
Vážená pani, vážený pán,
ako najväčší súkromný dodávateľ tepla a teplej 
vody na Slovensku si Vás dovoľujeme osloviť s po-
nukou opätovného pripojenia do systému centrál-
neho zásobovania teplom (CZT), ktorého ste boli 
v  minulosti súčasťou buď prostredníctvom Vašej 
správcovskej spoločnosti, alebo individuálne.

Vo Veolii pozorne sledujeme dramaticky sa vyvíja-
júci trh s energiami, ktorého výsledkom bol výraz-
ný cenový nárast komodít, ako je zemný plyn alebo 
elektrina. Tohtoročné zvýšenie mesačných platieb 
o 200 a v niektorých prípadoch až o 300 % sa pre-
javilo predovšetkým v domácnostiach, ktoré nie sú 
pripojené do systému CZT. 

Bytové domy, ktoré sú súčasťou systému CZT, uve-
dený cenový nárast nezaznamenali, respektíve ne-
bol taký výrazný. Naša skupina Veolia Energia Slo-
vensko na základe odborných skúseností svojich 
expertov včas identifikovala hroziace riziko nárastu 
cien zemného plynu, a nakúpila ho v predstihu a za 
podstatne nižšie ceny. Dokázala tak zabezpečiť ply-
nulé dodávky tepla a teplej vody s minimálnym ce-
novým dopadom pre viac ako 95 000 domácností na 
Slovensku, pre ktoré zabezpečuje tepelný komfort.  
 
Rovnako sledujeme aktuálny dramatický vývoj na 
komoditných trhoch a vynakladáme maximálne 
úsilie, aby sme pre našich zákazníkov zabezpečili 
cenovo dostupné a bezpečné dodávky tepla a tep-
lej úžitkovej vody aj v nasledujúcom roku.
 
Keďže nám na Vás záleží ako na klientovi,  s ktorým 
sme mali v minulosti korektný obchodný zťah, 
ponúkame Vám možnosť za výhodných podmienok 
opätovne sa pripojiť do systému CZT a vrátiť sa tak 
k dlhodobo stabilnej a bezpečnej dodávke tepla a 
teplej vody od Veolie. 

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Team Veolia Energia Slovensko
Bratislava

PONUKA OPÄTOVNÉHO 
PRIPOJENIA DO SYSTÉMU CZT

ČO VŠETKO JE POTREBNÉ SPRAVIŤ  
PRE PRIPOJENIE OBJEKTU NA 
CENTRÁLNE ZÁSOBOVANIE TEPLOM?
Vaším prvým krokom by malo byť podanie 
žiadosti o pripojenie. Naši experti násled-
ne posúdia technické podmienky a ekono-
mickú efektívnosť pripojenia a do 30 dní od 
podania žiadosti Vám zašleme vyjadrenie. 
V prípade kladného stanoviska, pripravíme 
pre Vás zmluvu a technickú realizáciu pripo-
jenia. Tento proces môže trvať 6 - 12 mesia-
cov od podania žiadosti a v prípade zachova-
nia/existencie tepelnej prípojky, respektíve 
teplovodného kanála, je proces značne ad-
ministratívne jednoduchší, finančne menej 
náročný a časovo rýchlejšie realizovateľný.

www.veoliaenergia.sk

AKO SA S NAMI 
MÔŽETE SPOJIŤ ?
Stačí, keď nás spolu s obyvateľmi Vášho 
vchodu alebo bytového domu budete 
kontaktovať na e-mailovej adrese   
klient@veoliaenergia.sk  
alebo telefonicky na čísle  
0906 105 207 v čase  
od 8:00 do 16:00  
a naši kolegovia Vám  
pomôžu s administráciou  
potrebných procesov.


