
obchodný partner č, 5100002883

čiastková zmluva
o dodóvke zenného plynu

uzawetápodťa§269ods.2zákonač.5l3/l99lZb.obchodnéhozákonníkavzneníneskorších
pí€dpi§ov

medzi nasledorT rými anluvnými §tranami

(ďelej rj tko 
"Čir§tkovó 

zmluvr" ď.lebo ČZ)

Óónok l.
zmluvné §trrny

1 . l odb€rater
Názov: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sidlo: staíomyjav9kó 59, 907 0l Miava
Štatuámy orgán: PbDr. Elena Štefiková MPH, povoená vedením

Ičo: 00ó10721

DIč: 2021039988

Ič DPH: sK2o2l039988
Bankové§poj€nie: Štátnapokladnica
IBAN: sK98 8180 0000 0070 0051 0627

(ďalej len,,odberateř')

1 .2 Dodáv8t€r
ObchodDé m€no: Stovenský plynráLrenský priemysel, a.s.

§ídlo: Mlynské niy,l4la" 825 1l Bíatislava
osoba opróvnená konať: In8. Jakub ondrEka, ňaditcr odboru korporátneho pr€daj8 západ,

§pLromocnený zá§fupca dodávatelb

Mgr. Marek Prokop, vedúci oddelerria korporát- prdajazápú,
splnomocnený Lástupca dodívateťa

lčo; 35815256

DIČ: 2020259802
Ič DPH: sK2020259802
BaDkové spojeírie: všeobecná úverová banka, a_§

IBAN: sK027 0200 0000 0010 3331 1555

Povolenie Úradu pŤe reguláciu sieťorých odvewí Da predmet podnikania: v plyoáíen§tve v
rozsahu ,,dodávka plynť' č. 2005P 0039 m dila 26.9.202l

(dalej len,,Dodávabr)

uzatváí&jú za nižšie uÝedených podmienok v ztnysle vš€obeqr€ ávlizných pnívnych predpisov

vrátane právnych pre<tpisov ge porloikanie v errergaických odvetviach tttto Čiastkol.l mlu!,u

o dod.ávke zemného pllnu (ďalej len ,,zrnluvď)

1 Vitra ilrdir,pei
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Óinok II.
v§eobecné ustuovenie

zmluvné §Eany uzatváíajlt túto zq ul'(r o dodáYke zemného plynu na základe Rámcovej
dohody o dodávke zemného plynu ě. 202lt1 za rič€lom stmovenia podmi€nok
neupravených Rómcovou dohodou.

Táto zmluva je uzatvorená v súlade s článkom III. Rámcovej rlohody ako výsledok
verejného obstanivania v súlade s § 269 ods. 2 zÁkoí\a č. 5l3tl99l Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov, v sulade §o ákonom ě, 251t2}l2 Z.z-
o errergetike a o zírtene niektorých zákonov v zrrení neskorších predpisov, a ákonom č.
343/2015 Z.z. o vercinom obstanívaní a o zmene a doplnenl niektorých zákonov,

čItnok III.
Predmď zmluvy

Predmgtom tejto zmluvyje ávázok Dod.ívatera v zrnluvnom období:

&) dodivať z9ínný plyn do odberných mie§t odberateťa špecifikoraných včl rv tejto
aúuvy a podra podmienok dohodnutých v tqjto zí uve ajej pdloháclL

b) zabezpeělť pre odberateťa do odbemých miest odberatera uvedených v čl. Iv tejto
an uvy prqlralu a distribriciu zemného plynu a ostatné služby spojené s použitím siete
(d'alej len ,,distribučné služby") od pd§lušného prevádzkovatera distribučnej siete, ku
kúorej srt odberné miesta odberatera pripojené (ďalej len ,,PDS.) v rozsahu a podfa
podmignok tejto zrnluly a prevódzkového poriadku PDs.

Pr9dmetom tejto zmlu}y je než áviizok odb9Iatera v zr uvnom ob<l,obí dodaný zernný
plyn odobrať poďa podmienok tejto zrrrluvy a včas zaplatiť za dodávku zemného plynu
a za distribučné služby ceny dohodttute podía podmienok uvedených v tejto anluv€.

Ótnok IV.
Mlesto plnenie r odbeřné mie§tr

Mie§to dod8nia tovaru a služby: Dodávka zemného plynu Dodávateťom odbenterovi
wátane zabezpď€nia distribučných služieb a služieb preprary zemného pl5mu sa na
zálilade tejto zrrluvy uskutoční do odbemých miest Odb€ratera podťa zozrranru uvedenom
v pdlohe č. 1 , ktorá je neoddeliternou sučasťou ttjto znluvy.

