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Zm|uva o zdruźenej dodávke plynu

Číslo Zmluvy:
Číslo obchodného partnera: 5100000424

(Dodávatel'a odberateľ ďalej jeđnotlivo aj ako ,,zmluvná strana" a spolu ako ,,zmluvné stľany")

uzatvźrajűtúto Zmluvu o zdruŽenej dodávkę plynu (ďalej aj ,,Zmluva") v nasledujricom znení:

obec Miloslavov Obecný rirad
AlŽbetin Dvor l8l 

' 
900 4Ż Miloslavov

Zapisaná v štatistickom registri

oprávnení (ý) konať vo veci Zmluvy a Zmluvu podpísať:

Milan Baďanský
starosta

Ďalej len,,Odberatel*'

00 304 948
2020662t82

lČo:
DIČ:
ĺČ opH:

Bankové spojenie / č. účtu:
Prima banka Slovensko, a.s.
sK375600000000 I 87740600 I

Konajúca
prostredníctvom:

Milan Baďanský
starosta

ZSE Eneľgiao a. s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava l

Zapisanáv oR oS BA l, oddiel Sa, vloŽka číslo 3978/8

DrŽitel'povolenia na dodávku plynu vydanétlo ÚRso
č.: 20l lP0l66

Štatutárny zástupca

oprávnení konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať
Ing. Imľe Mészáros
vedúci korporátneho predaja

Ďalej len,,Dodávatet"'

36 677 281
2022249295
sr<2022249295

IČo:
DIČ:
IČ DPH

Bankové spojenie / č. účtu:
VUB,a.s.
sKl I 0200000027 0002107 012

Tatrabanka, a.s.
sK72 l 1 00000000264900004?

Mgľ. Juraj IÍajcár
predseda predstavenstva

PhDr. MichalDubeň
člen pľedstavenstva

Ing. Rastislav Kysel
Key Account Manager
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čHnot I. - Záů<|adné ustanovenĺa

I. Definície pojmov
1.l Na účely tejto Zmluvy, jej príloh a dodatkov, budú mať slová a slovné spojenia uvedené V tomto článku

nasledovný ýznam:

Denné maximálne množstvo odberného miesta (ďalej aj ,,DMM") - maximálne mnoŽstvo plynu, ktoľé je
odberateľ oprávnený odobrať na základe Zmluvy v pľĺslušnom odbernom mieste v ktoqpkol'vek pěĺ
z distribučnej siete počas trvania Zmluvy.

Informačný zákon _ zákon č,. 2lI/2000 Z. z' o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v znení neskorších predpisov.

Nominácia plynu - predchádzajúce hlásenie odberatel'a Dodávateľovi o množstve plynu' ktoré chce odobrať v
príslušnom odbemom mieste podl'a tejto Zmluvy v príslušnom Dni.

obchodný zákonnĺk -zákonč,.5l3/I99l Zb. obchodný zákonník y znęníneskorších pľedpisov.

odbeľné miesto - miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom' do ktoľého dodáva Dodávatel'odberateľovi
plyn podľa tejto Zmluvy' ktoré je charakterizovaĺé svojím číslom, názvom a umiestnením a zmluvnými
množstvami (ZM a DMM).

odbeľné plynové zaľiadenie - zaľiadenie odberateľa určené na odber plynu.

obchodná jednotka - dodané mnoŽstvo eneľgie v plyne, ktoľé predstavuje mnoŽstvo plynu zodpovedajúce l
kWh tepelnej energie uvolhenej jeho dokonalým spálením.

obchodná jednotka distľibuovaného množstv.a Plynu - ako je stanovená príslušnými ztlväznými platnými
predpismi - množstvo plynu' kforé pri teplote l5oC, absolútnom tlaku 10l,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti
(suchý plyn) zabeľáobjem l m3.

Množstvo pľepľavovaného plynu- energetická hodnota plynu vyjadrená v kWh alebo MWh.

Plynáľenský deň (ďalej a vyššie aj ,,Deň") - podľa Pravidiel trhu s plynom ako sú definované niŽšie časové
obdobie 24 hođín, ktoľé sa začlna o 6:00 h stredoeurópskeho času; v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je
plynárenským dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynáľenským dňom
časové obdobie 25 hodín.

