Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
číslo obchodného partnera: 5 1 0 0 0 3 5 5 1 8 / 1
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku uzatvorená v zm ysle § 2 6 9 ods.2 Zákona č. 5 1 3 / 1 9 9 1 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.

Identifikačné údaje zmluvných strán
Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 8 2 5 11 Bratislava
IČO: 3 5 8 1 5 2 5 6 , DIČ: 2 0 2 0 2 5 9 8 0 2 IČ PDH: S K 7 0 2 0 0 0 0 3 7 2
Bankové spojenie: V šeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 1 0 3 3 3 1 1 5 5 5 / 0 2 0 0
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/ B
Zastúpená: Ing. Iveta Rigerová, m anažér predaja, splnom ocnený zástupca dodávateľa
Kontakt: Slovenský plynárenský priem ysel, a.s., Závodská cesta 2 6 / 0 1 0 22 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Rigerová, m anažér predaja
mail: iveta.rigerova@spp.sk
Tel.kontakt: + 0 41 6 2 6 23 79, 0 9 1 8 6 2 7 0 3 0
(ďalej „dodávateľ")

Odberateľ:
Základná škola J.Hollého
Sídlo: Základná škola, J.Hollého 696/ 3, 9 5 5 01 Topoľčany
IČO: 3 7 8 6 0 6 5 8 , DIČ: 2 0 2 1 6 1 2 6 3 7
Bankové spojenie: V šeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 1 6 3 5 3 4 5 3 5 7 / 0 2 0 0
Zastúpená: PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka školy
Kontakt: Základná škola, J.Hollého 696/ 3, 9 5 5 01 Topoľčany
E-mail: skola@ zshollehoto.edu.sk
Tel. kontakt: 0 3 8 / 5 3 2 6 0 6 9
(ďalej „odberateľ")

II.
P redm et zmluvy a m iesto plnenia
2.1. Predmetom zmluvy je dodávka plynu pre odberné m iesta odberateľa vrátane:
a) zabezpečenia dodávky zem ného plynu v dohodnutom m nožstve, čase a podľa dohodnutého
tarifného produktu,
b) prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné m iesta voči zúčtovateľovi odchýlok,
c) zabezpečenia pre odberateľa zem ného plynu ostatných distribučných služieb,
d) zabezpečenia prostredníctvom distribučnej spoločnosti bezodkladného riešenia odstránenia
porúch spôsobujúcich obm edzenie dodávky zem ného plynu pre jednotlivé odberné miesta
objednávateľa,
e) poskytnutia m axim álnej súčinnosti pre zabezpečenie kontinuity dodávky zem ného plynu po
celú dobu plnenia zmlúv o združenej dodávke zem ného plynu, okrem vyššej moci, plánovaných
odstávok a vzniknutých porúch,
f) garantovania dostupnosti osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie technických
problém ov (Ing. Iveta Rigerová, 0 9 1 8 6 2 7 0 3 0 )
g) pripojenia nových, prípadne rušenia nepotrebných odberných m iest podľa potreby odberateľa
h) zabezpečiť odberateľovi prístup k zákazníckemu w eb portálu s m ožnosťou sledovať údaje o
spotrebe zem ného plynu pre tarifu S,V, fakturácii, histórii odberu pre tarifu S,V a pre tarifu M
zabezpečí fyzický odpočet v spolupráci s prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len „PDS") 1x
ročne.
i) prípadne ďalších služieb podľa možnosti dodávateľa

2.2. Špecifikácia odberných m iest je uvedená v prílohe č.1 zmluvy.

III.
Termín plnenia
3.1. Termín plnenia je od 1 .1 . 2 0 1 4 0 0 :0 0 h do 3 1 .1 2 . 2 0 1 5 2 4 :0 0 h.

IV.
Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie jeho distribúcie
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberného m iesta
odberateľa v množstve a čase podľa potrieb odberateľa a zabezpečiť u PDS pre odberné m iesto
distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do siete PDS.
4.2. Dodávateľ je povinný dodávať plyn do OM odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti
je pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity
príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete. Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej
siete sa rozumie súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej
siete s OPZ vrátane m ontáže určeného m eradla prevádzkovateľa distribučnej siete. Vykonanie pripojenia
preukazuje Montážny list m eradla vystavený PDS.
4.3. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia d istribúcie plynu do dotknutého
odberného m iesta zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete vykonaného v súlade s Prevádzkovým
poriadkom PDS, ako aj počas obm edzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu, na
ktorý sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie vzťahuje. Po odstránení príčin obm edzenia alebo
prerušenia distribúcie plynu dodávateľ bezodkladne umožní odberateľovi o d oberať plyn v príslušnom
OM.
4.4. Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov m erania zabezpečí PDS.

