
( Dohoda o preddavko Obchodnejzmluve )

!9znis o.mesaČnýchpredd_avkových platbách je faktúrou čísto: 470177 (číslo zmluvy)Dátum vyhotoveni a: 28.04.2022

Odberateí:
Centrum sociálnych služieb HARMÓNlA
Republiky 1045122
010 01 Ži\ina
lčo: 00647748
DlČ: -
Ič opH :

Číslo odberatel'a: 1O7 1 17
Číslo odb, miesta: 0177
Dodávateť:
Žilinst<á teptárenská, a. s.
Košická 11, 010 al Žitina
lčo: aozt ts+t
DlČ: 2020048580
lč opH: SK2o2o048580

Pri bankovom styku uvádzajte:
variabilný symbol: uvedený v rozpise
platieb

Centrum sociálnych služieb HARMÓNlA
Republiky 1045122
0,t0 01 Žilina

číslo účtu dodávateía: SKí 7 11oo oooo 0026 2706 4293

V zmYsle § 19 ods. 2 PÍsm, h) zákona č. 657t2OO4 Z. z. o tepelnej energetike a v nadváznostina Potvrdený odberový diagram na rok 2022 odberatáť uňradí Érávoonym príkazom
Pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla poolá ňÉsi" uvedenéhorozPisu, Závázokje sPlnený v zmysle § 339 ods. Z bOchodnéno'.akbnnir" pripísaním sumyna ÚČet dodávatel'a, Dodávatel' si v prípade omeškania úhrady preddavkoué;'|l.toy uplatňujeÚrok z omeŠkania dohodnutý s odberatel'oT y príslušnej Zmlúve o dodávke a odbere tepla ajej prílohách, vrátane Všeobecných zmluvných podmienók.

konštantný symbol: 0308

Rozpis platieb a termínov úhrad za opakované plnenie

|1e výPoČet Platieb boli pouŽité množ§tvá tepla dohodnuté v odberových diagramoch na rok2022a cenytepla podl'a rozhodnutia Únso platného od 0.1.01 .2022.

lohoda o Preddavkových platbách sa považujte za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

SPoloČnost' MH ManaŽment, a. s. ako akcionár spravuje vo svojom majetkovom portfóliuŠest' ŠtátnYch tePlárenských spoločností: graiistavŠká teptárensŘal 
- 

".r., Trnavská

dátumom dodania dátum za
termín

preddavkovej
platby

variabilný
symbol

základ dane
v EUR

sadzba
DPH %

DPH
v EUR

platba spolu
v EUR

15.05.2022 4701770522 841,67 20 168.33 1 .010,00
15.06.2022 4701770622 283,33 20 56,67 340,0015.07.2022 47o1770722 266,67 20 53,33 320,0015.08,2022 4701770822 266,67 20 53,33 320,0015.09.2022 4701770922 475,00 20 95,00 570,0015.10.2022 4701771022 833,33 20 166.67 1.000,0015.11.2022 4701771122 1 .133,33 20 226,67 1.360,0015.12.2022 4701771222 1.116,67 20 223,33 1,340,00

,.,} ii



tePlárenská, á.s., Žilinst<á teplárenská, á.s., Martinská teplárenská, á^s., Zvolenská
tePlárenská, a"s. a MH Teplárenský holding, a.s" (predtým Tepláreň Košice, a.s, v skratke
TEKO, a,s.), ktoré boli v priebehu roka 2020 4ednoiené Óo tzv, MH Teplárenského holdingu,
V Priebehu roka 2022 je, realizovaná právna fúzia do jednej spoločňosti MH TeplárenŠty
holding a,s. FÚzia je realizovaná formou zlúěenia spolo8ností, čo znamená zánik piatictr 1s;tePlárenských spoločností - Bratislavská teplárenská, ?.s., Trnavská teplárenská, .,;.,
Zilinská tePlárenská, a.s., Martinská teplárenská, 3.s,, Zvolenská teplárenská, a.s. 

" 
od

01.05.2022 ich zlúČenie do jednej nástupníckej spoločnosti, ktorou bude MH Teplárenský
holding, a,s., Po uskutoČnení zlúčenia bude teda existovat' už len jedna teplárenská
sPoloČnost' MH Teplárenský holding, a.s" ako univezálny právny ňástupca všetkých
zaniknutých teplárenských spoločností.

V zmysle vyššie uvedeného od 01. 05,2o22je Vašim dodávatel'om:

MH Teplárenský hotding, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská čast'Nové Mesto 831 04
tčo: gozt t s+t
DlČ: 2020048580
lč opn: SK2o2oo4858o

Dátum potvrdenia : 28"Q4,2022

Dodávateí:

Dátum potvrdenia:

Odberateř:

Mgr. Katarína Veselovská
riaditetka

Centrum sociálnych služieb
HARMóNtA

Flepubliky 1045122, o-to ot Žitina

.luň-. epŘ štefák
pre d s e d /pre ťta ve n stva

/^

Mgr. PavořDubovs\ý_
ělen predstavenstva\

Žtliň§ká t€plárenská, a.e.
Košioká 11

dt t 8z žilina
-§-

--=-:


