
k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2573919

Dodávateľ: STEFE Martin, a.s.

Sídlo: Východná 14, 036 01 Martin

Odberateľ: Televízia Turiec, s.r.o.

Sídlo: Moskovská 1, 036 01 Martin

Objekt spotreby tepla:

Po Ut St Štv Pia So Ne

začiatok

koniec

začiatok

koniec

Sústava tepelných zariadení v objekte spotreby na strane odberateľa je ku dňu podpisu tejto zmluvy hydraulicky vyregulovaná.

V Martine dňa:28.11.2019 V Martine dňa:28.11.2019 

Dodávateľ: Odberateľ:

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

STEFE Martin, a.s. Televízia Turiec, s.r.o.

Ing. Jozef Janeček Mgr. Peter Kaplán

predseda predstavenstva konateľ

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

STEFE Martin, a.s.

Ľubomír Vaňko

člen predstavenstva

-časový interval

Vykurovanie ÚK

Zapnutie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej 

teplote nižšej ako  (°C)
15

prerušenie vykurovania 
-

časový interval

15-

-5

Pracovný týždeň                 

06:00 - 18:00

zmena krivky 0

15

Dodávky  TUV (0 - 24 h)

nebytových priestorov (m2) 1216

- -

-

Výstupná teplota ( °C)

Ostatné údaje o objekte spotreby tepla:

Teplota TÚV ( °C) na výstupe z odberného miesta

Prerušenie dodávky TÚV 

deň v týždni

-

-

vonkajšia teplota vyššia ako (°C)

-

-

-

celková plocha

bytových priestorov (m2)

ča
so

vý
 in

te
rv

al

časový interval

Výstupná teplota ( °C)

časový interval

Príloha č. 2  Technické parametre

Dohodnuté odberné miesto, na ktorom je/sú umiestnené 

určené meradlo/á

kompaktná odovzdávacia stanica tepla umiestnená v suteréne v západne orientovanej 

miestnosti so vstupom z južnej strany budovy a prechodom cez pivničné priestory na ulici 

Moskovská 1

Požadovaný maximálny tepelný príkon (kW) na odbernom 

mieste

ÚK - vykurovanie 10

TUV -

Technické parametre teplonosnej látky pre dodávku tepla pre 

vykurovanie, prípravu TÚV a dodávku tepla

druh stavby: Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria), adresa: Moskovská 1, súpisné 

číslo: 127, parcela C-KN č. 427, zapísaná na LV č. 3734, Okresný úrad, katastrálny odbor Martin, okres Martin, k. ú. 

chemicky upravená teplá voda s teplotou do 130 °C  a tlakom do 2,5 Mpa na vstupe do odberného 

miesta

max.  teplota  ÚK v °C na výstup z odb. miesta 32 60

Víkend                   

06:00 - 12:00

Štandardné nastavenie vykurovacej krivky na výstupe z 

odberného miesta

vonkajšia teplota °C

zmena vykurovacej krivky v časovom úseku (útlm/navýšenie) 

-15