Pľavidlá tľhu - Vyhláška Úradu pľe reguláciu sieťoqých odvetví č,. 24l20l3 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného tľhu s plynom.

Pľevádzkovatel' distribučnej siete (ďalej aj ,,PDs") - plynáľenský podnik opľávnený na distribúciu plynu, do
kÍorého distribučnej siete sú odberné miesta odberateľa uvedené v tejto Zmluve pľipojené a ktoý vykonáva
distribúciu plynu do týchto odberných miest.

Prevádzkový poriadok PDs _ dokument vydaný PDS a schválený ÚRso-m uprawjúci najmä podmienky
pľeváđzky distribučnej siete, distribúcie plynu, práva apovirmosti jednotlivých účastníkov tľhu s plynom, okrem
iného ktoým sa. riadi zabezpeč,enie distribricie plynu do odberného miesta odberateľa. Prevádzkov,ý poriadok
PDS schválen1i ÚRso_m ;e zźlvtizný pľe všetkýcľl účastníkov trhu s plynom '

Únso _ Úrad pre ľeguláciu sieťoých odvetví.

Vyhodnocovacie obdobie _ obdobie l2 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré sa zaěíĺa dňa 1.t. príslušného
kalendárneho roka a trvá do 3 l. 12. príslušného kalendárneho roka vľátane.
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Technické podmienky PDs - dokument vypracovaný a vydaný PDS v súlade so Ztlkonom o energetike a
Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej ľepubliky č,. 21I/20l2 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy
a siete, na zabezpeč,enie fungovania distribučnej siete na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoný
je pre zmluvné strany ako účastníkovtľhu splynom ztwđzný. Technické podmienky PDS sú zveľejnené na
webovom sídle PDS.

Zákon o eneľgetike _ zákoĺ č,. 25ll20l2 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znęní
neskorších predpisov'

Zäkon o regulácii _ zákon č,.25012012 Z. z. o regulácii v sieťoých odvetviach v znení neskorších predpisov

Zmluvné množstvo (ďalej aj ,,zM") - množstvo plynu objednané odberatel'om pre príslušné odberné miesto,
ktoré sa odbeľateľ zavazuje odobrať v rozsahu podľa tejto Zmluvy v príslušnom odbernom mieste počas trvania
Zm|uvy, a ktoré je Dodávatel' povinný pre odberateľa zabezpečiť .

l.2 Pokiaľ sú v tejto Zmluve,jej dodatkoch ďalebo prílohách, odkazy na ustanovenia právnych predpisov ďalebo
právne predpisy, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými
ustanoveniami právnych predpisov ďalebo právnymi predpismi, povaŽujú sa tieto odkazy za odkary na
ustanovęnia právnych predpisov ďalebo pľávne predpisy, ktoré boli zmenené, opätovne pľijaté alebo pľiamo či
nepľiamo nahrádzajú pôvodné ustanovenia právnych pľedpisov alalebo právne predpisy, v ich platnom mení.

II. Všeobecnéustanovenia
2.1 Tźlto Zmluva je po vzź$omnej dohode zrnluvných strán uzatvorená v súlade s ustanovením $ 269 ods. 2

obchodného zákonníka, v súlade so Zákonom o energetike, Zákonom o regulácii, Pľavidlami tľhu a ostatnými
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vďahujúcimi sa na energetiku a plynárenstvo.

2.2 Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so zákonom o energetike, zákonom
o regulácii v sieťouých odvetviach, Pľavidlami trhu, Prevádzkoým poriadkom PDS, príslušnými ýnosmi
a rozhodnutiami Únso a ostatnými všeobecne zźtvaznými pľávnymi pľedpismi vzťahujúcimi sa na eneľgetiku a

Ęlynáľenstvo.2.3 URSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zttkona o regulácii v sieťov,ých odvetviach a vykonávacích
právnych predpisov.

III. Predmet Zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa:

a) počas tľvania tęjto Zmluvy dodávať do odberných miest odberateľa uvedených v bode IV. tohto článku
Zm|uvy (ďalej spolu len ,,Odberné miesta") plyn v dohodnutom zmluvnom množstve (ZM) podľa
podmienok Zmluvy aprevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku na odberných miestach;

b) poskytnriť odberateľovi sluŽbu pľofilu, pod ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie zabezpečenie pokrytia
sezónneho chaľakteľu dodávok plynu na zák|aďę preukázaných potrieb odberateľa;

c) zabezpeěiť prostredníctvom PDS pre odberné miesta prepraw a distribúciu dodávaného plynu
v dohodnuých zmluvných množstvách (zM) a podľa podmienok tejto Zm|uvy (ďalej len 

',distribučné
a pľepravené služby").

