
                                                MH Teplárenský holding, a.s. 
                                                                      Turbínová 3, 831 04 Bratislava 
                                                                      mestská časť Nové Mesto 
                                                                      závod Martin, Robotnícka 17,  
                                                                      036 80 Martin 

Telefónne číslo objednávateľa:  

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

 
OBJEDNÁVKA/ZMLUVA na poskytnutie       vyjadrenia      podklady 

Objednávateľ: Obchodné meno / Meno a priezvisko: 

 

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

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

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

Sídlo (adresa) ulica, číslo:  ...................................................................................................................  

Obec:  ...........................................................................                              PSČ:   ............................... 

IČO:   ................................                                           IČ DPH:  ........................................................  

Bankové spojenie:  ............................................................................................................................... 

Názov akcie:  ......................................................................................................................................... 

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

   

Požadovaný termín dodania:     do 30 dní (za cenu uvedenú v cenníku) 

    do 7 dní (za dvojnásobok ceny uvedenej v cenníku) 

Predmet plnenia bude prevzatý:      osobne          poštou 

Spôsob úhrady: prevod. príkazom  

 

 

Pol. Cenník Ceny v € 
bez DPH s DPH 

A. Poskytovanie vyjadrení pre všetky stupne PD (územné konanie, stavebné konanie, ohlásenie drobnej 
stavby) 

  

1. Rodinný dom (garáž, hosp. budova a podobne pri RD) – novostavba, prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, 
rekreačný objekt, drobná stavba, asanácia stavby, prípojky iných inžinierskych sietí, prípojky k existujúcim 
stavbám - FO 

 
20,00 

 
24,00 

2. Bytový dom, polyfunkčná budova, rekreačný objekt - novostavba, prístavba, nadstavba, rekonštrukcia, asanácia 
stavby, prípojky cudzích inžinierskych sietí, prípojky k existujúcim stavbám -  PO 

  30,00   36,00 

3. Vyjadrenie k existencií sietí v správe MHTH, a.s. závod Martin (bez podkladu z GIS) – jedna parcela, resp. 
parcely pre jeden objekt 

12,50 15,00 

4. Vyjadrenie k existencií sietí v správe MHTH, a.s. závod Martin (bez podkladu z GIS) – líniové stavby 50,00 60,00 

5. Veľké investičné zámery, štúdie, nové IBV, priemyselné parky, športové areály, líniové stavby, dopravné 
stavby. 

83,33 100,00 

6. Ostatné vyjadrenia, neuvedené v bode 1. – 5. 50,00 60,00 

7. Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia, opätovné vyjadrenie k PD po zapracovaní požiadaviek MHTH, a.s. 
závod Martin 

50% z ceny 
pôvodného 
vyjadrenia 

B. Poskytnutie podkladov   

1. Vytlačenie podkladu z GIS (orientačný zákres sietí na neaktualizovanom mapovom podklade) za 1 stranu 
formátu A4 

4,17 5,00 

C. Vytýčenie verejného rozvodu tepla v správe MHTH, a.s. v teréne    

  - sadzba za hodinu, vrátane dopravy (a následne každá začatá polhodina + 50% hodinovej sadzby) 50,00 60,00 

 
 
 



 
 

Obchodné podmienky 
 

 
Predmet plnenia 
 
1. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, mestská časť Nové Mesto, 

závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin ako dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť dohodnuté 
dielo za ceny uvedené v cenníku objednávky. Objednávateľ dodanie diela záväzne objednáva, 
zaväzuje sa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

 
Cena, fakturačné a platobné podmienky 
 
1. Cena je stanovená dohodou v súlade s aktuálnym cenníkom výkonov a služieb MHTH, a.s. 

závod Martin, a.s. 
2. Cena je stanovená pri dodaní diela do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. Za poskytnutie     

diela v skrátenej lehote do 7 pracovných dní sa stanovuje dvojnásobok ceny uvedenej      
v cenníku. Lehota na predloženie diela začína plynúť prvým pracovným dňom po obdržaní 
objednávky. 

3. Spôsob úhrady za poskytnuté dielo je dohodnutý v objednávke. Úhrada bude vykonaná po   
obdržaní faktúry. 

 
Dodacie podmienky 
 
1. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zaplatiť a prevziať dielo najneskôr do 14 dní odo      

dňa, ktorý oznámi dodávateľ objednávateľovi. Dielo bude odovzdané alebo zaslané 
objednávateľovi až po úhrade faktúry. 

2. Za adresu doručenia sa považuje adresa uvedená v časti „objednávateľ“. 
3. V prípade porušenia povinnosti objednávateľa prevziať dielo, vzniká nárok na náhradu   

škody vo výške podľa ceny za poskytnuté vyjadrenie, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť 
v lehote stanovenej vo faktúre. Neprevzatím diela nezaniká nárok dodávateľa na zaplatenie za 
zhotovené dielo. 

4. Spôsob prevzatia diela je uvedený v objednávke. 
 
Záverečné ustanovenia 
 
1. Objednávka je záväzná a nie je možné prevzatie služby odmietnuť. 
2. Objednávateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s podmienkami uvedenými v tejto 

objednávke. Súhlas objednávateľa nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky. 
 
 
 
Objednávateľ:       Dodávateľ: 
   
 

    

Podpis:     ................................. Podpis:                 ................................ 

V  ....................... dňa: ......................   V Martine, dňa:    ................................ 


