Príloha č. 3 k Výzve
Zmluva o dodávke plynu
pre odberateľov kategórie maloodber
Zmluvné strany
Odberateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
Zriaďovacia listina Mesto Moldava nad Bodvou

Dodávateľ:

Zastúpený (meno, funkcia)

Zastúpený (meno, funkcia)
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta

IČO:
SKNACE:

IČO:324451
SKNACE: 84110

DIČ :
IČ DPH:

DIČ:2020746123
IČ DPH:

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN/BIC SK5102000000000025522542 / SUBASKBX

Vybavuje:

Vybavuje:
telefón: 055 4880211 fax:
email: msu@moldava.sk

odberateľ nepožaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla
Spôsob platby:
Obdobie opakovanej dodávky: Pridelené číslo zákazníka pre FA:
Prevodný príkaz - príjem Klasicky - mesačný cyklus

Termín začatia dodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia
odberného plynového zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň
prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň montáže meradla).
Dĺžka trvania zmluvy: zmluva na dobu určitú, t. j. od 01.11.2021 do 31.10.2022, resp. do vyčerpania predpokladanej
hodnoty zákazky
Ak sa s odberateľom uzatvára zmluva na viac odberných miest, adresa pre poštový styk je platná pre všetky odberné miesta
odberateľa.
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO)
„Dodávka plynu“ vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do jednotlivých odberných miest odberateľa podľa
Prílohy č. 1 k tejto Zmluve a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Zmluva sa uzatvára a v súlade so zákonom NR
SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZVO“) a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“), v súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii v
sieťových odvetviach“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť plynárenstva.
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber:
A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných dojednaniach v tejto zmluve:
(1) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.11.2021 a končí dňom 31.10.2022, resp.
do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „Vyhodnocovacie obdobie“) odobrať celkové
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predpokladané množstvo energie v plyne v súčte za všetky odberné miesta uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy vo
výške 783 586 kWh, avšak najmenej vo výške 60% kWh (ďalej len „Dolná tolerancia spotreby“) a najviac vo výške
140% kWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby“).
(2) Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle bodu A (1) je uzavretá na účely použitia sadzieb zložiek ceny SOP 0,
SOPD, SOPP a FMS0, FMSD podľa bodu A (3) a nemá dopad na povinnosť odberateľa plynu zaplatiť dodávateľovi plynu
spolu s cenou za dodávku plynu podľa zmluvy, cenníka a obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu aj
ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním
spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa plynu alebo
prevádzkovateľa distribučnej siete, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového
poriadku, alebo (b) ak vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči prevádzkovateľovi
distribučnej siete.
(3) Uplatňuje sa Fixácia ceny na 24 mesiacov, resp. do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho čo
nastane skôr. Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka s tým,
že pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v prílohe č.1, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne
dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOP0, SOPD, SOPP a FMS0, FMSD počas celého
Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:
.............. €/kWh:
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
.............. €/mes.:
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...
pre druh tarify ...

.. SOPo
.. SOPo
.. SOPo
.. SOPo
.. SOPo

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

SOPD ..
SOPD ..
SOPD ..
SOPD ..
SOPD ..

