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Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia 
zodpovednosti za odchýlku 

č. 31/2021 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka a zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
1.) Dodávateľ:    
Názov:    Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Sídlo:    Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Zastúpený:  Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva 
 Ing. Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva 

 
IČO:    35815256   
DIČ:    2020259802   
IČ DPH:   SK2020259802 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK90 0200 0000 0010 0101 8151 
BIC:      SUBASKBX 
emailová adresa:   andrea.hrobarova@spp.sk 
 (ďalej len „dodávateľ“) 
 

a 
 
2.) Odberateľ:    
Názov:    Základná škola s materskou školou Nitrica 
Sídlo:  Nitrica 41, 972 22 Nitrica 
Zastúpený:  Mgr. Dana Vážanová, riaditeľka 
IČO:  36126781 
DIČ:  2021625540 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu (IBAN):  SK93 5600 0000 0090 1461 3001 
emailová adresa:  zsnitrica@gmail.com 
(ďalej len „odberateľ“)  

  
(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ , jednotlivo ďalej taktiež 
ako „zmluvná strana“) 
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Článok II. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.) Táto zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“), a to v súlade s rámcovou dohodou č. 2000/2021 zo dňa 
30.11.2021 uzatvorenou medzi zmluvnými stranami Obec Radobica ako odberateľom a 
Slovenský plynárenský priemysel, a,s,  ako dodávateľom.  

2.) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa spravuje ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o energetike“) a zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.) Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy majú odborné pojmy a terminológia 
význam v súlade so zákonom o energetike a  vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „ÚRSO“), ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, príslušných 
výnosov a rozhodnutí ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na plynárenstvo.  

4.) Táto zmluva  sa uzatvára na predmet obstarávania: dodávka zemného plynu formou 
združenej dodávky pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy 
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s distribúciou, 
skladovaním a prepravou zemného plynu a ostatných služieb na dobu určitú od dňa 
01.01.2024 podľa odberných miest uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Organizacie 
uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktoré majú právnu subjektivitu uzatvoria 
s dodávateľom osobitné zmluvy, ktoré  nesmú byť v rozpore s touto zmluvou. 

5.) Táto zmluva upravuje základný rámec pre uskutočňovanie dodávok a odberov zemného 
plynu (ďalej len „plyn“) zmluvnými stranami v období (podľa čl. VII. tejto zmluvy) od 
dňa 01.01.2024 do 31.12.2024 vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy zemného plynu, 
služieb skladovania a ostatných služieb dodávateľom a prevzatia za odberateľa 
zodpovednosti za  odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok.  

1.) Dodávateľ je v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov držiteľom povolenia 
na podnikanie v plynárenstve na dodávku plynu č. 2005P  0039 – 2.zmena zo dňa 
26.9.2012. 

 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
1.) Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi na základe verejnej súťaže v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní dodávať plyn. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po 
dobu účinnosti tejto zmluvy: 

a) poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu vrátane štruktúrovania 
(ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať plyn do odberných miest (ďalej len „OM“) 
odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 3 tejto zmluvy v dohodnutom množstve,  
b) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu plynu vrátane zabezpečenia skladovania a 
prepravy plynu a služby spojené s dodávkou plynu (ďalej len „distribučné služby“) a 
v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete 
(ďalej len „PDS“), ktorým je SPP – distribúcia, a.s.,  
c) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za každé odberné miesto  
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odberateľa uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy voči zúčtovateľovi odchýlok;  
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, obchodných podmienkach v zmysle 
súťažných podkladov, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy a Všeobecných 
obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné 
v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „VOP“).  

 
2.) Predmetom čiastkovej zmluvy o združenej dodávke plynu je tiež záväzok odberateľa 

v období jej účinnosti dodaný plyn odobrať podľa podmienok tejto zmluvy a včas zaplatiť 
za dodávku plynu a za distribučné služby vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za 
každé odberné miesto odberateľa dohodnuté ceny špecifikované podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

 
3.) Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe zmluvy 

o pripojení, ktorú odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s prevádzkovým poriadkom 
príslušného PDS. 

