Práva a povinnosti odberateľa tepla
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.
Dodávateľ je povinný
a) dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade
so schválenými alebo určenými cenami,
b) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom v
mieste jej prípravy,
c) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom ak o to
požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného
spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,
d) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
e) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom množstvo dodanej
studenej vody,
f) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva
dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na
prípravu teplej úžitkovej vody,
g) zabezpečiť overovanie určeného meradla a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému
zásahu,
h) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o
vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,
i) vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
j) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.

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

Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, že existujúca
budova bola významne obnovená a súčasťou obnovy boli aj opatrenia na zníženie spotreby tepla na
prípravu teplej úžitkovej vody, poskytne dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode
odberateľovi určené meradlo podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zaznamenáva aj
časový priebeh spotreby tepla, najneskôr do jedného roka od doručenia písomného oznámenia o
významnej obnove budovy.