... FMS0
... FMS0
... FMS0
... FMS0
... FMS0

... SOPP
... SOPP
... SOPP
... SOPP
... SOPP
... FMSD
... FMSD
... FMSD
... FMSD
... FMSD

(4) Celková cena za dohodnuté množstvo odberu plynu je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodávateľ nie je
oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou plynu a cena dohodnutá podľa
prílohy č. 1 je konečná.
(5) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu a prepravu plynu do odberných miest odberateľa podľa prílohy č. 1
tejto zmluvy a súčasne preberá zodpovednosť za odchýlku. Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných
zmien, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo zmenou energetických zariadení môže dôjsť k zmene
počtu odberných miest uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy a odobraného množstva plynu. Dodávateľ sa zaväzuje
poskytnúť odberateľovi počas trvania zmluvy bezplatné poradenstvo v oblasti spotreby plynu za účelom zníženia
spotreby plynu.
(6) Fixácia ceny za služby obchodníka, distribútora a za prepravu podľa bodu (3) sa neuplatní v prípade, ak dodávka
plynu na jednotlivom odbernom mieste odberateľa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať
cenovej regulácií v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmeny cenového
rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia a cena stanovená podľa písm. (3) bude v rozpore s touto cenovou
reguláciou. Dodávateľ bude oprávnený účtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového
cenového rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného
pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií bude podliehať iba časť dodávaného
objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávateľ ceny podľa
platného cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; nárok na fixáciu ceny v zmysle písm. (3) vo vzťahu k
dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká. Takejto zmene ceny musí predchádzať preukázanie
rozporu s cenovou reguláciou a písomný dodatok k zmluve.
(7) Dodávateľ uplatní fixovanú cenu podľa bodu (3) za služby obchodníka, distribútora a za prepravu vo faktúrach
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok.
(8) Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.
(9) Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude vystavovať počas účinnosti zmluvy vyúčtovacie faktúry za
dodávku plynu, ako aj faktúry za opakované dodávky plynu samostatne za každé jednotlivé odberné miesto
odberateľa, identifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy. Všetky faktúry vystavené dodávateľom budú splatné do 30 dní
odo dňa ich vystavenia.

B. (1) Za dodané množstvo plynu sa považujú hodnoty podľa údajov určeného meradla, ktoré poskytuje prevádzkovateľ
distribučnej siete. Za správnosť nameraného množstva dodaného plynu a kvalitu v odbern om mieste odberateľa
zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej siete.
(2) Odberateľ umožní prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meraciemu zariadeniu za účelom kontroly,
odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo odobratia meracieho zariadenia.
(3) Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sleduje
jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej
manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť dodávateľovi. Pri pochybnostiach o správnosti údajov
určeného meradla môže odberateľ písomne požiadať dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je
povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä, nie
však výlučne:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.
(4) Ak odberateľ zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo nefunkčné, vyzve v zmysle prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa distribučnej siete na jeho opravu alebo výmenu a postupuje v súčinnosti s dodávateľom plynu.
(5) V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu z dôvodu havárie alebo poruchy na zariadeniach
distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa dodávateľ zaväzuje vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie, aby v
súčinnosti s prevádzkovateľom distribučnej siete obnovil dodávku a distribúciu plynu do odberných miest. Tým nie je
dotknutá povinnosť odberateľa strpieť obmedzenia pri vyhlásení stavu núdze podľa § 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípadoch bezdôvodného prerušenia dodávky a distribúcie
plynu je odberateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu, ako aj si uplatniť náhradu škody.
(6) Ak dodávateľ zistí , že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, je povinný
oznámiť túto skutočnosť odberateľovi najneskôr 50 kalendárnych dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť
povinnosti z tejto zmluvy. V prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti má odberateľ právo účtovať zmluvnú
pokutu , ako aj si uplatniť náhradu škody, ktorá mu vznikla.
(7) Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle
príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na to, aby sa odo dňa
účinnosti zmluvy, prípadne odo dňa prvého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov stal dodávateľ dodávateľom plynu do odberného miesta podľa tejto prílohy č. 1 zmluvy
a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť. Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a zakladá právo dodávateľa vyúčtovať odberateľovi zmluvnú
pokutu.
(8) Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na vzájomnej súčinnosti a spolupráci pri riešení porúch a ostatných zmien na
odberných miestach na časti vymedzeného územia príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre uvedené
potreby je zo strany dodávateľa k dispozícii zodpovedný pracovník: meno: ........................ tel. kontakt: ............... , e-mail:
................... Každá zmena, prípadne rozšírenie kontaktných osôb bude spresnené samostatným oznámením zo strany
odberateľa alebo Dodávateľa.
C.