 
4.) Predmet zmluvy musí spĺňať technické požiadavky a musí vyhovovať technickým 

normám a právnym predpisom platným na území SR.   
 

5.) Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu. 
 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1.) Dodávateľ združených služieb je povinný najmä: 

a) poskytnúť odberateľovi združené služby za podmienok dohodnutých v zmluve; 
dodávka a odber plynu vrátane prepravy a distribúcie a služby štruktúrovania 
a ostatných regulovaných služieb sa uskutočňujú na základe podmienok stanovených 
v zmluve a v súlade s pravidlami prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorým je 
spoločnosť eustream, a.s. (ďalej len „PPS“) a prevádzkovateľa distribučnej siete 
a v súlade s prevádzkovým poriadkom PPS a prevádzkovým poriadkom PDS; 

b) bez zbytočného odkladu poskytnúť odberateľovi informáciu, ktorú mu oznámi PDS 
o zámere PDS prerušiť či obmedziť dodávku plynu, ak PDS o tomto prerušení alebo 
obmedzení odberateľa už neinformoval priamo odberateľa; 

c) poskytovať odberateľovi informácie týkajúce sa cien a technických podmienok 
dodávky koncovým odberateľom plynu. 

 
2.) Odberateľ plynu je povinný najmä: 

a) odoberať plynu v súlade so zmluvou a technickými podmienkami pripojenia 
a prevádzkovým poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu; 

b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“) v súlade s technickými 
podmienkami pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi za zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;  

c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav, podstatné zmeny vo 
výrobe, výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať dodávateľa; 

d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos 
údajov a umožniť PDS prístup k určenému meradlu a telemetrickému zariadeniu; 

e) poskytnúť potrebné udaje dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie zmluvy 
a komunikáciu s PDS; 
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f) udržiavať OPZ v predpísanom zodpovedajúcom technickom stave. 
 
3.) Odberateľ je podľa zákona o energetike zodpovedný za riadny stav OPZ a za dodržiavanie 

predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.  
 
 

Článok V. 
Miesto plnenia (dodania) a odberné miesta 

 
1.) Miesto dodania tovaru a služby: dodávka plynu dodávateľom odberateľovi sa na základe 

tejto zmluvy uskutoční do odberných miest odberateľa podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy 
Tabuľka k naceneniu tovarov zemného plynu - Zoznam odberných miest s cenami.  

2.) Špecifikácia odberných miest bude obsahovať nasledovné údaje o mieste spotreby a údaje 
pre distribučné služby: 
a.) adresu odberného miesta  
b.) kód odberného miesta 
c.) predpokladané zmluvné množsto (ZM) a v prípade plynu tarifných skúpín pre 

strednoodber denné maximálne množstvo (DMM). 
3.) Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na dodávke plynu v celkovom predpokladanom 

množstve odvodenom od spotreby odberateľa v odberných miestach na základe prílohy č. 
3 tejto zmluvy za obdobie predchádzajúce obdobiu, v ktorom bola uzatvorená táto 
zmluva.  

 
Predpokladaný odber odberateľa je:   
405 MWh/ 12 mesiacov  +/- 40 % 

 
 

Článok VI. 
Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie distribúcie plynu  

 
1.) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn do odberných miest odberateľa v množstve a čase 

podľa potrieb odberateľa a zabezpečiť u PDS pre odberateľa distribučné služby.  
 
2.) Povinnosť dodávateľa dodať plyn je splnená okamihom, kedy dodávateľ umožní 

odberateľovi plyn odobrať. Plyn sa považuje za odobratý momentom prechodu plynu cez 
výstupnú prírubu hlavného uzáveru plynu oddeľujúci distribučnú sieť od odberného 
plynového zariadenia. Za dodané množstvo plynu sa považujú hodnoty podľa údajov, 
ktoré PDS poskytne dodávateľovi z určeného meradla podľa osobitných predpisov 
upravujúcich meranie a odovzdávanie údajov a podľa prevádzkového poriadku PDS.   