3.2 Pľedmetom tejto Zmluvy je ďalej zźtväzok odberateľa odobrať v dohodnutom zmluvnom množstve (ZM) a čase
plyn v každom odbernom mieste, zaplatiť Dodávatęľovi za dodávku plynu a sluŽbu proťllu v Zmluve dohodnutú
cenu a zaplatiť Dodávatel'ovi za distribučné a prepravné sluŽby v súlade s pođmienkami tejto Zmluvy.

IV. Miesto/miesta plnenĺa (dodania)
4.1 Miestom plnenia (dodania) sú odberné miesta definované v Prílohe č. l Zmluvy.
4.2 odberateľ môŽe poŽiadať Dodávateľa po uzatvorení Zmluvy o dodávku plynu do ďalšieho odberného miesta,

ktoré nie je uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy' Na podmienkach dodávky plynu (najmä cena, určenie ZM, DMM'
CZM, dennej distribučnej kapacity, pľípadne jej riprava a pod.) do takéhoto ďalšieho odberného miesta sa musia
zmluvné strany dohodnúť formou písomného dodatku k Zmluve.
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Clánok II. - Dodávka plynu a nominácie

I. Podmienky dodávky plynu vľátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
1.l Závdzok Dodávatel'a dodať plyn do pľíslušného odberného miesta je splnený umoŽnením odberateľovi plyn

odobľať. Plyn sa povaŽuje za odobraý prechodom plynu cez meradlo. Pľechod zodpovednosti za škodu na
dodávanom plyne z Dodávateľa na odbeľatel'a nastáva prechodom plynu cez qýstupnú prĺľubu hlavného uzáveru
plynu oddeľujriceho distribučnú sieť od odberného plynového zariadenia. Meranie mnoŽstiev sa uskutočňuje
meracím zariadením PDS v miestach dodávky v súlade s platnými všęobecne záväznými právnymi predpismi,
platným Prevádzkovým poľiadkom PDS a Technickými podmienkami PDS.

1.2 Dodávka plynu sa uskutoční iba na zźlkladę platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber plynu
povaŽuje za neoprávnený odber v zmysle $ 82 ods.1 písm. a) bodŻ zźtkona o eneľgetike.

l .3 Dodávatel' je povinný zabezpeč;iť odberatel'ovi do jeho odberných miest dodávku plynu a distribučné a prepravné
sluŽby, iba ak je odberatel'na ýchto odberných miestach pripojený k distribučnej sieti PDS.

l.4 Dodávka a odber plynu sa uskutočňujú vsúlade spodmienkami tejto Zm|uvy, všeobecne závämými právnymi
predpismi v oblasti energetiĘ a plynáľenstva, Prevádzkouým poriadkom PDS, Technickými podmienkami PDS,
ku ktoým je odberné plynové zariadenie odberatel'a podľa tejto Zm|uvy pripojené a inými platnými pľavidlami
prevádzkovateľa prepravnej siete a distribučnej siete.

1.5 odberatel' je povinný mať zriadené a pripojené odberné plynové zariadenie v súlade s technicĘmi podmienkami
pripojenia určeným PDS a v súlade so všeobecne závdznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdtavia pri práci a bezpečnosti technicĘch zariadení. odberateľ je povinný udrŽovať odberné plynové
zariadenie v zodpovedajúcom technickom stavę. PDS má pľávo kontrolovať dodrŽiavanie Technických
podmienok PDS a dodrŽiavanie Pravidieltrhu pri pripojení aprevádzke odberných plynouých zariadení, predpisov
nazabezpećenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodľŽiavanie
podmienok zmluvy o distribúcii plynu.