(1) Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie v plyne odobraté odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho
obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.
(2) Ak dodávateľ poruší podmienky stanovené v bode B(5) tejto zmluvy, je odberateľ oprávnený účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 100 EUR za každú aj začatú hodinu porušenia a to na každom odbernom mieste. Uhradením zmluvnej
pokuty nezaniká nárok odberateľa na náhradu škody vo výške preukázanej škody.
(3) V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo
požadovať od odberateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1
ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej
sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
(4) V prípade, že odberateľ poruší záväzok podľa bodu B (7) zmluvy, dodávateľ má právo účtovať zmluvnú pokutu vo
výške súčinu sumy 100 eur a počtu odberných miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny
dodávateľa.
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(5) Ak dodávateľ si nesplní povinnosť uvedenú v bode B (6) tejto zmluvy je odberateľ oprávnený účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 5 % ročnej fakturácie za očakávaný odber plynu.
(6) V prípade, že sa skutočné odbery plynu budú odlišovať od predpokladaného množstva energie v plyne podľa bodu
A (1) (nedodržanie dolnej tolerancie spotreby a hornej tolerancie spotreby), dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku
plynu aj v týchto prípadoch za rovnakých, v tejto zmluve uvedených podmienok, a to bez uplatňovania sankcií
(zmluvných pokút) voči odberateľovi.
(7) Pri ukončení tejto zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti, ktorá sa týka jednotlivého odberného miesta, pokiaľ
nebude jednotlivé odberné miesto nahradené v prílohe č. 1 novým odberným miestom, t.j. pri ukončení odberu na
jednotlivom odbernom mieste uvedenom v prílohe č.1 tejto zmluvy) pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia,
dodávateľ bude aplikovať celkovú cenu za skutočne odobraté množstvo plynu vrátane súčtu mesačných sadzieb FMSO
platných čase ukončenia zmluvy, a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončení
zmluvy do konca Vyhodnocovacieho obdobia, pre každé odberné miesto odberateľa uvedené v prílohe č.1. Doúčtovanie
ceny podľa predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.
(8) Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(9) Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by
mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť.
E.

(1) Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej ceny za plyn alebo
distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve dodávateľa písomnou výzvou t.j. reklamáciou k
odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných
údajov sa riadia prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľom distribučnej siete. Reklamáciu uplatňuje odberateľ
písomnou formou u dodávateľa.
(2) Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne požiadať Prevádzkovateľa
distribučnej siete o zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba odberateľ sa zaväzuje
uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného
Prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3) Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti reklamovanej faktúry. Reklamácia má
odkladný účinok na splatnosť faktúry. Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa
obdržania reklamácie písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia.
(4) Ak bola reklamácia oprávnená, je Dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu.

F.

(1) Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav
meradiel za jednotlivé odberné miesta odberateľa uvedené v prílohe č. 1 ku dňu začiatku a koncu Vyhodnocovacieho
obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav meradla v požadovanej lehote
podľa predchádzajúcej vety, použije dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v
zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.
(2) V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo
prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberateľ do práv a
povinností odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným odberateľom), pri vyhodnotení
skutočného odberu zohľadní dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany
nedohodnú inak.

G.

(1) Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie maloodber, ako aj obchodné podmienky pre opakované
dodávky plynu pre odberateľov kategórie maloodber v ich platnom znení, sú zverejnené na internetovej stránke
dodávateľa: ........................

H.

(1) Odberateľ potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka v
súlade s bodom A (6) tejto zmluvy. Dodávateľ má povinnosť zverejniť upravené obchodné podmienky, resp. cenník na
internetovej stránke dodávateľa ............................................................ pred ich účinnosťou.
(2) Odberateľ dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia
služieb spojených s dodávkou plynu podľa tejto zmluvy.

I.

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy boli urovnané
predovšetkým vzájomnou dohodou.

(2) Ak dôjde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená a pre
tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná strana, ktorá si uplatňuje nárok je povinná písomne
vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia právneho
predpisu a tejto Zmluvy.
(3) V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, na vyriešenie sporu sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
J.

(1) Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu
osobu. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľ neprevedie na inú osobu
akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude
uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp.
univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa. Uvedené
právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči odberateľovi od samého začiatku právne neúčinné
a odberateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že dodávateľ bude povinný za porušenie
zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť odberateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už
zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.

K.

(1) Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje
a) výlučne pre vlastnú spotrebu.
(2) Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je
odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa. Dodávateľ je na základe vyššie
uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69 platného Zákona o
energetike.
(3) Dodávateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu a to bez ohľadu na
to, či Dodávateľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok.

L.

(1) Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu odberateľ nedáva súhlas dodávateľovi na zasielanie nevyžiadaných
obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách dodávateľa alebo tretích osôb, vrátane
newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej
pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými
systémami.

M.

