužitím podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6. Článok IX bod 9.9 Zmluvy sa po účinnosti tohto Dodatku vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledujúcim znením: 

 

9.9  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1  - Cenník služieb spojený s odpočtom a rozúčtovaním. 

 

7. Príloha č. 1 Zmluvy pod názvom Cenová ponuka č. 114/2010 sa vypúšťa v celom rozsahu 

a nahrádza sa Prílohou č. 1 Zmluvy pod názvom Cenník služieb spojený s odpočtom a rozúčtovaním. 

 

8. Príloha č. 2 Zmluvy pod názvom Rozsah údajov pre rozúčtovanie platieb za dodávku tepla pre ÚK 

a TV sa vypúšťa v celom rozsahu bez náhrady. 
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Košice,  dňa....................2022                                             Margecany, dňa ....................2022 
  

      ZHOTOVITEĽ :                                                                   OBJEDNÁVATEĽ:  

 

   Benedikt Lavrinčík, konateľ                                                 Ing. Igor Petrik, starosta obce                                              

                                                                                              

 

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

          podpis, pečiatka                     podpis, pečiatka 
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Príloha č. 1 

Cenník služieb spojený s odpočtom a rozúčtovaním 
1. Licenčné poplatky za užívanie počítačového programu spoločnosti: 
 

Poplatok na   Poplatok (EUR/rok) 

Merač   0,55 EUR 

Byt   0,47 EUR 

  
2. Cenník rozúčtovacích služieb 

a) Realizácia vyúčtovania na dom 7,52 EUR/byt 

b) Realizácia vyúčtovania na byt   2,86 EUR/dom 

c) Dvojité vyúčtovanie pri zmene nájomníka 4,14 EUR/byt 

d) Hlavičkový papier            0,12 EUR/ks 

 

3. Cenník odpočtového materiálu 

a) Odpočet EPRVN 0,83 EUR/ks 

b) Odpočet vodomerov  SV, TÚV  0,55 EUR/ks 

c) Odpočtový hárok 0,26 EUR/ks 

d) Obal na odpočtové hárky 0,83 EUR/ks 

e) Spona na obal 0,41 EUR/ks 

 

4. Cenové relácie za výpočet korekcií, montážne práce a dopravné náklady 

a) Stanovenie korekcií v znení vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. 172,94 EUR/hod 

b) Montážne a demontážne práce, dodatočná montáž PRVN 15,96 EUR/hod 

c) Dopravné náklady 0,71 EUR/km 

d) Energetický poradca, audítor s licenciou 21,62 EUR/hod 

e) Pracovník firmy, ktorá je držiteľom licencie pre energ. poradenstvo 18,85 EUR/hod 

f) Transformácia dát do programu SoftBill a z programu SoftBill 21,62 EUR/hod 

Ceny je možné upraviť každoročne o % inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR bez potreby prijatia 

dodatku   k zmluve len na základe rozhodnutia zhotoviteľa. 

Uvedené ceny sú bez DPH, ktorá bude účtovaná v zmysle platnej a účinnej legislatívy SR. 
 

Košice,  dňa....................2022                                                  Margecany, dňa ....................2022 
  

     

      ZHOTOVITEĽ :                                                                   OBJEDNÁVATEĽ:  

 

   Benedikt Lavrinčík, konateľ                                                   Ing. Igor Petrik, starosta obce 

                                                                                                    

 

 

 

 

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

          podpis, pečiatka                     podpis, pečiatka 
 