1.6 odbeľateľje tieŽ povinný umožniť prevádzkovateľovi pľepravnej siete alebo pľevádzkovateľovi distľibučnej siete
montáŹ určeného męľadla vrátanę telemetrického zarĺadenia na diaľkorný prenos nameľaných údajov na meracom
mieste a umoŽniť prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému
meradlu a k telemetrickému zaľiadeniu' , najmli alę nielen na účely odpočtu meľadla. odberatel' je povinný
prevádzkovať svoje odberné plynové zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla a telemetrického
zariadenia.

l.'l odberatel' je povinný bezodkladne informovať Dodávateľa oakýchkoľvek zmenách vodbere plynu, najmä ale
nielen havarijný stav, zmeny vo qýrobeĘrobnom pláne, rnýpadok v,ýroby, odstávka, celozávodné dovolenĘ
apod. odberateľ je tieŽ povinný poskytnúť Dodávateľovi pravdivé údaje potľebné na prípravu auzatvoľęnie
Zmluvy vrátane všetkých údajov, ktoré je Dodávatęľ povinný poskytovať o odberateľoch PDS.

1'8 odberateľ sazaväzuje, že Dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na odberných miest podľa tejto Zmluvy
po celú dobu tľvania tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti odbeľateľom sa považuje za zźyažné porušenie
Zmluvy. V prípade, ak by odbeľateľ porušil túto svoju povinnosť a počas trvania tejto Zmluvy by došlo k zmene
počtu dodávatel'ov na ktoromkoľvek príslušnom odbernom mieste podl'a tejto Zmluvy, je odberateľ o tejto
skutočnosti povinný informovať Dodávatel'a bez zbýočného odkladu'

l.9 Dodávatel' je povinný poskytnúť odberateľovi informácie ýkajúce sa cien a technických podmienok dodávky' ako
aj skladby ceny za zdruŽení dodávku plynu. Dodávatęl' sa ďalej zaväruje zabezpečiť pre odberatel'a dodávku
plynu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

l.l0 Zmluvné stľany sú povinné riadne avčas si plniť svoje záväzky vyplývajúce z predmetu Zm|uvy, zákona
o eneľgetike, Pľavidiel ffhu, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

II. Zmluvné hodnoty dodávky - zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo
2.l Zmluvnými stranami dohodnuté ZM a DMM pre jednotlivé odbeľné miesta sú uvedené v Pľĺlohę ě. 1 Zmluvy.
2.2 odberatel' sa zaväzuje pri svojom odbere plynu pođl'a Zmluvy dodrŽať dohodnuté ZM a DMM. ZM dohodnuté v

tejto Zmluve sú vy'jadrené v obchodnej jednotke (kWh, ľesp. MWh). DMM dohodnuté v tejto Zmluve sú
vy'jadrené v objemovej jednotke (m3).

2.3 Dodávatel' a odberateľ sa dohodli na podieloch odberu plynu z dohodnutého ZM pripadajúcich na jednotlivé
kalendárne mesiace tľvania Zm|uvy najmä, ale nielen pre účely plánovania odberu plynu a stanovenia
preddavkor"ých platieb. Uvedené podiely pre pľíslušné odbęrné miesta sú uvedęné v Prílohe č.1 tejto Zm|uvy.
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2.4 Dodávatel' vyhodnocuje ZM za Vyhodnocovacie obdobie súhrnne za všetky odberné miesta ako celkové zmluvné
mnoŽstvo (ďalej len ,,CZM*). V prípade zániku Zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacięho obdobia má

Dodávatel' právo vyhodnotiť CZM za všetky odberné miesta ku dňu zániku Zmluvy.
2.5 Zm|uvné strany si pre Vyhodnocovacie obdobie dohodti CZMpre všetky odberné miesta vo ýške 580 Mwh.
2.6 odberatel' sa zaväzuje odobrať počas Vyhodnocovacieho obdobia od Dodávatel'a CZM v tolerancii podľa ods. 2. 1

bodu II. čl. IV. Zmluvy aztroveřl neodobľať v Žiadnom odbeľnom mieste v ktoľomkol'vek Dni viac ako zmluvne
dohodnuté DMM.

2.7 Ak odbeľatel' potrebuje dodatočné mnoŽstvá presahujúce dohodnuté ZM, möŽe písomne poŽiadať Dodávateľa
o dodatočné mnoŽstvá presahujúce dohodnuté ZM pre dané odberné miesto. Toto zrĺýšenie je moŽné realizovať
len k prvému dňu nasledujúceho fakturačného obdobia, a to len formou uzatvorenia písomného dodatku k Zmluve
oboma zmluvnými stranami' ktoný bude upravovať príslušné zqýšenie mnoŽstiev v zmysle dohody zmluvných
strán a prípadné na to nadväzujúce ďalšie obchodné podmienky.

