
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH V ROKU 2022
( Dohoda o preddavkových platbách je súčasť Prílohy č.1 k Obchodnej zmluve )

Rozpis o mesačných preddavkových platbách je faktúrou číslo: 470407 (číslo zmluvy) 
Dátum vyhotovenia: 28.04.2022

Odberateľ:
Hotelová akadémia
Hlinská 31 
010 01 Žilina 
IČO: 00158623 
DIČ: 2020644923 
IČ DPH :
Číslo odberateľa: 108144
Číslo odb. miesta: 0056
Dodávateľ:
Žilinská teplárenská, a. s.
Košická 11, 010 87 Žilina
IČO: 36211541 
DIČ:2020048580 
IČ DPH: SK2020048580

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

Hotelová akadémia
Hlinská 31 
010 01 Žilina

konštantný symbol: 0308

číslo účtu dodávateľa: SK17 1100 0000 0026 2706 4293

V zmysle § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v nadväznosti 
na potvrdený odberový diagram na rok 2022 odberateľ uhradí prevodným príkazom 
pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla podľa nižšie uvedeného 
rozpisu. Záväzok je splnený v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy 
na účet dodávateľa. Dodávateľ si v prípade omeškania úhrady preddavkovej platby uplatňuje 
úrok z omeškania dohodnutý s odberateľom v príslušnej Zmluve o dodávke a odbere tepla a 
jej prílohách, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok.

Rozpis platieb a termínov úhrad za opakované plnenie
(dátumom dodania je dátum splatnosti platby za opakovane dodávaný tovar)

termín 
preddavkovej 

platby
variabilný 

symbol
základ dane 

v EUR
sadzba 
DPH %

DPH 
v EUR

platba spolu 
v EUR

15.05.2022 4704070522 183,33 20 36,67 220,00
15.06.2022 4704070622 0,00 20 0,00 0,00
15.07.2022 4704070722 0,00 20 0,00 0,00
15.08.2022 4704070822 0,00 20 0,00 0,00
15.09.2022 4704070922 183,33 20 36,67 220,00
15.10.2022 4704071022 1.033,33 20 206,67 1.240,00
15.11.2022 4704071122 1.108,33 20 221,67 1.330,00
15.12.2022 4704071222 1.258,33 20 251,67 1.510,00

Pre výpočet platieb boli použité množstvá tepla dohodnuté v odberových diagramoch na rok 
2022 a ceny tepla podľa rozhodnutia ÚRSO platného od 01.01.2022.

Dohoda o preddavkových platbách sa považujte za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spoločnosť M H Manažment, a. s. ako akcionár spravuje vo svojom majetkovom portfóliu 
šesť štátnych teplárenských spoločností: Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská 



teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.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 zjednotené do tzv. MH Teplárenského holdingu. 
V priebehu roka 2022 je realizovaná právna fúzia do jednej spoločnosti MH Teplárenský 
holding a.s. Fúzia je realizovaná formou zlúčenia spoločností, čo znamená zánik piatich (5) 
teplárenských spoločností - Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., 
Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s. a od 
01.05.2022 ich zlúčenie do jednej nástupníckej spoločnosti, ktorou bude MH Teplárenský 
holding, a.s.. Po uskutočnení zlúčenia bude teda existovať už len jedna teplárenská 
spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. ako univerzálny právny nástupca všetkých 
zaniknutých teplárenských spoločnosti.

V zmysle vyššie uvedeného od 01. 05. 2022 je Vašim dodávateľom:

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO: 36211541
DIČ:2020048580
IČ DPH: SK2020048580

Ing. He 
riaditeľl

Dátum potvrdenia : 28.04.2022

Dodávateľ:

predsedaTpredstavenstva


