Práva a povinnosti odberateľa tepla
1 . Odberateľ tepla má právo:
a) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo
zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do
30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia
chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou
meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady
spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného
meradla.
b) Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne
oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky
tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla. Odberateľ môže skončiť
odber tepla na základe zákona alebo dohodou.
a. Skončiť odber tepla na základe zákona možno, ak
i. dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a
konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
ii. dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa
alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite,
množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné
náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre
teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
b. Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ
uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením
odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Ak dodávateľ tepla vo
svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla
vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť
odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných
zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak
dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla
vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť
odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z
obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení
obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.

c) Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla
z dôvodov, že dodávateľ vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údržbu a revíziu
sústavy tepelných zariadení, odberateľ môže uplatňovať náhradu ušlého zisku a
náhradu škody voči dodávateľovi len vtedy, ak si tento nesplnil oznamovaciu
povinnosť podľa zákona alebo ak nedodržal termín skončenia tohto obmedzenia alebo
prerušenia. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu
vyššie uvedených, má odberateľ právo uplatniť si náhradu škody a ušlého zisku voči
dodávateľovi v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o jej vzniku dozvedel,
najneskoršie však do jedného roka odo dňa, keď škoda alebo ušlý zisk vznikol
2. Odberateľ tepla má povinnosť:
2.1 Odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je
povinný:
a) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo
pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa najneskôr do 31. decembra
2008 na náklady vlastníka nehnuteľnosti; ak sa dohodne nadpolovičná väčšina všetkých
konečných spotrebiteľov odoberajúcich teplo za odberným miestom na inom spôsobe
rozpočítavania

množstva

dodaného

tepla,

povinnosť

zapojenia

pomerových

rozdeľovačov nevzniká,
b) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania
údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín
odčítania spotreby,
c) využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo
pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa,
d) rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.
2.2 Odberateľ je povinný:
a) umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte
odberateľa,
b) umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
c) umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
d) oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
e) oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo
na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

2.3

Odberateľ, dodávateľ a výrobca tepla sú povinní dodržiavať zásady hospodárnosti
prevádzky sústavy tepelných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných
zariadení na účely zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spĺňa ukazovatele
energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne
ukazovatele spotreby tepla; normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie
maximálna spotreba tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného
zariadenia.

3. Konečný spotrebiteľ je povinný:
a) umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava
množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 2.1,
b) umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi,
ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie
údajov z určeného meradla alebo z pomerových rozdeľovačov tepla,
c) chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným
zásahom,
d) oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo
pomerového rozdeľovača tepla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného
tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému
spotrebiteľovi.
4. Rôzne:
a) Ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov, môže sa
dodávateľ s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným
meradlom.
b) Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad.
c) Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa
alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich
výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