III. Nominácie
3.1 Zm|uvné strany sa đohodli, že Dodávatel'má kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy právo požadovať od

odberateľa s DMM nad 3 000 m3 nominácie pre jednotlivé odbeľné miesta, tj. poŽadovať poskytovanie hlásenia
odberateľom Dodávatel'ovi o predpokladanom odbere plynu na kaŽdý Deň pre kaŽdé odbemé mięsto podl'a tejto

Zmluvy. V prípade, ak Dodávateľ poŽiada odberatel'a o vykonávanie nominácie, nominácie sa budú riadiť
nasledujúcimi pravidlami:
- nominácia a renominácia sa uskutočňuje v rámci v Zmluve dohodnutej dennej distribučnej kapacĘ v súlade

s podmienkami PDS uvedenými v Prevádzkovom poriadku PDS. Nominácia odberateľa pre príslušné
odberné miesto nesmie pľekĺočiť DMM dohodnuté pre toto odberné miesto;

- nominácia a renominácia pľe pľíslušné odberné miesto obsahuje: množstvo plynu v m3, ktoré odberatęľ
predpokladá odobrať v danom odbernom mieste, obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu
dodávať do príslušného odberného miesta (tj. konkľétny Deň) a identifikačné rĺdaje odberateľa (číslo
pľíslušného odbemého miesta, obchodné meno odberatel'a, sídlo, emailovú adresu a telefónne číslo)'

3.2 Typy nominácie sú:

- predbeżrá mesačná, ktoľá sa nominuje najneskôr ó pracovných dní pred začiatkom mesiaca, ktorého sa
nominácia ýka;

- predbežná ýŽdeĺná, ktorá sa nominuje do 10.00 hod. predposledného pracovného dňa ýŽdňa, ktoý
predchádza ýŽdřlu, ktorého sa nominácia ýkä;

- denná, ktorá sa nominuje do l l.00 hod. dňa, ktoý predcháďzaDíu, na ktoý sa nominuje. Denná nominácia
je záväznéł.

3.3 Zm|uvné strany sa dohodli, Že ak odberatel'neuskutoční:
_ dennú nomináciu, záväznoubude predloženáýŽdennánominácia;
- dennú nomináciu ani ýždennú nomináciu, zźtväzné sú údaje z poslednej mesačnej nominácie;
- dennú nomináciu, ýždennú nomináciu ani mesačnú nomináciu, nominácia je rovná nule.

3'4 Dodávateľ po uskutočnení nominácie vykoná jej posúdenie, či je uskutočnená v súlade s podmienkami
dohodnufými v Zmluve a v prípade nedodrŽania zmluvných podmienok nominácie je oprávnený zamietnuť:
- predbežnú mesačnú nomináciu najneskôr 2 pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktoý sa uskutočnila

nominácia;
- predbeŽnú ýždennú nomináciu najneskôr do 16.00 hod. v predposledný pracovný deň ýżdřla

predchádzajúceho ýŽdňu, ktorého sa nominácia týka;
- dennú nomináciu najneskôr do 1 8.00 hod. v deň predchádzajúci Dňu, ktorého sa nominácia týka;

3.5 Ak Dodávatel' nomináciu' resp. renomináciu od odberateľa nezamietne, povaŽuje sa nominácia' resp.

renominácia, za potvrdenú a záväznű.
3'6 odberateľ poskytuje Dodávatel'ovi údaje k nominácii, ľesp. renominácii, nasledovným spôsobom: zaslaním

vyplneného formulára na e-mailovú adresu nominacie@zse-energia.sk. Dodávateľ prípadné zamietnutie
nominácie, resp. renomintrcie zasięIa na ę-mailovú adresu odberateľa:

3.7 Na rnýzvu Dodávateľa (podľa ods.3.l) je odberateľ povinný doručiť vstanovených termínov vsúlade stouto
zmluvou požadované nominácie.
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Clánok III. _ Krízová sĺtuácia v plynárenstve, obmedzenie a pľerušenie distľibúcie alebo
dodávky plynu a meranie