Špecifikácia odbemých miest bude obsahovať na§ledovné údaje o mieste spot€by a údaje
pre distribučné služby:

a) AdŤ€§u miesta §potieby,

b) PoD kód odbcmého miesta,

c) Taíif i skupinu,

d) Hodnotu DMM (denného maximálneho množstva) v m3,
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c) Ročné anluvDé množstvo v kwh,

D Petiodicita faktunicie (mesačná/ročná).

3, Dodáyat€r a Odberater sa dohodli na dodávke zemného ptynu v pedpokladanom

množstve odvodenom od §potreby odberetera v odb€mých mi€§tsch z& kslendámy rok

predch,árlzajrtci kalendámeNru roku v ltorom bola uzatvoíená táto Zmluva,

čbnotr Y.
Portmienky dorlávky zemného plynu r zrb€zpcčenie di§tňbúcie zemného pIynu

Dodávateť §. zavázuje dodrivať zemný plyn do odb€rných miest odberatelh v množstve

a ěase podťa pobieb odberateťa a zabezpečiť u PDs pre odberateťa distribučné služby.

Dodávks z€rnného plynu je splnená prechodorn zemného plynu u!čeným meťadlom, Za

dodané množstvo zemného plynu sa považujr1 ho<lnoty podťa rt<lajov určeného meradla,

ktoré poskytuje PDS podťa osobitných píe-dpisov, ktoťými sa stanovia podrobnosti merania

zerrmého plynu

Dodávater sa zavázuje z2llfJz{fi;il Distribučné služby do odberných mi€§t odberat€l'a,

Dis§ibučné §lužby sa u§kutočňujú v súlade s platnými všeob€cne áváznými právnymi

predpismi, píevádzko\.ýn poriadkom a v kvalite podra bchnických podmienok pdstupu

a pripojenia do distribučnej siete PDS.

Dodávateť pri zurene póvodného dodávatera zemného plynu zabezpeěí anenu dodávatela

na odb€rné mi€st8 tak, aby bol prechod plynulý a dodÁvka zemného plynu neprerušeuá ku

dňu začatia dodávky zemného plynu Dodávaterom podra čbnku VI. tejto mluvy.

Odberatel'je podra ákoDa o orogetike zodpovedný za riadny stav odb€rné,ho zaíiadenia

zernného plynu aza dodržiavanie predpisov na zaisteni§ bezpečno§ti tecbnicbých

zsli8d€Dí,

čtínok vI.
Dobr pos§rtovania služieb

Dodáv8ter 8 odberater sa dohodli, že zrnluva bude uzatvorená !a dobu určitri nasle,dowe; od
o0:0o bod. sEč dňs 01.01.2022 do 2.1:00 hod. sEč dň.3r.t22o24

čbnok \.1L
cenr za dodóvku zemného plynu e dirtribučné služby

l. Znluyné strany si dohodli nasledovné c,eny za dodóvku zonného plynu na obdobie od

o1.o1,2o22 do 31.L2.2o24, podía ktorých bude Dodávaterom odberaterovi ítčtovaírá

dodóvke zemného plynu.
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2. Cela za dodávku zemného plynu dodávaného počas trvania zmlura je §tanovená na
áklade výberu najvýhodnejšej ponuky v nasledovnej štnrkhjLre:

l. cena za komodifu (Eur/kwh)
2. cena za prepraw a §kladovanie plynu (Euí/kwh)
3. Fixná sadzba za mesia§ za komodifu (Eur/m€§iac)
4. Fixná sadzba za prepraw (Errr/mesiac)
5. RočM sadzba za dennú distribuěnú kapacifu na OM pre tarifo S, V @ur/m)
6. Ročná sa<lzba za dennú distribučnú kapacitu na súhnnom v§fuptrom bode pre tarifr S,

v @rrr/m3)
7. Varióilná sadzba - di§bibúcia (Euí/kWh)
8. Fixnó sadzba za mesiac - di§tibúcia (Eur/mesiac)
9. spotr§bná daň (Eur/kwh)

Zložka cerry za komodifu v Eur/kWh bude ryčíslená v pdlohe č. l Čiastkov€j zrnlrny pre
kažné odbemé miesto. ostatné zložky ceay budú ocenené v strlade s Roáodnutírn ÚRSo
v zmysle nižšie uvedeného.