 
2.1 Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej zmluvy, v opačnom  
prípade sa odber plynu považuje za neoprávnený odber.  

 
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi dodávku plynu iba za predpokladu, že 
odberateľ je pripojený k distribučnej sieti PDS.  

 
2.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do odberných miest odberateľa. 
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do siete PDS.  
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3.) Zmluvné strany  sa  dohodli  na  záväzku  minimálneho  odberu, ktorý  predstavuje 
minimálne  množstvo  plynu v objeme 60 % ročného predpokladaného zmluvného 
množstva, ktoré sa odberateľ zaväzuje  odobrať.  

 
4.) Osobitne sa upravuje dojednanie o odbere plynu pre odberateľov kategórie maloodber a 

strednoodber nasledovne: 
 

4.1) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia (podľa čl. VII. tejto zmluvy), ktoré začína 
plynúť dňom 01.01.2024 a končí dňom 31.12.2024 (ďalej len „vyhodnocovacie obdobie“) 
odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za všetky odberné miesta uvedené 
v prílohe č.3 tejto zmluvy vo výške 404,998 MWh, avšak najmenej vo výške 
242,999 MWh (ďalej len „dolná tolerancia spotreby“) a najviac vo výške 566,997 MWh 
(ďalej len „horná tolerancia spotreby“).  

 
4.2) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky podľa platného 
cenníka s tým, že pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa, ktorého dodávka je 
oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny za služby 
obchodníka SOPo (sadzba za odobratý plyn) a FMSo (mesačná sadzba za OM) počas 
celého vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:  
 

- pre tarifnú skupinu M1 až M8  fixná SOPo ..........  40,00 €/MWh, 
- pre tarifnú skupinu M1 až M8  fixná FMSo ..........   1,00 €/mesiac.  

 
4.3) Fixácia ceny za služby obchodníka podľa bodu 4.2 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 právnych predpisov 
a to vzhľadom na subjekt odberateľa alebo použitie odobraného plynu a cena stanovená 
podľa odseku 4.2 bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podľa bodu 4.2 sa 
neuplatní; dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa 
platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií 
podľa predošlej vety 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 odseku 
4.2 vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká. Dodávateľ 
uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodníka vo vyúčtovacích faktúrach vystavenych 
v zmysle platných obchodných podmienok.  

 
4.4) Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie v plyne odobraté odberateľom po 
skončení vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení zmluvy pred ukončením 
vyhodnocovacieho odbodia, podľa toho čo nastane skôr. 

 
5.) Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode 4 ods. 4.1 tým, že za   vyhodnocovacie 

obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako je dolná tolerancia spotreby, má 
dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. – poplatok za nedočerpanie 
množstiev nasledovne: 

- poplatok za nedočerpanie množtiev = (rozdiel medzi dolnou toleranciou spotreby 
a skutočne odobratým množstvom) 5,- €/MWh. 

 
6.) Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v ods. 4.1 tým, že za vyhodnocovacie obdobie 

odoberie množstvo energie v plyne vyššie ako je horná tolerancia spotreby, má dodávateľ 
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právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. –poplatok za prečerpanie množstiev 
nasledovne: 

- poplatok za prečerpanie množstiev = ( rozdiel medzi skutočne odobratým 
množstvom a hornou toleranciou spotreby) 5,- €/MWh.  

 
7.) Ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu, ktorá je určená v zmysle rozhodnutia 

ÚRSO, ktorým sa spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej 
siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie 
podporných služieb v plynárenstve (ďalej pre účely tohto článku len ,,rozhodnutie“) 
v závislosti od ZM.  

 
Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej platby (FMSD), 
z ročnej sadzby za výkon (VSD) (platí pre strednoodber - tarifu 9 a 10) a zo sadzby za 
odobratý plyn (SOPD). 

 
Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené v zmysle Rozhodnutia 
platného k poslednému dňu jednotlivého fakturačného obdobia nasledovne: 

 
FMSD – je rovná fixnej sadzbe za mesiac danej podľa Rozhodnutia. 