I. Krízová situácia v plynárenstve
1.1 Kľízovú situáciu v plynárenstve (ďalej len ,,krízová situácia") a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti

vymedzeného úzęmia vyhlasuje a odvoláva pľevádzkovatel' distribučnej siete, ktoý na zźtklade rozhodnutia
Ministerstva hospodárstva SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území (ďa|ej len

,,plynáľenský dispečing"). Urovne kĺízovej situácie v plynárenstve sú úroveň včasného varovania (včasné
varovanie), úľoveň pohotovosti (pohotovosť) a úľoveň núdze (stav núdze). odberatel' sa v prípade vyhlásenia
kľízovej situácie zavazuje postupovať podľa príslušných právnych predpisov, a to najmä $ 21 zákona o energetike
a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č,.41612012 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti o
postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatľení pri stave nűdze a o opatreniach zameraných na odstľánenie stavu
núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní
obmedzujúcich opatľení v plynárenstve pľe jednotlivé kategórie odbęratel'ov plynu, o opatľeniach zameraných na
odstránenie kĺízovej situácie a o spôsobe uľčenia obmedzujúcich opatrení v plynáľenstve a opatrení zameraných na
odstráneniekĺízovej situácie (ďalej len,,vyhláška MH sR ć..416ĺ2012Z.zł'). V zmysle zákona o energetike a
vyhlášky MH SR ć. 41612012 Z. z., je každý odbeľatel' plynu povinný pri kľízovej Situácii podrobiť sa
plynárenským dispečingom pľijaým opatreniam pri kĺízovej Situácii (ďalej len ''obmedzujúce opatrenia '') a
opatreniam zameraným na odstľánenie krízovej situácie a podiel'ať sa na odstránení jej príčin a dôsledkov.
Plynárenský dispečing vyhlasuje v súlade so zákonom o energetike a vyhláške MH SR č,. 416/2012 Z. z.
v závislosti od úrovne kľízovej situácie obmedzujúce opatrenia najmä uplatnením obmedzujúcich odberoých
stupňov ďalebo obmedzovacích vykurovacích kriviek (pre odberateľov plynu so zmluvne dohodnuým očným
mnoŽstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 633 MWh alebo nad 60 000 m3)
ďalebo uplatnením havarijného odberového stupňa (pľe všetkých odberatel'ov plynu).

1.2 odbeľateľ súhlasí súdajmi vďahujúcimi sa na hodnotu bezpečnostného minima, obmedzujúce odbeľové stupne
a/alebo obmedzovacie vykurovacie kľivky pri vyhlásení kĺízovej situácie podľa Pľílohy č. 3 tejto Zmluvy
a potvrdzuje ich správnosť. V pľípade Zmeny vše.obecne záväzných pľávnych predpisov ako aj iných skutočností
ovplyvňujúcich určenie hodnoty obmedzujúcich odberoých stupňov ďalebo obmedzujricich vykurovacích kiviek
pri kízovej situácii a obmedzujúcich opatreniach zamednljúcich jej vmiku, je odberatel' povinný ihneď písomne
omámiť Dodávatel'ovi nové hodnoty v zmysle príslušných všeobecne zävämých právnych predpisov' V prípade
porušenia tejto oznamovacej povinnosti odberatel'om je odberateľ povinný nahľadiť Dodávatel'ovi všetku škodu
(vľátane rôznych sankcií, poplatkov a pokút), ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zo strany
odberateľa.

1'3 Porušenie regulačných podmienok Zo Strany odberatel'a počas vyhlásenia kĺízovej situácie ým, źe skutočne
odobraté denné mnoŽstvo plynu v príslušnom odbernom mieste prekĺočí denný nárok stanovený na zźĺk|adę
obmedzujúcich odberor"ých stupňov alebo vykurovacích kľiviek' bude posudzované podľa ustanovení
o neoprávnenom odbere plynu a Dodávateľ je oprávnený od odberateľa poŽađovať náhĺadu škody ýmto
spôsobenú.

l.4 Ak odberateľ nedodrží obmedzujúce opatrenia, je povinný plynárenskému dispeěingu nahĺadiť škodu, ktorá
plynárenskému dispečingu z tohto dôvodu vmikla.