Cena za služby súvisiace s distribúciou:

Cenu za služby stivi§iace s distibúciou pfo pdslušné OM určuje Dodávateť v zrrrysle platného
Roáodnutia Úradu pre reguláciu siďo.t ých odveM (ďalej len.ÚRso"), litorim sa
spoloěnosti §PP - di§tribúci4 a.s. ako píevádzkovaterovi dishibučnej sieúe určujú tariry za
prísfup do distribučnej sieto a disbibú9i€ plynu a poskltovanie podpomýoh služieb
v plynáIen§tve (ďalej len ,,Roáodnutie') v ávislosti od ZM.

V pdpade vydania nového Roáodttutia alebo zrrreny obsahu Roáodnutia" ktoého dósledkom
je anena ktorejkoťvek z hodnót roáodnuti4 dodávateí ugaví cenu za služby súvisiac€
s dishibúciou alebo jej jednotlivé zložky v zrrry§le aneneného Rozhodtrutia_

V pdpade vydania nového Roáodqutia alebo zrrrory obsahu Roáodnutia, ktoró svojou
povahou alebo roz§ahom neumožní dodávaterovi upraviť cenu v zutysle predchá<lzajúcej vety,
stl odberatelia povinný zaplatiť dodávateíovi jeclnottivé zlož§r ceny za služby sttvisiacc
s distribúciou podra Roáodnutia tak, ako keby mal pí€ toto obdobie uzavretu samosiBtnú
zmluw o dis&ibúcii plynu pre zM dohodnuté prc jednottivé oM. odbefatelia su povinrrl
zaplatiť dodávaterovi cerru za služby súvisiace s dishibúciou plynu do jednotlivých oM určenú
v sriLlade s predošlou vetou odo dňa ričinnosti alerry Roáodíutia,

Cena za služby súvisiac€ s prepravou;

Cenu za služby srlvisiace s prepravou pre prl§lušné OM určuje dodávateť v zrrrysle platrého
Rozhodnutia ÚRso, ktorým sa spoločnosti Eustrearn, a.s. ako preÝádzkovateFovi
sieúe ulčujú tarifu za pristup do prepravnej §iete a pr€pťa\u plynu (d8lej len ,,Roáodnutie
PPs') v závi§losti od DMM. cona za §lužby §úvisiace s prepravou pozostóY8 z fixnej mesačnej
sadzby (FMSP) a zo sadzby za odobíatý plyn (soPP).
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v pípade an€oy obsahu alóo vydania nového Roáodnutie PPs, ktoTého dósledkom je zrnena

ho<lnót roáo<lnuťa, rlorlávateť upraví ctnu za ďužby §tivisia€ § prŤravou alobo jej jednodivé

zložky v zrrrysle aneoeného Roáodnutio PPS.

v pdpad€ lYdania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorá svojou povahou alebo

rozsahom neumožni dodávateťovi upraviť cenu v ztny§lo píechádzajú€ vety, je odberater

povinný zaplatiť dorlávatetovi jednotlivé ztožky ceny za služby slvisiace s prepravou podťa

Roáodnuti8 PPs.

odberateť je povinný zaptatiť Dodávaterovi cenu za služby súvisiace s prepravou uřenrl

v sítlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti aneny Roáodnutia PPS.

Cena za služby obchodolka:
Cena za stužby obchodnika wzasíÁýa zo sadzby ze odobratý plyn (soPo).
soPo - cena za dodóvku plynu s prihliadnutím na zrnluvnír špecifilcíciu plnenia

(predpokladané onožstvo, zduvné obdobie dodávky, tarifirá skupina, a pod.) ako

jednozložková a pevná cena počas trvania zrnluvného obdobia uvedeného v tomto článku,

Poplatok za odbemé mie§to (šm*hlíovanie) nebude zo strany dod6vatera osobibre ítčtovaný.

§oPo:49,00 (EUR^fwh)
UYedená suma zablňa všetky níklady Dodávateťa.

v cone nie je zabmutá DPH a spotebná daň.

V pdpade yzniku nového odbemého miesta Odboratera (alebo piičlenení iného odbemého

mie,sta k je.swujúcim) počas mluvného obdobia v nímci objemu je možné do§iabnutie

navýšenia aduvného objemu do 2ť/. zhodloty celkovej predpokladanej spotfeby za všetky

organizácie, uv€denej v Článku I. bod 2. Rámcovej dohody o dodávke zemného plynu.

V pdpade dosiabnutia naťšenia zrrrluvného objemu (pre pridávajúce odb€mé mie§to je

relwantná spokeba za íovnaké obdobie predctr,á<lzajúceho kalerrdámeho íoka" na ktor€ sa

odb€mé mi€§to pŤidáva do zrrluvy atebo pri pňpájaní nového oóerného miesta predpokladaný

ročný objern uvedený v Žiadosti o dodávku plynu) nad hodnofu uvedenej 2o%-trcj tolerancie,

burte pre kažlé ďalšie pridané odbemé miesto dod6vka plynu ocerrená cenou stanovenou

dodávateíom a to na základe aktuálnych podmienok na tíhu, charaktgfu spotr€by odberného

mie§ta a tarifuej skupiny.