 
VSD – sadzba vyjadrená v EUR za jednotku dohodnutého DMM, ktorá je súčtom ročnej 
sadzby za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a ročnej sadzby za dennú 
distribučnú kapacitu na odbernom mieste, prípadne iných aplikovateľných sadzieb 
vztahujúcich sa k DMM podľa Rozhodnutia. V prípade, ak sú sadzby v Rozhodnutí 
určené v inej jednotke , ako je jednotka dohodnutého DMM, pre potreby ich prepočtu 
z EUR/kWh na EUR/m3, prípadne naopak, sa použije hodnota spaľovacieho tepla 
objemového určená v Rozhodnutí. V prípade, ak by v Rozhodnutí hodnota spaľovacieho 
tepla ojemového nebola určená, na prepočet sadzieb bude použitá hodnota vypočítaná ako 
aritmetický priemer denných hodôt spaľovacieho tepla objemového zverejnených PDS na 
svojom webovom sídle, a to za obdobie kalendárneho roka predchádzajúceho 1.dňu 
príslušného fakturačného obdobia podľa tejto zmluvy. 

 
SOPD – je variabilná sadzba za každú distribuovanú kWh, daná podľa Rozhodnutia. 

 
Výsledná VSD a SOPD sa zaokrúhli na päť desatinných miest podľa matematických 
pravidiel pre zaokrúhľovanie. 

 
- pre druh tarify M8 ..... SOPD............0,0028 €/kWh 

 
- pre druh tarify M8 ..... fixná FMSD............ 283,33 €/mesiac 

 
8.) Ceny za služby súvisiace s prepravou plynu, ktorá pozostáva z fixnej mesačnej sadzby 

FMSP a zo sadzby za odobratý plyn(SOPP) v následovnej výške: 
 
  - pre druh tarify M8 ..... SOPp............ 0,00220 €/kWh 
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9.) Ceny za služby súvisiace so skladovaním plynu, ktorá pozostáva zo sadzby za odobratý 
plyn (SOPS) v následovnej výške: 

 
 - pre druh tarify M1 až M8.....SOPS ......... 0,00000 €/kWh 
  

 
Článok VII. 

Doba trvania zmluvy a poskytovania služieb 
 
Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne: 
a) dátum začiatku dodávky plynu bližšie špecifikovaný v prílohe č. 3 tejto zmluvy a  
odchodná hodina začiatku dodávky plynu: 00:00:00 hod. SEČ,    
b) dátum ukončenia dodávky plynu bližšie špecifikovaný v prílohe č. 3 tejto zmluvy 
a obchodná hodina ukončenia dodávky plynu: 24:00:00 hod. SEČ.  
Táto zmluva sa nebude ďalej predlžovať.  
 
 

Článok  VIII. 
Cena za dodávku plynu a distribučné služby 

 
1.) Cena za dodávku plynu vrátane štruktúrovania, prevzatia zodpovednosti za odchýlku za 

každé odberné miesto odberateľa je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou 
podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

2.) Zmluvné strany sa dohodli na cenách za dodávku plynu podľa článku VI. bodu 4.2) tejto 
zmluvy, podľa tejto zmluvy, na zmluvné obdobie podľa čl. VII. tejto zmluvy, ktoré je 
zároveň obdobím od začiatku do ukončenia platnosti a účinnosti dohodnutých cien, podľa 
ktorých bude dodávateľom odberateľovi účtovaná suma za dodávku plynu.  

 
Uvedená cena zahŕňa cenu za služby obchodníka (dodávka plynu) (podľa zaradenia 
v príslušnej tarifnej skupine), vrátane štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku za každé jednotlivé odberné miesto odberateľa.  

 
3.) Ceny za služby súvisiace s prepravou plynu, ceny súvisiace so skladovaním plynu a ceny 

súvisiacie s distribúciou plynu budú účtované podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO 
vzťahujúcich sa na služby poskytované príslušným PDS a PPS.   

4.) K cene plynu bude účtovaná aj spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o 
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.  

5.) K cenám bez DPH bude účtovaná 20 % sadzba DPH. V prípade legislatívnej zmeny výšky 
základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude k cenám bez DPH účtovaná aktuálna 
výška základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.  

6.) Dohodnuté celkové ceny tovaru a služieb (súčet predchádzajúcich prislúchajúcich 
jednotlivých zložiek ceny) pre každé jednotlivé odberné miesto sú uvedené v prílohe č. 2 
tejto zmluvy - Tabuľka k naceneniu tovarov zemného plynu – Zoznam odberných miest 
s cenami.   

7.) Celková cena za dodávku plynu vrátane všetkých nákladov za obdobie od začiatku  do 
ukončenia tejto zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy je 26.604,45 eur s DPH a je stanovená 
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podľa predpokladaného odberu podľa odobraného množstva za obdobie predchádzajúce 
obdobiu, v ktorom bola uzatvorená táto Zmluva.   

 
 

Článok IX. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1.) Dodávka plynu a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty 

považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystavené spoločne za 
dodávku plynu a distribučné služby.  

2.) Dodávateľ vystaví pre odberateľa osobitné faktúry za každé jednotlivé odberné miesto. 
3.) Fakturačným obdobím pre dodávku plynu do jednotlivých odberných miest podľa tejto 

zmluvy je obdobie uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy (rok/polrok/mesiac).  
4.) Odberné miesto s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok): 

a) prvú preddavkovú platbu za opakované dodávanie tovaru dodávateľ vystaví a zašle v 1. 
mesiaci dodávky v predpokladanom rozsahu za dohodnuté preddavkové obdobie 
(mesiac/štvrťrok/polrok/rok), 
b) odberateľ sa zaväzuje za dodávku plynu uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru 
a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x za 
periódu (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne) konkrétne uvedenú v prílohe č. 3 tejto 
zmluvy, vo výške 100 % predpokladaného odberu za obdobie rovnaké podľa 
predchádzajúcej periódy, so splatnosťou v 28. deň obdobia dodávky, podľa takto 
dodávateľom vopred vystavenej a zaslanej faktúry odberateľovi v pravidelnom cykle 
podľa predchádzajúcej periódy. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných 
platieb je splatná v 28. deň mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré došlo 
k vyúčtovaniu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú neskôr inak.  
Odberné miesto s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac): 
a) prvú preddavkovú platbu za opakované dodávanie tovaru dodávateľ vystaví a zašle v 1. 
mesiaci dodávky v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac, 
b) odberateľ sa zaväzuje za dodávku plynu uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru 
a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, pravidelne 1x 
mesačne, vo výške 80 % predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 28. deň 
mesiaca dodávky, podľa takto dodávateľom vopred vystavenej a zaslanej faktúry 
odberateľovi v pravidelnom mesačnom cykle. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením 
platieb za príslušný mesiac je splatná v 28. deň nasledujúceho mesiaca, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú neskôr inak.  
Vyúčtovaciu faktúru vystaví a zašle dodávateľ odberateľovi po uplynutí fakturačného 
obdobia.  
Vyššie uvedenú periodicitu úhrady faktúr za opakované dodanie tovaru a služieb pre 
každé jednotlivé odberné miesto môže neskôr určiť odberateľ, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú neskôr inak.  

5.) Spôsob zasielania faktúr za opakované dodanie tovaru a služieb a vyúčtovacích faktúr 
(môže byť uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy) elektronicky a poštou (alebo len 
elektronicky alebo len poštou), čo môže neskôr pre každé odberné miesto určiť odberateľ, 
pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom neskôr nedohodnú inak.  

6.) Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z 
účtu odberateľa v prospech účtu dodávateľa.  

7.) Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vyplývajúcich 
zo zmluvného vzťahu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
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8.) Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej 
splatnosti, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s 
upomienkou vo výške najviac 3,00 Eur, vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre 
v nasledujúcom fakturačnom období alebo za nasledujúce fakturačné obdobie alebo po 
skončení zmluvy. 

9.) Prípad, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je 
podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky plynu a 
distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto 
skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete. 

10.) Preddavkové faktúry budú vystavené a zaslané vždy do 12 dní po uplynutí 1. dňa 
dodania na dohodnuté opakované obdobie dodávky (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne). 
Vyúčtovacie faktúry budú vystavené a zaslané vždy do 12 dní po uplynutí fakturačného 
obdobia.  

11.) Platba za  dodávku plynu a distribučné služby bude realizovaná formou 
bezhotovostného  platobného styku, bankovým prevodom na účet dodávateľa, inkasom, a 
peňažným poukazom U v eurách (EUR), konkrétne viď v prílohe č. 3 tejto zmluvy; 
spôsob úhrady preddavkových platieb a / alebo faktúr môže neskôr aj osobitne pre každé 
odberné miesto určiť odberateľ, pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom neskôr nedohodnú 
inak. 

12.) Dodávateľ po  ukončení  fakturačného  obdobia  zohľadní v konečnej faktúre rozdiel 
medzi celkovým dodaním a prijatou preddavkovou platbou od odberateľa. 

13.) Po ukončení zúčtovacieho obdobia vystaví dodávateľ odberateľovi faktúru na základe  
odpočtov a skutočného odobratého množstva plynu, ktorá bude obsahovať nasledujúce 
zložky ceny: 

- cenu plynu, vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a fixnej mesačnej sadzby 
obchodníka podľa čl. VIII. ods.2 tejto zmluvy, 

- cenu služby súvisiacu s distribúciou ako aj súvisiacich poplatkov, v súlade 
s platným rozhodnutím ÚRSO, 

- cenu služby súvisiacu s prepravou a skladovaním v súlade s platným rozhodnutím 
ÚRSO, 

- cenu služby súvisiacu s fixnými mesačnými sadzbami v súlade s platným 
rozhodnutím ÚRSO, 

- spotrebnú daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z..  
 

14.) Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý 

dodáva tovar alebo službu a jeho identifikačné číslo pre daň, 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, poradové číslo 
faktúry,  

- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba 
prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia 
faktúry, 

- dátum vyhotovenia faktúry,  
- dátum splatnosti faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene v eurách, 
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane celkom v eurách, 
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- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  

 
 

Článok X. 
Reklamácie 

 
1.) Odberateľ môže uplatniť reklamáciu písomnou formou na adresu uvedenú v čl. I. tejto 

Zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Odberateľ je povinný 
v uplatnenej reklamácii uviesť číslo reklamovaného dokladu, adresu, číslo odberného 
miesta a popis reklamovanej skutočnosti. 

2.) Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Odberateľovi do 30 
kalendárnych dní odo dňa, kedy reklamáciu obdržal.  

3.) V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - dobropis a 
Odberateľ pôvodnú faktúru uhradil, Dodávateľ vráti Odberateľovi čiastku dobropisu v 
lehote splatnosti od jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne inak). 

4.)  V prípade, že výsledkom šetrenia reklamácie je oprava základu dane - ťarchopis, 
Odberateľ uhradí čiastku ťarchopisu na účet Dodávateľa v lehote splatnosti (pokiaľ sa 
nedohodne inak). 

5.) Doba splatnosti podľa čl. XI. ods.1 a čl. XI. ods. 2 je 30 dní odo dňa vystavenia podľa 
podmienok bodu IX. ods. 5. 

6.) Ak vzniknú chyby pri fakturácii plynu nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej 
konštanty, sčítacou chybou a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie 
nesprávne fakturovaných čiastok. 

 
 
 

Článok XI. 
Sankcie a náhrada škody 

 
1.) Ak dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. VI., je odberateľ oprávnený požadovať 

náhradu škody vo výške preukázanej škody. 
2.) V prípade porušenia podmienok stanovených v čl. VI. Zmluvy dodávateľom, a to 

v prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu do odberného miesta odberateľa, 
dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu zodpovedajúcu 10–tim %-
tám z násobku jednotkovej ceny za 1kWh a z predpokladaného množstva spotreby v kWh 
prepočítaného na deň, za každý deň obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu okrem 
prípadov, kedy k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky plynu a distribučných služieb 
došlo, v súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie povinností bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

3.) Odberateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením povinností 
podľa čl. XI., na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej 
dojednanú zmluvnú pokutu. 

4.) Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry. 
5.) Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, má 

poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody okrem 
prípadov, keď škoda bola spôsobená obmedzením alebo prerušením dodávky plynu 
a distribučných služieb v súlade so zákonom, zmluvou alebo porušenie povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  
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6.) Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodaním plynu, ktoré vznikli pri 
zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení 
zákona o energetike. 

7.) 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. 

 
 

Článok XII. 
Riešenie sporov 

 
1.) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce 

z tejto zmluvy boli urovnané predovšetkým cestou zmieru. 
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. 

 
 

Článok XIII. 
Ukončenie a zánik zmluvy 

 
1.) Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá a nebude sa predlžovať.  
2.) Túto Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa 

vyžaduje písomná forma o ukončení zmluvy s určením dátumu a lehoty ukončenia 
zmluvy.  

3.) Právo na odstúpenie od zmluvy sa zaručuje obom stranám výpoveďou v prípade 
neschopnosti plnenia záväzkov niektorej strany. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 
plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

4.) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
i. ak odberateľ mešká so zmluvne dohodnutou platbou a neuhradil ju ani 

po písomnom upomenutí, 
ii.  ak odberateľ nie je vlastníkom OM a vlastník OM požiada o zmenu 

odberateľa na OM. 
5.) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade podstatného porušenia 

zmluvy zo strany dodávateľa, a to ak dodávateľ nezabezpečí odberateľovi dohodnutú 
dodávku v súlade s podmienkami zmluvy. 

6.) Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť ihneď, ak voči dodávateľovi či predávajúcemu 
je začaté konkurzné konanie alebo začatá likvidácia. Každá zo zmluvných strán je 
oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení zmluvy doručeným 
druhej zmluvnej strane, ak 

a.) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b.) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči druhej zmluvnej strane 

treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, 
alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo 
bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh 
na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo druhá 
zmluvná strana vstúpila do likvidácie alebo sa na ňu zriadi nútená správa. 



12 
 

7.) Odberateľ a dodávateľ môžu od zmluvy odstúpiť okamžite v zmysle § 345 Obchodného 
zákonníka v prípade, že dôjde zo strany účastníkov zmluvy k podstatnému porušeniu 
zmluvy.  

8.) Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať nedodržanie ceny v priebehu plnenia 
záväzku, nedodanie výšky zmluvného odberu energie zo strany dodávateľa, tiež v prípade, 
ak je tak výslovne uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy Obchodné podmienky alebo 
nedodržania platby zo strany odberateľa.  

9.) Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným             
listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení druhej strane, alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom 
oznámení o odstúpení od zmluvy.  

10.) 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.  

 
 

Článok XIV. 
Doručovanie 

 
1.) Akékoľvek oznámenie, resp. písomnosti, 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 2. tohto článku 
a doručovania faktúr dodávateľom elektronicky, ak je resp. bude neskôr tento spôsob 
doručovania faktúr určený podľa tejto zmluvy. Pri doručovaní osobne sa oznámenie 
považuje za doručené jeho fyzickým odovzdaním prijímateľovi. Pri doručovaní 
prostredníctvom pošty alebo doručovacej služby sa doručenie považuje za účinné tretí 
pracovný deň po odoslaní oznámenia prijímateľovi. Odmietnutie prevzatia oznámenia 
doručovaného osobne alebo doporučeným listom má účinky riadneho doručenia, a to 
momentom odmietnutia. 
Oznámenie môže byť doručené tiež faxom, resp. e-mailom, ak bude originál oznámenia 
najneskôr nasledujúci pracovný deň doručený osobne alebo odoslaný doporučenou 
poštovou zásielkou na adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany. Podmienka 
odoslania originálu oznámenia zaslaného e-mailom podľa predchádzajúcej vety sa 
nevzťahuje na doručovanie faktúr elektronickou formou, ak je resp. bude neskôr tento 
spôsob doručovania faktúr určený podľa tejto zmluvy. V prípade oznámení zasielaných e-
mailom sa oznámenie považuje za doručené okamihom odoslania e-mailovej správy zo 
strany dodávateľa na elektronickú adresu odberateľa. V prípade faxovaných oznámení sa 
oznámenie považuje za prijaté, keď má odosielateľ dôkaz bezporuchového prenosu. 
V obidvoch prípadoch platí, že keď bude takéto oznámenie zaslané po 15:00 hod., bude sa 
považovať za prijaté v nasledujúci pracovný deň. Písomnosti doručované dodávateľom 
formou ich sprístupnenia sa považujú za doručené okamihom ich sprístupnenia.  

 
2.) Po predchádzajúcej akceptácii elektronického doručovania zo strany odberateľa má 

dodávateľ právo sprístupňovať alebo doručovať písomnosti vrátane faktúry elektronickou 
formou, a to na e-mailovú adresu určenú odberateľom. Akceptáciou odberateľ vyhlasuje, 
že súhlasil s podmienkami poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým 
sprístupňovaním alebo doručovaním. Faktúra doručovaná elektronicky sa v zmysle § 71 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov považuje 
za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. 
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3.) Až do ďalšieho oznámenia sú platné adresy (poštová, ako aj elektronická) a kontaktné 

údaje zmluvných strán podľa špecifikácií zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.) Táto Zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokiaľ v tejto Zmluve alebo 

v individuálnej zmluve o združenej dodávke plynu nie je stanovené inak, dodávka plynu 
sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o energetike 
a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákona, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO 
a súvisiacimi právnymi predpismi. Odberatelia, a organizácie zriadené alebo založené 
odberateľom (viď. príloha č. 3 tejto zmluvy), ktorí majú svoju právnu subjektivitu 
uzatvoria s dodávateľom individuálnu (čiastkovú) zmluvu, ktorá nesmie byť v rozpore 
s touto zmluvou.   

 
2.) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike, obchodnými podmienkami dodania predmetu 
zákazky a všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa. Prednosť pre 
všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa má táto zmluva a jej ostatné prílohy 
a súťažné podklady. Ustanovenia v zmluve majú prednosť pred všeobecnými obcbodnými 
podmienkami, obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky aj osobitnými 
podmiekami či požiadavkami (súťažných podkladov), pokiaľ nie je v zmluve uvedené 
inak. 

 
3.) Táto zmluva môže byť menená, doplnená alebo zrušená dohodou zmluvných strán, a to 

písomne formou poradím označených číslovaných dodatkov, schválených oboma  
zmluvnými stranami a podpísaných oprávnenými osobami konať vo veciach tejto zmluvy, 
ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 
4.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovej stránke odberateľa, a to dňom začatia 
dodávky plynu podľa čl. VII. tejto zmluvy.  

 
5.) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch. 
 

6.) Prípadné spory sa budú riešiť vecne príslušným súdom odberateľa.  
 

7.) Strany súhlasia zo zverejnením zmluvy v zmysle osobitných právnych predpisov. 
 

8.) Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej 
a slobodnej vôle, nie v tiesni, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, že 
ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú vlastnoručné podpisy. 

 
9.) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, Regulačné podmienky,  
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Príloha č. 2  Tabuľka k naceneniu tovarov zemného plynu – Zoznam odberných miest 
s cenami,   
Príloha č. 3 Odberné miesta zemný plyn špecifikácie,  
Príloha č. 4 Obchodné podmienky.   

 
 
 
 
ZA DODÁVATE ĽA:  ZA ODBERATE ĽA:  
 
 
V Žiline dňa 20.12. 2021  V Nitrici dňa .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...................................................................... 
Ing. Andrea Hrobárová, manažér predaja Mgr. Dana Vážanová, riaditeľka 
 splnomocnený zástupca dodávateľa Základná škola s materskou školou Nitrica 