II. Preľušenie alebo obmedzenie distribúcie alebo dodávky plynu
2.l Dodávateľ nie je povinný dodtwať p|yn a zabezpečovať distribučné a prepravné služby do dotknutého odberného

miesta počas obmedzenia alebo pľerušenia disľibúcie alebo prepravy plynu PDS alebo prevádzkovatel'om
pľepľavnej siete podl'a príslušných všeobecne závámých právnych predpisov v oblasti eneľgetiĘ a plynárenstva
(najmä ustanovenia $ 64 ods. 2 ztlkona o energetike) a príslušných ustanoveniach prevádzkov,ých poriadkov
prevádzkovateľov. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v pľípade ukončenia distribúcie plynu do dotknutého
odberného miesta zo strany PDS v súlade s Prevádzkorĺým poriadkom PDS.

2.2 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vľátane ušlého zisku v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky
a distribúcie plynu alebo zníteni jej kvality z dôvodov na strane odberateľa.

2.3 Ak odberatęľ nedodrŽí zmluvne dohodnuté platobné podmienky, bude jeho odber plynu v zmysle $ 82 ods. 1

písm. g) zákonao energetike povaŽovaný za neoprávnený a Dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku
plynu do odberných miest odbeľateľa spôsobom uvedeným v ods. 2'4 tohto bodu II. článku III. Zmluvy.
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z.4 Dodávatel' je oprávnený obmedziť alebo preľušiť dodávku plynu a poskýovanie distribučných a prepľavných

služieb do odberných miest odberateľa uvädených v Zm|uvę a zaým účelom vo vlastnom mene poŽiadať PDS

alebo pľíslušného prevádzkovatel'a prepravnej siete (ďalej len ,'PPS") o obmedzenie alebo pľerušenie distribúcie

ďalebô pľepravy piynu, ak odberatôl' podstatne porušuje Zmluvu aj po uplynutí leh9q na dodatočné odstránenie

takéhotđ pä.usěniu- uvedenej v pĺsomnej vyzvó ooaávatel'a s upozornením, Žę dodávka plynu a distribučné

u p..p.uuné sluŽby budú preiuseńe 1ľatej teń ,,Yýzva Dodávatel'a"). Za podstatné porušenie Zmluvy sa rozumie

omeškanie odberatel'a s úhradou faktúry alebo akejkoľvek platby podľa tejto Zmluvy. Yýzva Dodávateľa sa

povaŽuje za doručenú odberateľovi najneskôr uplyńutím druhého dňa odo dňa odovzdania Yýzvy Dodávateľa

iubjektu obstarávajúcemu jej doručenie. V prípade prerušenia distribúcię plynu podl'a to]rto odseku Zmluvy níe je

Doáávatel' povinný dodáváďplyn a rabezpeĺővať distribučné a prepravné služby do odberných mięst odbeľatel'a

podl'a tejto Zmluvy a nezodpbvedá zavzniknuté škody ani ušlý zisk odberateľa. Dodávateľ poŽiada PDS ďalebo

PPS o obnovenie ?istľibúciô ďalebo prepľavy plynu do odberných miest odberatel'a v lehote podl'a platných

všeobecne ztxázných pľávnych preapisóv pó io-, čo Dodávatel' zistil pripísanie dlžnej sumy odbeľateľa za

dodávku plynu a 
'ai't 

iuueně a piepľávne siuŽby na svoj účet. Pripísaním dlŽnej !Ľmy na účet Dodávateľa sa

rozumie úhĺada dlżrej sumy na účet Dodáváteľa s uvedením správneho variabilného symbolu. odberateľ

podpisom tejto Zmluvy"berie na vedomie a súhlasí, Že vystavenie vyúčtovacej faktúry Dodávateľom zaaktuálne

ukončené faktuľačné óuaouĺ" nemá vplyv na existenciu podstatného porušenia Zmluvy zo strany odberateľa

spôsobeného omeškaním odberateľa ś úh'udou preddavkovej platby dohodnutej v súlade s touto Zmluvou pre

p.ĺrlusne fakturačné obdobie, pričom takéto pódstatné porušenie Zmluvy zo Strany odberateľa trvźL aŽ ďo

Żaptateniapreddavkovej platby alebo uhĺadenia vyričtovacej faktúry odberatel'om. 
.