V.
Cena za dodávku plynu
5.1 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúcu
z týchto položiek:
a) cena za dodávku plynu (cena za služby obchodníka vrátane ceny za služby sklad ovan ia)
b) cena za služby prepravy
b) cena za distribučné služby
c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH")
5.2 cena za dodávku plynu (cena za služby obchodníka vrátane ceny za služby skladovania) a cena za
služby prepravy bola dohodnutá zmluvnými stranam i na obdobie platnosti zmluvy a jej zloženie je bližšie
špecifikované v prílohe č. 4 tejto zm luvy.

Maloodber:
-pre tarifu M l, M2,M3,M4
Cena za služby obchodníka (vrátane ceny za služby skladovania)..............2 7 ,5 9 EUR bez DPH/ 1 MWh
Cena za služby prepravy................................................................................................... 1 ,1 0 EUR bez DPH/ 1 MWh

Strednoodber:
Cena za služby obchodníka (vrátane ceny za služby skladovania).............2 7 ,9 6 EUR bez DPH/ 1 MWh
Cena za služby prepravy.................................................................................................. 0 ,7 0 EUR bez DPH/ 1 MWh
Cena bola určená ako výsledok verejnej súťaže, vyhlásenej vo vestníku Publikačného úradu č. 182/ 2013
zo dňa 18.9.2013 pod číslom oznámenia 15596-M ST a konečná cena bola stanovená na základe
elektronickej aukcie. Protokol z elektronickej aukcie je prílohou tejto Zmluvy.

5.3. Ak je dodávka zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných
sietí, dodávateľ má od odberateľa právo na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do OM
odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete, v rozsahu ako keby mal odberateľ uzavreté
sam ostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkým i dotknutými prevádzkovateľm i distribučných sietí, cez
ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre
prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. na základe ich príslušných cenníkov.
5.4. Odberateľ plynu je povinný zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podľa tejto
zmluvy aj ďalšie s predm etom zmluvy súvisiace platby (i) ak voľbou, resp. dohodnutím si druhu tarify
nezodpovedajúcemu množstvu ním odobraného plynu, resp. svojím odberom plynu alebo iným konaním,
resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany
dodávateľa plynu alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového
poriadku, alebo (ii) ak vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS.
5.5. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi iba poplatky uvedené v tom to článku Zmluvy.

VI.
Distribučné služby a cena za distribučné služby.
6.1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí odberateľovi distribučné služby do odberných m iest
odberateľa uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
6.2. Dodávateľ bude účtovať odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými cenovými
rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcim i sa na distribučné služby poskytované PDS.
6.3. Dodávateľ bude účtovať odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa platného
cenníka služieb distribúcie príslušného PDS resp. podľa platného prevádzkového poriadku PDS a
rozhodnutia URSO.
6.4. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH a spotrebná daň v súlade s platnými zákonmi.

VII.
Meranie plynu a odpočty.
7.1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného m eradla zabezpečí PDS po splnení ustanovených
technických podmienok m erania plynu príslušného PDS za prim eranej súčinnosti dodávateľa. Druh,
počet, veľkosť a um iestnenie určeného m eradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o
energetike.
7.2. Odber plynu sa m eria určeným m eradlom (v zmysle zákona č. 1 4 2 / 2 0 0 0 Z. z. o m etrológii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
7.3. Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné m iesta voči zúčtovateľovi odchýlok.
7.4. Meranie plynu a odpočty určeného m eradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov
merania a ostatných inform ácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu a distribučných služieb
vykonáva PDS. Odpočet určeného m eradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ
fakturuje dodávku plynu a distribučné služby na základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného
meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou má dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty
podľa údajov, ktoré dodávateľ dostane od PDS.
7.5. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného m eradla môže od berateľ písomne požiadať
dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 3 0 dní zabezpečiť preskúšanie
určeného meradla. Ak sa na určenom m eradle nezistila chyba, uhradí od berateľ náklady spojené s jeho
preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS.
7.6. Dodávateľ bude priebežne vyhodnocovať m inim álne l x ročne priebeh spotreby plynu na jednotlivých
odberných m iestach a navrhne odberateľovi prípadné zmeny ta ríf a denného m aximálneho množstva
plynu za účelom zníženia nákladov.