(1) Táto zmluva sa vzťahuje na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa uvedených v prílohe č. 1 počas
Vyhodnocovacieho obdobia.
(2) Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované dodávky
plynu pre odberateľov plynu kategórie maloodber, resp. v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované
dodávky plynu pre pre kategóriu odberateľov plynu Malé podniky a v zmysle platného cenníka plynu pre odberateľov
kategórie maloodber, resp. cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
dodávateľa ...................................................................... Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s
obchodnými podmienkami a cenníkom dodávateľa.

N.

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že doba trvania tejto zmluvy je dohodnutá na dobu určitú, pričom účinnosť zmluvy je
zhodná s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. (1) týchto osobitných dojednaní.
(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako
termín začatia dodávky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu
a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa
predchádzajúcej vety má odberateľ.
(3) Odberateľ je povinný o splnení povinnosti podľa predchádzajúceho bodu (2) bezodkladne informovať dodávateľa.
Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume ako je termín začatia dodávky, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto
zmluvy vyjadruje obsah ich dohôd a na tomto 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 1.11.2019 do nadobudnutia účinnosti
zmluvy podľa tohto bodu.

O.

(1) Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
a) písomnou dohodou alebo
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
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(2) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvy dodávateľom:
a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok dodávateľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak
dodávateľ vstúpil do likvidácie,
b) ak dodávateľ stratí v priebehu účinnosti tejto zmluvy oprávnenie na dodávku plynu,
c) neoprávnené zvyšovanie dohodnutých cien dodávateľom,
d) ak bol dodávateľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
e) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že dodávateľ porušil všeobecne záväzné právne
predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie
predpisy,
(3) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvy odberateľom:
a) ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti
faktúry.
(4) Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
(5) 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.
c)

(1) Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva dostane dodávateľ a dva odberateľ.
(2) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán
bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho
pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

Za dodávateľa:
......................................

Za odberateľa:
.........................................

JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta

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

V Moldave nad Bodvou, dňa .............................

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

Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber

Identifikácia odberných miest (OM)

číslo OM
odberné miesto
4100036256 MsP - Hlavná 79, 045 01 Moldava
n/B
4101458212 KD - Hlavná 81, 045 01 Moldava
n/B
4100058766 MŠ IV. - Severná 17, 045 01
Moldava n/B
4100040695 MsÚ - Školská 2, 045 01 Moldava
n/B
4100057105 MsP - Hlavná 112, 045 01 Moldava
n/B
4100035405 TS - Hlavná 127, 045 01 Moldava
n/B
4100057470 Inkubátor - Školská 10, 045 01
Moldava n/B
4100058746
NP - ČSA 9, 045 01 Moldava n/B
4100057480 NP - Hviezdoslavova 30, 045 01
Moldava n/B

ulica
Hlavná 79 Moldava
n/B
Hlavná 81 Moldava
n/B

Spolu:
Za dodávateľa:

0

0

22022 22,02
Severná 17 Moldava
10455 10,46
n/B
Školská 2 Moldava n/B
67670 67,67
Hlavná 112 Moldava
139178 139,18
n/B
Hlavná 127 Moldava
n/B
86523 86,52
Školská 10 Moldava
n/B
131190 131,19
Čsl.armády 9 Moldava
n/B
Hviezdoslavova 30
Moldava n/B

bývalý VOP Moldava
4101479075 bývalý VOP - Moldava nad Bodvou
n/B
9999, 045 01 Moldava n/B
4100057544 MŠ I. - Hviezdoslavova 17, 045 01 Hviezdoslavova 17
Moldava n/B
Moldava n/B
4100058716 MŠ V. - Čsl. Armády 22, 045 01
Moldava n/B

Predpokladaná spotreba
Návrh ceny
Návrh
tarify
Cena podľa tarify
Cena
za 1 kWh
Fix cena za mesiac
Cena celkom celkom s
(SOPO+P+D)
kWh/rok MWh/rok
podľa tarify (FMSO+D) bez DPH
DPH

Severná 17 Moldava
n/B

0

0

49346

49,35

60846

60,85

52914

52,91

54143 54,14
674287 674,29
Za odberateľa:
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splnomocnený zástupca dodávateľa
JUDr. Ing. Slavomír Borovský,
primátor V Moldave nad Bodvou,
dňa
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