
Dodatok číslo l/P/2023

k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd 

z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Zmluvné strany:
Odberateľ: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda 15, 040 13 Košice
zastúpený: 
IČO:

Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 
00 691 071

IB AN: SK39 5600 0000 0013 6188 2058

Konečný spotrebiteľ: Stanislav Jurač
dátum narodenia:

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku číslo 1, ktorým sa mení a dopĺňa nasledovné:

článok III. - Platobné podmienky sa mení a dopĺňa:

1. Úhrady za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
Konečný spotrebiteľ sa na základe tejto dohody zaväzuje uhrádzať zálohové platby za 

dodávku tepla a teplej úžitkovej vody ročne vo výške 6735,00 eur a to v mesačných platbách 
vo výške 561,25 eur. Mestská časť ako odberateľ objedná dodávku týchto služieb u spoločnosti 
Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a na základe faktúry - 
vyúčtovania nákladov za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v odbernom mieste vyúčtuje 
konečnému spotrebiteľovi skutočnú spotrebu podľa pravidiel stanovených v platnej vyhláške MH 
SR. Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje vyrovnať finančný rozdiel medzi zálohovými platbami 
a celkovým vyúčtovaním na základe faktúry vystavenej mestskou časťou.

2. Úhrady za dodávku vody z verejného vodovodu (vodné), za odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou (stočné) a za vodu z povrchového odtoku odvádzanú do verejnej kanalizácie 
(zrážkové vody).

Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje uhrádzať zálohové platby ročne vo výške 492,00 eur a to 
v mesačných platbách vo výške 41,00 eur za dodávku vody z verejného vodovodu (vodné), za 
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné) a za vodu z povrchového odtoku 
odvádzanú do verejnej kanalizácie (zrážkové vody). Mestská časť ako odberateľ objedná dodávku 
týchto služieb u spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a na základe faktúry 
- zúčtovania spotreby vody a zrážkovej vody v odbernom mieste vyúčtuje konečnému 
spotrebiteľovi skutočnú spotrebu. Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje vyrovnať finančný rozdiel 
medzi zálohovými platbami a faktúrou za vodné, stočné a zrážkové vody na základe faktúry 
vystavenej mestskou časťou.

3. Platba za dodávky energií podľa bodu 1. a 2. čl. III.
Celková suma za platby podľa tejto Dohody o usporiadaní nákladov za teplú úžitkovú vodu, 

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd 
z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou po rozrátaní na mesačné splátky je 602,25 eur 
Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje uhrádzať na účet mestskej časti zálohové platby v lehote do 15- 
teho dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa hradí zálohová platba.

4. Odberateľ najneskôr v II. štvrťroku 2023 zabezpečí výmenu podružných vodomerov v súlade 
s Vyhláškou č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Konečný spotrebiteľ sa 
zaväzuje uhradiť odberateľovi náklady spojené s výmenou na základe predloženého vyúčtovania 
a faktúry.
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článok V. - Záverečné ustanovenia sa mení a dopĺňa:

1. Ostatné ustanovenia Dohody o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke 
vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
verejnou kanalizáciou, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom alebo predchádzajúcimi Dodatkami 
sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Dodatok číslo 1 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody 
z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
verejnou kanalizáciou nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.

3. Prvú úhradu zmluvne dohodnutých platieb podľa Dodatku číslo 1 k Dohode o usporiadaní 
nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní 
odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou bude konečný 
spotrebiteľ realizovať za mesiac apríl 2023, t.j. do 15. 3. 2023.

4. Dodatok číslo 1 k Dohode o usporiadaní nákladov za teplo, teplú úžitkovú vodu, o dodávke vody 
z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
verejnou kanalizáciou je vyhotovený v 3 origináloch, z ktorých pre odberateľa sú určené dva 
vyhotovenia a konečný užívateľ prevezme jedno vyhotovenie.

V Košiciach dňa........................... V Košiciach dňa....................

Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 
za odberateľa

Stanislav Jurač 
za konečného spotrebiteľa

Dodatok zverejnený v Centrálnom registri zmlúv: ................................
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