7.7. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto zmluvy sa od berateľ zaväzuje predložiť
dodávateľovi stav m eradiel za jednotlivé odberné m iesta odberateľa v kategórii m aloodber uvedené
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy ku dňu začiatku a koncu term ínu plnenia určeného v bode 3.1. tejto zmluvy, a to
vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav m eradla v požadovanej lehote
podľa predchádzajúcej vety, použije dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia
množstva plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podm ienok spoločnosti SPP distribúcia, a.s.
VIII.

Platobné podmienky a fakturácia.
8.1. Úhrady uskutočňuje O dberateľ bezhotovostným platobným stykom na účet Dodávateľa uvedenom v
záhlaví Zmluvy. Odberateľ bude v platobnom styku používať variabilný sym bol uvedený v príslušnej
faktúre.
8.2. Faktúry za opakované dodávky plynu (zálohové faktúry) a vyúčtovacie faktúry za dodávku zemného
plynu sa vyhotovujú :
a) pre malodber (do 6 33 0 0 0 kWh) ako faktúra za opakovanú dodávku l x m esačne a minim álne 1 x ročne
(za dvanásťm esačné obdobie) vyúčtovacia faktúra
b) pre stredný odber a veľkoodber (nad 6 3 3 0 0 0 kWh) ako faktúra l x m esačne za preddavky (zálohové
platby) k mesačnej vyúčtovacej faktúre
8.3. Výška faktúr za opakovanú dodávku plynu (zálohové platby) pre m aloodber a term íny ich splatnosti
spoločne za všetky OM odberateľa sú uvedené v Oznámení o platbách za opakované dodávky plynu (ďalej
len „Oznámenie"), ktoré je súčasťou vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie. V prípade novej
zmluvy je Oznámenie vystavené odberateľovi na nadchádzajúce obdobie pri uzatvorení zmluvy. Odberateľ
je povinný uhradiť každú faktúru za opakované dodávky plynu v lehote splatnosti v nej uvedenej spoločne
za všetky OM príslušnej zmluvy. Oznámenie obsahuje aj inform atívne údaje v čle n e n í podľa jednotlivých
OM, pre ktoré je zmluva uzatvorená.
8.4. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Odpočet odberu
plynu pre m aloodber vykonáva PDS a na jeho základe vykonáva dodávateľ vyúčtovanie odberu plynu
formou vystavenia vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu, a to najm enej jed en k rát ročne pre maloodber
(podmienkou nie je dodržanie kalendárneho roka). Ak nemožno vykonať odpočet z dôvodu na strane
odberateľa, vyúčtuje dodávateľ odber plynu podľa údajov PDS, ktorý ich zistil na základe typového
diagramu dodávky. Prípadné rozdiely medzi množstvom dodaného plynu určeným z typového diagramu
dodávky a skutočným množstvom dodaného plynu zúčtuje dodávateľ odberateľovi v reklam ačnom
konaní. Odpočet na základe typového diagramu dodávky je možné použiť aj pri zm ene ceny za dodávku
plynu.
8.5. Dátum splatnosti preplatkov, resp. nedoplatkov za odber plynu určí dodávateľ vo vyúčtovacej faktúre
za dodávku plynu.
8.6. Dodávka plynu a distribučné služby sú v zm ysle zákona o dani z pridanej hodnoty považované za
opakované dodanie tovaru a služby v m esačne sa opakujúcich lehotách. Zálohové faktúry sa vystavujú
spoločne za dodávku plynu a distribučné služby tak, aby obsahovali m inimálne:
a) údaje podľa § 71 zákona č. 2 2 2 / 2 0 0 4 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č.
43 1 / 2 0 0 2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
b) zoznam odberných m iest
c) fakturovanú sumu za každé odberné miesto.
8.7. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu a distribučné služby sa odpočítajú preddavky resp. zálohové
platby za opakovanú dodávku , ktoré boli Odberateľom uhradené Dodávateľovi za príslušné fakturačné
obdobie. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj
v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod. Vyúčtovacia
faktúra bude Odberateľovi odoslaná a doručená v listinnej forme, a bude obsahovať za každé odberné
miesto m inim álne:
a) údaje podľa § 71 zákona č. 2 2 2 / 2 0 0 4 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č.
43 1/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
b) skutočnú spotrebu
c) odberné m iesta

d] počiatočný a konečný stav plynomeru
8.8. Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. Odberateľ je povinný za
odberné m iesta v tarife S a V (stred nood ber a veľkoodber) uhradiť na m esačnú dodávku plynu
dodávateľovi preddavok vo výške 8 0 % predpokladanej ceny m esačnej dodávky plynu do všetkých svojich
OM uvedených v prílohe č. 1. Podkladom pre zaplatenie sú údaje o preddavku, uvedené na vyúčtovacej
faktúre. Preddavok sa stanovuje na m esiac, ktorý nasleduje po m esiaci, v ktorom bola vyúčtovacia faktúra
vystavená. Údaje o preddavku na prvé dva m esiace Vyhodnocovacieho roka oznámi dodávateľ
odberateľovi osobitne.
8.9. Výška predpokladanej ceny m esačnej dodávky podľa bodu 8.8. sa stanoví ako súčet predpokladaných
cien m esačnej dodávky do jednotlivých OM odberateľa uvedených v prílohe č. 1.
Výška preddavku je určená percentom zo sumy predpokladanej ceny m esačnej dodávky do všetkých OM
tarify S a V odberateľa podľa prílohy č.1 tejto zmluvy zvýšenej o príslušnú výšku DPH.
8.10. Po zistení skutočného odberu plynu za príslušné fakturačné obdobie, vypočíta dodávateľ rozdiel
medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a súčtom prijatých platieb za faktúry za
opakovanú dodávku plynu za celé obdobie od začiatku fakturačného obdobia do dňa odpočtu odberu
plynu. Tento rozdiel vyúčtuje odberateľovi vo vyúčtovacej faktúre v cenách platných pre obdobie dodávky
plynu ako preplatok, resp. nedoplatok. Vyúčtovacia faktúra bude Odberateľovi odoslaná a doručená
v listinnej forme.
8.11. Splatnosť faktúry je 3 0 kalendárnych dní od dátumu jej odoslania Odberateľovi. Ak pripadne deň
splatnosti na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
8.12. Úhradou sa rozum ie pripísanie sumy na ú čet Dodávateľa s uvedením správneho variabilného
symbolu uvedeného na faktúre.
8.13. Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Dodávateľ Odberateľovi zašle bezplatne písomnú
upomienku, v ktorej označí deň vystavenia faktúry, jej splatnosť a celkovú čiastku po lehote splatnosti.
8.14. Zmenu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán bude možno uskutočniť iba písomným
oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej zmluvnej stran e najneskôr spolu s
príslušnou faktúrou, resp. pred doručením vyúčtovacej faktúry.

IX.
Doručovanie
Doručovanie písomností týkajúcich sa OM v kategórií m aloodber:
9.1. Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písom nosti odberateľom alebo
splnomocnenou osobou, sa písom nosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade ak ich
adresát odm ietne prevziať.
9.2. Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela odberateľovi ako doporučenú zásielku alebo zásielku s
doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené druhej stran e ( o s o b e splnom ocnenej na
preberanie zásielok) aj vtedy, ak
• odberateľ odoprel prijať zásielku,
• zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote,
• nebolo možné odberateľa na adrese uvedenej v zmluve alebo poslednej znám ej adrese zistiť, a
preto doručenie nebolo možné.
V uvedených prípadoch sa zásielka považuje za doručenú siedm y deň od je j uloženia.
9.3. Písomnosti, okrem písom ností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov, výpovede zo zmluvy,
odstúpenia od zmluvy a uzatvorenia zmluvy, doručované odberateľom prostredníctvom faxu alebo emailovej správy na e-mailovú adresu d o d áv ateľa, sa považujú za doručené prijatím správy. Písomnosti
doručované dodávateľom vrátane faktúr elektronickou formou, sa považujú za doručené najneskôr prvý
pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala. Písom nosti doručované
dodávateľom formou ich sprístupnenia, sa považujú za doručené okam ihom ich sprístupnenia.

9.4. Odberateľ je povinný oznám iť dodávateľovi zmenu poštovej, tak i elektronickej adresy na
doručovanie. Do doby doručenia oznám enia o zm ene adresy je dodávateľ oprávnený odosielať písom nosti
na poslednú známu adresu odberateľa.