čIánok vm.
Pletobné podmi€lky s ftkturócir

l. Dodávka z€oulého plynu a distribuěné služby sr1 v zínysle zákona o dani z pridanqj

hodnoty považované za opakované dodanie tovaíu a služby. Faktúry sú q§tav9né
jednotlivo pre každé faktuované odberné miesto odb€rater8 a otguizéÁe
v zíiaďovaierskej posobno§ti odb€ratera a sú doručované na adresu sídla odberateťa alebo

sí<tla jednotlivých organizácií v zíiaďovateťskej pósobnosti odberatpťa za dodrávku

zernného plynr1 služby prepravy a distribučné služby.
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Dodávatď fakturuje plnenie pedmetu zínluvy podťa údajov oznámených PD§, <lo ktorej je
oM objednávatara píipojené, zistených odpočtom určeného meradla alebo podla údajov
o spotrebe určených na áklade §,pového diagramu dodávky, alebo iným spósobom
v súlade s podmienkami uvederrými v Prevádzkovom poriadku PDS.

sŇ§ob fakhEócie pre odbenré mi9§to § m€sačným odpočto\.ým cyklom

Objednávatel' alebo organizícia v zriaďovateťskej p6sobnosti objednávatePa 9 zmezuie
platiť mesačné preddavky taritrej skupiny §tedný odber a Veťkoodber z predpokladaného
množstva za dodávku a distibúciu plynu vo lýške 8OYo z ctr,y gedpokladoného
mesačného množstva dodávky a disbibúcie plyDu vrátan€ DPH na áklade mesačného
predpisu vystaveného dodávateťom. Dodávatď ly§teví vylióoYaci§ faktlry na {rbradu
ceny za skutočnú dodávku a distribúciu plynu spiitne, za prislušný kalend&ny mesiac na
základe riadneho odpočfu meradla k poslednému dňu me§i8c€. Výška ubradených
preddavkov bude zohfadnená vo vIiětovac€j faktúí€ za skutočný odber plynu. Faktúru za
dodávku a distribúciu plynu z! pí€dchádzajúci katen<tárny me§iac s vytlčtoi"ním
uhradeného preddavku vystaví dodávaúeť do 15. (pětnásteho) kalendámeho dňa
nasledujúcclto mesíaca"

spósob fakturácie pre odborné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyklom

Pr€ odberné mie§to s iným ako me§ačným odpočtovým cyklom sa mesačné preddav§r za
opakovanú dodávku a di§Eibúciu plylu §tanovia so zohladnením histórie §poteby
otgsfl,iÁf/.l v zriaďollatelskej pósobnosti objednávater4 po§kytnutej PDs, z8
predchálzajúci odpočtol] cyklus, pokiat sa strany dohody nedohodnri inak. objednávateť
alebo organiácia v zriaďovatefskej pósobnosti objodnávaúera sa z8vázuje pl8tiť mesačné
peddavky vo výške l/12 z ceny pre-dpokladaného ročného mrrožswa (má §a tra mysli
dvanisť po sebe nasledujúcich kalerrrlámych mcsiacov) dodávky a dishibúcie plynu na
základe mesačnej faktúry vy§tavenej Dodrivatpťom, vyúčtovacie obdobie je dvanáď po
sebe rusledujucich kalendrimych mesiacov slebo iné ča§ové obdobie stanovené
Plevádzkovým poriadkom PDs. Dodávatď sa zaviizuje v srtlade s riadnlrrr odpočtom
meradla odbemého mi€§le § iným ako mesačrrým odpočtovým cyklom vy§taviť
v},ttčtoYaciu fakúTu za celé Yyílčtovacie oMobie najneskóT do 15 kalendárnych dní po
skončerť alčtovacieho obdobia. Výška uhradených mesačnýoh álohoYých predpi§ov bude
zohladnená voTTúčtovacej faknfue za skutočný odber pl},tlu. v pdpade, 8k vyúčtovacie
oMobie stanovené Prevóclzkovým poriadkom PDS bude <tlbšie ako dvarráď po sebe
na§ledujúcich kalendámych mesiacov, je Dodávater opévnerrý Ý"/§taviť pí€db€fuú
vytičtovaciu faktúru s odhadovanou roěnou §potebou objednávatera alebo organizácie
v zriaďovakfskej pósobnosti objednávateťa za obdobie kalendámeho roka ato do l5 dní
od skonč€nia katendámeho roka. IJbr8da mesaěných peddavkov nie je dotknutá. Po
uskutoěnenl odpočfu meradla odbemého miesta za celé \Ttičtovacie oMobie, vy§tavi
Dodávateť ávelečnú vyričtovaciu fakhíLru so zobTadním úhíad mesaóných pteddavkov
a úfuady prcdbežného ročného vyúčtovgnia

Splatnoď fakhiry je 30 dDí od dátumu preukázaného doíuč€nia odberaterovi.

Úbradou sa rozumie dáfum pripís€nia dlžnej sumy v prospech účfu Dodávatera_

3.
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5. ElekEonická faknrrácia v znysle zákona ě.215DOl9 Z. z. o znltěelej eleknonickej

fakturácii a c€ntálnom ekonomickom §y§háne v plamom zn€ni §a unožňuje a Odberatel'

akc€ptuje pedloženie elektonickej fakturácie.

čIínok DL
§ankcle

Ak doóvateť poruší podmienky stanovené věl. V ods. l a/alebo ods.3 t9jto zmluly
s výnirnkor1 ak k nesplneniu tejto povirmosti Dodáva!9lb došlo z ddvodov uved€ných v §

24 ods. l, písm. e) ákona é. 25lD0l2 Z.z, o eletgeťtke v zrreni neskotších pr€dpisov

alebo dóvodov lylučujucich zodpovcdnosť podla § 374 obchodného zákonnlk4 je
odbeEr€r oprávnený riětovať Dodávatel'ovi anluvnú pokutu v sume l000 € za kažÁé

porušenie anlwY. Uplatúením zí uvnej pokuty nie je dotknuté právo odberatel'a na

nábradu škody voči Dodávateťovi.

Uplatnenim aduvnej pokuty nie je <totknuté pnívo Odbeíatera na náhradu škody vďi
Dodóvaérovi.

Dodávateť sa zavázuje neírčtovať Odb€ratďovi žiadnu sankciu arri náůradu škody za
neodobraté množstvo zemného plynu voěi uved€nému predpokladaoému rnnožstru

zerDného plynu podra podmienok tEjto znluvy.

Dodávatel je oprávnený írčtovať Odberatefovi riLroky z omeškania za oneskorcné

zapbtenie faktúry vo výške 0,02% z dlžnej čiastky zz kažný den omeškalia za obdobie

odo <lňa nasledujúceho po dni splatno§ti fakihy do dňa pripísania platby na účet

oprávneDej zoluvncj strany (dodávatera).

3.
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črtrok X.
Náhradr škody

Ak poruší niektorá zo zrrluvných §trán poviinosti vyplývajúc-e z tejto anluvy, má
poškodenÁ zurluvná strana právo na náhradu preukázane vaiknutej škody okem pripadov,

keď škoda bola spósobená obmedzcním alebo píeruš€Dim dodávky zemného plyDu

a distribučných stužieb v gtlade so zákonom, pevádzkovým poriadkom pdslušného PDs
alebo poťušenie povitmostí bolo spósobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Dodávatel' nezodpovedá za škody spósobené nedodanlm zemného plynu, ktoré vanikli pri
zab€zpďovad poviruro§tí vo všeobecnom hospodrárskom áujme v zín}§le ustanoveíri §
15 zákona o energetike.

odberater a Dodávater sa budú navájom informovať o všetlcých skutočno§tiach, pri
ktorých predpokladajú, že by mohli vieď k škodám a usilovať sa pdpadné škody odvrátiť.

2.
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čfinok XL
Riďcnie §porov

Zmluvné shany sa dohodli, žÉ y1nlaloáa všetko risilie, aby pdpadné spory vr?lývajúce
z tojto I|D boli urovnané pí€dovšetkým ae§lou zmieíu.

Ak dójde k sporq obe znluvné st"ny budú po§tupoYať talq aby spomó situácia bola
obj€ktívn€ vy§vetlená a í,íe tento účel §i poskymú nelyhnutrrri sučinnosť, pričom znluvná
stran4 ktoťá §i uplatňuje nárok je povinná písomne vyzvať dŤuhú zmluvnú §tťanu
k riešeniu sporq v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovcqia právneho
predpisu a tQto znrlwy. V pdpade, že §por vaniknutý k tejto zmluve nebude vyricšený
dohodou" na vyriešenie sporu §ú príslušné $idy Slovenskej republiky.

čEnok )oI.
zánlk zmluvy

Táto zít uva zaniká uplynutím doby, na ktoru bola uzavretrá-

Túto atllu!.rr možno ukončiť dohodou anluvných §!án, k platro§ti ktorej sa vyáduje
pí§omná forma.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená od anlwT odsttipiť písomným oznámelúm
o odstúpení zmluly dolučenJm dŤuhej zú uvnej §trane, ak

a) druhá zmluvná §hana podala na §eba návrh na vyhlrÁsenie konkurar,

b) bol podaný nárrh na }yhlás€nie konkurzu yoči dťuhej zmluvnej strane treťou osobor1
pričom dotknutá TŤrluvná shana je platobne neschopná" alóo je v sifuácii, líoó
odóvodňuje začatie konkurzrého konaniq alebo

c) bol na majeúok clruhej zínluvn€j strany vyltlásený konkurz, alebo bol návrh na
vyhlá§enie konkurzu z8mietnutý pre n€do§tatok majetku, alebo

d) díuM anluvná stíana vsfupila do likvidácie, alebo sa na ňu aiadi nútená sprúva"

V pdpade ukončenia €to zínluvy podra tohto čláŇu xII zmluvné strsny sa zav§zujú
vyrovnať si do 30 kalendámych dní od ukončenia zrnluvy všetky dosiď nevyslnriadané
ávázky, ktore im v období platuosti tejto unluvy v-znikli.

Óónok XIII.
zíverďné ugteDovenir

Tálo ar uva sa riadi lryššie uvedenými dojedruniami. Pokar v tejto zDluve Die je
stanovené inalq dodávka zemného plynu sa dadi pdslušn}hni u§tanoveoiami obchodného
zákonníka" zákona o energetike a platúými lTkonávacími predpismi k iomuto zákonrr"

v"ýnosmi a roáodnutiani ÚRSO a $tvi§iacimi prálrrymi predpisrri,

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vďahy touto zmluvou neupmvené sa buót riadiť
u§tánoveíriaíni obchodírého zákonníka.

1,

2.

3.

2.

4.

1.



obchodný partner č. 5100002883

3. Túto zíúuvu je možné meniť a dopínať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch

4.

znrluvných stán. Všetky ttodatky budú označené poradoYjmi číslami a podpísané

opóvnenými osobami konať vo veciach tejto zínluvy.

Zmluva nadobúda platnosť ditom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zrnluvnýú stnán

a účirrnoď v zínysle platnýah právnych predpisov. Podmienkou nadobudnutia účinnosti

zmluvy je jej predchádzajrioe zverejnenie, a to v rozsahu a sSsobom určeným platnými

pnávnyni predpismi. Zmluvné §trany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zrrr.luw podía

predchÁlzajúcej vety má odberateť, ktorý je povinrrý o splnení tejto poviúlosti povin tý

bezodktadne infomrovď dodróvatela. Ak d6jde k zverejneoiu zrnluvy po 01.01.2a2,

zmluvné strany týmto deklarujú že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich
predclrálzajucich dohód a na tomto zálJad9 §& dohodli, ž€ podra ustanovení tejto anluvy
sa budrt posudzovať aj ich pníva a povinnosti súvisiace s dodóvkou plynu, ktoré vztikli v

oMobí od 01.01.2022 do nadobudnutia účiruro§ti zír uiT podra tohto bodu. Táto zrnluvaje

vyhotov€ná v štyroch rovnopisoc[ kažlý má platnoď origináll1 pričom každá znluvná
strana oMží po dvoch lovnopisoch.
Znluvné straly vyhlasujrl, že táto zrrtluva bola slsaoó podFa ich skutočnej, véžnej

a slobodnej vóle, ř si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ž€ ustanovenia t€jto

a uvy §ú pr§ nich zŤoanmit€rné a určié ana zrrak sri,ůl8§u s ňou oprávneDl á§trtpcovia

zn|uvných strán pdpájajú vlastnoručné podpisy.

N€oddeliternú §úča§ť tejto zúúu}y fuoria nasledujúce pdlohy:

Hloha č. 1 Špecifikácia OM odberatelb

híloha ě. 2 Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho ch8rakt€ru ZM nad 641 400 kWh

5.

za odberatera:

v ..................,.........,......, dňa

za dodávatera;

V Bratislavg dř,..,..,..........
l-,lÝ

' ,ólonr*ý 9rhnrtrl, !.l,
Ýy ,41/a, 325 11 Bí.ti6l.va

-323N-

/ !,,.....,,....,...............-
ln, ,r'.rb OndrejkaPhDr. Elena Šteíiková MPH

poverená vedením riar..r :ť odboru korporámeho predaja Západ

§plnomocnený Zisfu pca dodávatel'a

'o. 'u."t 
*t '

vedúoi od<telerla korpo Át. predaja Západ
splnomocnený ástupca dodávateťa

Jl,;,ta :iídi.,c,A
,""*za, p,,líť- ,

9
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obchodný Partner č. 51oooo2883

Pdloha č. 2

o3obltnó povinnosti pío o]lt Yykurovaci€ho charaktoru

Eo zM nad 64í 400 kwh

l. vykurovacl9 krlvky a.i.šonlg 9t Yov núdz.
aj!ť19" 

"y!YP""Pu 
klivkou je prvá vykurovscia kivk8, pri ktorej odberátel uskubďtuje

v prls|ušnom.oM odber.plynu. do zmlwne dohodnutého denné^ho mnÓžstva (DMM). zákbd;ávylgPYacla krivka predstavuje dgnné lEdnoty odtrerov vm3 v príslušnom oM'odbgratela
v závislosli od dennej teploty orzdušia v stupňoch celzia.

o_bm€danjúcimi vykurovacími kdvkámi sú druhá € lrgtia vykurovacia kivka, Hoé stl odvodené od
ákladn€i vykurovácaj kňvky á predstavujtl zníženie d€nného odberu v porovnaní so ákladnou
vykurovácóu kňvkou.

Denné hodnoty odberov v m3 atianovené pre jednoťivé vykurovacie kňvky stl pre prí§lušné oM
odberátela uvedené vo vykurovacej tabutke v článku 3. bjio prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových gtupňoch:

a) č, 8 je odberatel pre oM 9o zM nad 641 4oo kwh povinný znížiť odb€r plynu na úroveň
bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je na.iniž|šou hodnotou denného odbeíu plynu na oM
odberateta, klorá je nevyhnutne pob€bná na zaist€nie bezp€tílo§ti výrodnýctr zarixent
a obsluhy a na zamedz€nie \zniku škód. Pri odbere plynu na úrovňi oeipetrrostreno
minimg nie je odbérabl oprávnený zabezpečovať výrobu, okr6m prípadov, taxáívne
YY9í§lich v § 4 ods, 10 vyh|ášky lvlinisterstva hospodár§tv8 slovenskej republiky č.
41612012 z.z. v znenl neskoršíó predpisov. Homá hranica hodnoty oeipednostr3tro
minima na odbemom miesb odberabla musl byť §tanovená objeKívne, piitom nesmie
presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového sfupňa,

Vprípade odberu plynu na rózne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsl€dná hodnotg
bezpečnostného minima sa uĚí ako súét hodnót bezpeěno§tného 

-minimg 
na čá§ť

odberu využlvaného na výrobu potravln dgnnej §pot eby pre obyvgbtov okr€m výíoby
alkoholickFh a tabakových výrcbkov, spEcovanie pohavín. ktoé podliohajú rithÉj
skáz€, zabezpečenie prevádzky živoělšn€j výroby s nebozp€čenswom uhýnutiá
ho§podárskych zvierat, výrobu tepla prg odberatetov v domácnosť, zabezpéénie
n€vyhnutný§h pokiob pr€vádzky zdravotníckych zariadení, t/ýrobu €loktriny, pr€vádzku
vodárng alebo čistiame odpadových vód, spracovanie, skladovanie a dist ibúciu ropy a
ropných produktcv, prevádzku a§anačného zaliadenia a prgvádzku krematórja (trv.

"prgukázatelný 
účel') a bezpeěnoshého minima na čaď odberu plynu využívaného n9

iný účel,

b) ě 9 je odberateí pre oM so zM nad 641 400 kwh po/inný znížř odbe. plynu na nulu,
s výnimkou odberatolov zabgzp€čujúcich bezpečnosť štátu, činno§ť úsbvných orgánov,
výrobu potravln dennej spotreby prg obyvablstvo okrem výroby alkoholackýcň a
tabakových výrobkov, spracovanie polravln, ktoré podliehajú rý§hlej skaz€, prgvádž(u
živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierál výrobu al€bo
skladovanie životu a zdraviu nebezp9čných látok a znesí vyžedujt]cich osobilí|é
bezpečno§tné podmienky, výirbú topla pre odb€ratelov v domácno§li, nevyhnutílé
potreby pr€vádzky zdravotníck}th zaňadgní, výrobu €l€kiriny, prevádzku prépravn€j
si6t€, spracovanio, skladovanlg a dístribúciu ropy a ropných produktov, pravádr(u
vodární alebo čistiarní odpadových v6d, pr9vádzku asanaěného zeriad€nia, pEvádzku
kremalória (trv. "vymEdzený ,lčel'), ktorí znižujt] odbgr plynu na úroveň
b€zp€čnostného minima,

Ak odb€ratgl využíva plyn aj na iný úél ako vyššie uv€dený vymedzený úěl, znlžuje
túto časť odberu plynu na nu|u,

Háváruným odberovým §fupňom je sfirpeň č. 10, pri ktorom je nulový odb6r plynu; pri
jeho vyhlásení je dodávka plynu prgrušená pre všetkých odberabrov,



obchodnÝ partner č, 5100002883
Príloha č. 2

2, Regulačné podmienky pre oM so zM nad 641 400 kwh

čí5looM os 8sN os gsN

o Ť o Ť

sKsPPDLs000430020633 ] 533

člslo olvt

sKsPPDls000€0020633 01 c1 .2022 31 12.2024

P-v - !.dbl odb.v vykuffibto ch.Elbru (v %)
P-'í - loól€l od!ťv Eňnólolbkarp ďlnld.ru (v x)
o - úd.|. o dďliýd íUto!ió.§| (v m)
Ť - čdďý Po.un potl!.ť M al,ri. odb..u (v hod-)

odberatel 3vojím podpbom potvrdzujg spévnosť a pravdivosť r€ulačtých podmignok a
vyhlasuje, že v-zmygle Whlášky 41íf2o12 z.z. ddoberá plyn na na úč€l uvedgný v tabulke nižši€,
Ó ooto pri sanovánt oénnýcň množstiév pri vyhlásení odb€rového §tupňa 8 a 9 prg pííslušné
oM zohíadnené.

Ak je vyhlás€ný 8. alebo g, obmedzujúci odberový §tupeň, odbelatel je povinný voM znížř
d9ňý Úber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúc€mu
odberovému stupňu.

calkový d€nný odbgr 8á §tenoví na§l€dovng:

v'vK+T
kd9

v - % pripadajúco na spotrobu vykurovacigho charakiBru

vK- denné množ§tvo plynu v m3 prislúchajúcé vyhlásenému typu vykurovacsj kivky
a prlglušngj bplote

T - údaje odenných množstvách tec^hnologického charakteru pri vyhlásenl pííslušného
obmedzujúceho odbelového stupňa (m')

čislo oM s o.
s zo MoŤ

a -,imnó - orlb€r p ulčón6j
t6plot§ (,c/m3)

0 5 10

31.12.m21
l00 -13 100 2750 2 ]43 1 545

2
.]3

sv - *upeE výltúnr.
(t§v - p6ÉútD db.fu dynu vlullEnalD E účdy lodá sv
zo - ňír.ú db.fu 6 ýr.ňu r orvc vltuovcc] knvke (vr()
MoŤ _ ňhllncm od..t ú l.9lob
cbtia F d.nia ftbrlhó !lií! cíÉia, M oh@ t d.j 6dy ínm ýuóÝ.c.i @óny po&, blíý.n m!i.@.
Grmia ]. FietMa d€.ti'odo!.6na ňfur!ňú ti/.Ú, ná ktna na odb.Bl.a nároi pli .ůBúdckýcň t pbt&l nrB'ch, ,}ó F i,ploi,

rryrta i9olóy, kbó t dpov€d.jl' .rŇčn i píbmnB| d.ind .tio.finďq t.crob . ,tuph. vrio@.ni.. .ú vlpočlt né W Yýudel
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Príloha č. 1

3, vykurovacia tabul'ka pre oM 60 zM nad 641 40o kwh

či§lo oM 2,vK 3.VK
sKsPPDls000430020633 01.01 2Q22 31 .12.2022 ]00 100

+16"c 22a 22a

46] 46]
532 532 532

1305 l3o5

1306

2021
2143

226a 2263
- 2,c 2339 2339

2509 2509

27slJ

215a
2750

12,c 275a 2750
13,c 275a

275a
2750
275a

2T5a

_19.c

2750 275D

_ 25 .c 2750
a1 01.2023-31.12,2a23

22a

1305

1736

2a27 2o27
+ 0,c

- 2,c

2630 2630 2630
2750

14
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Pňloha č. 1

čislo otl 2,vK 3,vK

2,15a 2750 215a

215a 275a 2750
14,c 275a 215a 2750

_ 15,c Z750 275a
2150 2T5a
2750

275a
2750 215a

-21,c 2750
27trl 2T5a 2T5a

2750
]00

22a
341

323 a23

305 1305
1125

]666

2027 2a2T 2a27
214a

- 2.c 2339 2339
2509 25c9 25ag

2750

215a 2750 2750

12,c 2750
2750

2750 2750
2150 275a

2150 275a
2750 275n

275a

2750
- 25,c

15
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