Doručovanie písomností týkajúcich sa OM v kategórií stredný odber:
9.5. Akékoľvek oznámenie, resp. písom nosti, ktoré má zaslať jedna zmluvná strana druhej podľa tejto
zmluvy, najmä, avšak nielen, oznámenia, žiadosti, návrhy alebo iné právne úkony obsahujúce uplatnenie
práva alebo nároku vrátane odstúpenia od zmluvy, bude doručené osobne alebo doporučeným listom na
adresu sídla alebo adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany s výnimkou doručovania podľa bodu
9.6. a doručovania faktúr dodávateľom podľa tejto zmluvy. Pri doručovaní osobne sa oznám enie považuje
za doručené jeho fyzickým odovzdaním prijím ateľovi. Pri doručovaní prostredníctvom pošty alebo
doručovacej služby sa doručenie považuje za účinné tretí pracovný deň po odoslaní oznámenia
prijímateľovi. Odmietnutie prevzatia oznám enia doručovaného osobne alebo doporučeným listom má
účinky riadneho doručenia, a to m om entom odmietnutia.
Oznámenie môže byť doručené tiež faxom, resp. e-mailom, ak bude originál oznám enia najneskôr
nasledujúci pracovný deň doručený osobne alebo odoslaný doporučenou poštovou zásielkou na adresu
pre poštový styk druhej zmluvnej strany. Podmienka odoslania originálu oznám enia zaslaného e-mailom
podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na doručovanie faktúr elektronickou formou podľa bodu 9.6.
tejto zmluvy. V prípade oznám ení zasielaných e-mailom sa oznám enie považuje za doručené okamihom
odoslania e-mailovej správy zo strany dodávateľa na elektronickú adresu odberateľa. V prípade
faxovaných oznámení sa oznám enie považuje za prijaté, keď má odosielateľ dôkaz bezporuchového
prenosu. V obidvoch prípadoch platí, že keď bude takéto oznám enie zaslané po 1 5 :0 0 hod., bude sa
považovať za prijaté v nasledujúci pracovný deň. Písom nosti doručované dodávateľom formou ich
sprístupnenia sa považujú za doručené okamihom ich sprístupnenia.
9.6. Po predchádzajúcej akceptácii elektronického doručovania zo strany odberateľa má dodávateľ právo
sprístupňovať alebo doručovať písom nosti vrátane faktúry elektronickou formou, a to na e-mailovú
adresu určenú odberateľom . Akceptáciou odberateľ vyhlasuje, že súhlasil s podmienkam i poskytovania
služieb súvisiacich s elektronickým sprístupňovaním alebo doručovaním. Faktúra doručovaná
elektronicky sa v zmysle § 71 zákona č. 2 2 2 / 2 0 0 4 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov považuje za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.
9.7. Až do ďalšieho oznám enia sú platné adresy (poštová, ako aj elektronická) a kontaktné údaje
zmluvných strán podľa špecifikácií zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy.

X.
Zmluvné pokuty, sankcie a náhrada škody
10.1. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z om eškania vo výške 0 ,01 % z dlžnej sumy za
každý započatý deň om eškania, ak je odberateľ v om eškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy.
10.2. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, má poškodená zmluvná
strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a straty zisku) okrem
prípadov, keď škody boli spôsobené obm edzením alebo prerušením dodávky plynu a distribučných
služieb v súlade s príslušným i všeobecne záväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a zmluvou
alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 3 7 4 Obchodného zákonníka
10.3. Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom inform ovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých
predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť.

XI.
Reklamácie.
11.1. Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. nesprávnou funkciou m eracieho
zariadenia, nesprávnym odpočtom m eracieho zariadenia, použitím nesprávnej ceny za plyn, alebo
distribučné služby, aritm etickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve dodávateľa písomnou výzvou t.j.
reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave.
11.2. Reklamácia musí obsahovať najm ä: identifikáciu odberateľa, identifikačné údaje reklamovanej
faktúry vrátane variabilného symbolu a ak je reklam ované m eranie tak aj číslo odberného miesta, číslo

meracieho zariadenia a zistené stavy, presný popis reklam ovanej skutočnosti a odôvodnenie reklam ácie
vrátane prípadnej dokum entácie.
11.3. Reklamácia m usí byť uplatnená najneskôr do 3 0 dní odo dňa doručenia reklam ovanej faktúry.
Oprávnená reklam ácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.
11.4. Dodávateľ je povinný reklam áciu p rešetriť a najneskôr do 3 0 dní odo dňa obdržania reklam ácie
písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklam áciu, výsledok šetrenia.
11.5. Ak bola reklam ácia oprávnená, je dodávateľ povinný bezodkladne zjednať nápravu.

XII.
Ukončenie a zánik zmluvy.
12.1. Zmluva zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania predm etu zmluvy.
12.2. Zmluva zaniká aj odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa pri zistení neoprávneného odberu, v
takomto prípade zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy odberateľovi.
12.3. Zmluva zaniká aj jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa pri zistení, že
odberateľ nemá, resp. nemal pri uzatváraní zmluvy užívacie právo k dotknutým nehnuteľnostiam do
ktorých sa realizuje dodávka plynu v zmysle tejto zmluvy, v takom to prípade zmluva zaniká doručením
odstúpenia od zmluvy odberateľovi.
12.4. Zmluva zaniká aj jednostranným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, ak došlo
k ukončeniu distribúcie plynu do dotknutého OM zo strany PDS, a to ku dňu ukončenia distribúcie plynu
zo strany PDS.
12.5. Zmluvu možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.
12.6. Zmluvu možno ukončiť aj písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručeným dodávateľovi,
ak
a) dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči dodávateľovi treťou osobou, pričom dodávateľ
je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo,
c) bol na m ajetok dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo,
d) dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
e) dodávateľ poruší podmienky stanovené v zmluve, a to najm ä v prípade, ak dodávateľ
nezabezpečí odberateľovi dohodnutú dodávku plynu a distribučné služby v súlade s
podmienkami zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote určenej odberateľom , ktorá nesm ie byť kratšia
ako 10 dní od doručenia výzvy odberateľa dodávateľovi,
f) dodávateľ stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku plynu.
12.7. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písom ného oznám enia o odstúpení od zmluvy
odberateľom dodávateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písom nom oznám ení odberateľa o
odstúpení zaslanom dodávateľovi. Písom né oznám enie odberateľa o odstúpení od zmluvy sa považuje za
doručené dodávateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odm ietnutia prevzatia zásielky alebo dňom
jej uloženia na pošte, aj keď sa dodávateľ o uložení zásielky nedozvedel.
12.8. Pri odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán
do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky
vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
12.9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, zmluvných
pokút a sankcií.

XIII.
Záverečné ustanovenia.
13.1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušným i ustanoveniam i Obchodného
zákonníka v súlade so zákonom o energetike, zákonom č. 2 5 0 / 2 0 1 2 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na predm et a obsah tejto zmluvy.
13.2. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako sú napr. číslo účtu, zmeny útvaru
zodpovedného za uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo zm ena oprávnených osôb sa nebudú považovať za
zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny
týchto údajov písom ne oznám iť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou
zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznám ená zm ena nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
13.3. Žiadna zo zmluvných strán nem ôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písom ného súhlasu druhej zmluvnej strany na
tretiu osobu.
13.4. Ak by
akékoľvek ustanovenie zmluvy bolo
alebo sa stalo neplatným alebo právne
nevymáhateľným, nebude to m ať vplyv na platnosť alebo vym áhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevym áhateľné ustanovenie nahradia
platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.
13.5. Zmluvu je možné m eniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, k toré budú označené poradovými
číslami a podpísané oprávnenými zástupcam i oboch zmluvných strán.
13.6. Odberateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné
miesto doplniť do zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podm ienok dohodnutých v tejto zmluve.
13.7. V prípade ukončenia odberu plynu na niektorom odbernom m ieste uvedenom v prílohe č. 1 je
povinný odberateľ zrušenie tohto m iesta oznám iť dodávateľovi n ajn eskôr 35 dní pred predpokladaným
ukončením odberu plynu a taktiež túto zmenu riešiť dodatkom k zmluve.
13.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcam i oboch zmluvných strán a
účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa dňom 1 .1 . 2 0 1 4 .
Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej vete tohto bodu, zmluvné strany týmto
deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tom to základe sa dohodli,
že podľa ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou
plynu, ktoré vznikli v období od 0 1 .0 1 .2 0 1 4 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tohto bodu.

13.9. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 obdrží každá zmluvná strana.
13.10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú:
a) Príloha č. 1: Špecifikácia odberných m iest
b) Príloha č. 2: Opis časti predmetu zákazky č. 2
c) Príloha č. 3: Protokol z elektronickej aukcie
d) Príloha č. 4: Cenová príloha (bližšia špecifikácia ceny v tarife M1-M 4)

Ing. Iveta Rigerová
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa

riaditeľka školy