2.5 oáberateľ je povinný v-prĺpađoch podľa ods. 2.4 tohto bodu nahľadiť Dodávateľovi náklady spojené s prerušením

a prípadným následným obnovením distribúcie ďalebo prepravy plynu'

III. Meranie množstva plynu a kvalita plynu
3.l Meranie mnoŽstiev pŕynu umieste äoäania, odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania' odovzdávania

qýsledkov meľania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu uskutočňuje PDS za

pädmienok stanovených u piĺ'1,,šn1i.h právných predpisoch (najmä zźlkon o energetike, Pravidlá trhu), v platnom

Prevádzkovom poriadku PDS a Tęchnických podmienkach PDS'
3'2 Plyn je v miestó dodania meraný určeným meľadlom v zmysle zákoĺa č,. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a

dopńení niektoých zákonov v mení neskorších predpisov (ďalej len ,,zźlkon o metľológii"). PDS meria

objemové množstvo distribuovaného plynu z distribučnej siete do odberných miest v súlade s príslušnými

pľávnymi predpismi, najmä zákonorn o -ót'ológii. V prípade zistenia poruchy určeného meradla alebo fakturácie

i n..p.aunbu konštantou má Dodávateľ a odbeiateľ právo na úpľavu fakturačných hodnôt podľa ridajov od PDS

ďaleĹo vydaných postupov pre stanovenie náhĺadných hodnôt PDS a na vykonanie správneho vyúčtovania

dodávĘ plynu.
3.3 odbeľateľ je povinn1i staľať sa omeracie zariadenie (určené meradlo) tak, aby neprišlo kjeho poškođeniu alebo

odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky závady na určenom meradle wátane porušenia zabezpečenia pľoti

neoprávnenej manipuiácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne nahlásiť PDS.

3.4 Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí chybu na určenom

merad1e, môže pľośtredníctvom Dodávatel'a písomne poŽiadať PPS alebo PDS o zabezpećeniejeho preskúšania'

Dodávateľ je povinný túto Žiadosť odbeľateľa odoslať PPS alebo PDS, ktoý v zákonnej lehote zabezpečí

preslĺušanie môradla. PPS alebo PDS je povinný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť

u;ynl.nu určeného meradla a pľedloŽiť určené meľadlo na preskúšanie.

3.5 Podanie žiadosti o preskúšänie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zap|atíť preddavkové platby alebo

vyúčtovanie za ođobraý plyn v lehote ich splatnosti

3.6 Ák sa zistí chyba určenéírđ meľadla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa zákona o metrológii náklady spojené

s preskúšaním a v.ýmenou hľadí PPS alębo PDS. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby' ktoré presahujú

cńybu povo1enĺ póaľa zákonao metrológii, uhľadí náklady spojené s preskúšaním a ýmenou odberateľ.

3 '7 v prĺpäde, Že ođberateľ nedodrŽí svoje lovinn osti a zźlvazky súvisiace s meraním a meľacím zariadením uvedené

vo všeobecne závdznýchprávnych pródpisoch, v Technických podmienkach PDS a Prevádzkovom poriadku PDS

voči Dodávatet'ovi pôdľa tejto Zmiuvy ďalebo voči PDS, jeho odber plynu sa povaŽuje za odber v rozpore so

zmluvou a oodávatäľ je oprávnený poŁiuduť PDS o prerušenie alebo obmedzenię distribúcie plynu do príslušného

odberného miesta odberatęľa.
3.8 odbeľatel' sa zavazuje umoŽniť prístup PDS k odbernému plynovému zariadeniu a určenému meradlu v súlade

s Prevádzkovým póriadkom pbs ä všeobecne záväznými právnymi predpism|, odberateľ je povinný

prevádzkovaŕ odbäľné plynové zariadęĺie tak' aby nepoškodil určené meradlo. Akýkol'vek zásah do určeného

meradla inou osobou ako PDS je zakázaný.
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3.9 Kvalita plynu musí zabeŽných okolností zodpovedať špecifikácii podl'a Technických podmienok PDS. Na určenie
akostných makov plynu sú závazné údaje zistené PDS v uzloých bodoch konĺoly kvality na distribučnej sieti.

3.10 Dôvody ýmeny určeného meradla môŽu bý najmä:
a) qýmena určeného meradla pred vypršaním platnosti overenia,
b) ýmena určeného meradla pri poŽiadavke na preskúšanie určeného meradla,
c) ýmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle,
d) ýmena určeného meradla z'dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

3.1l o termíne ýmeny určeného meradla informuje odberatel'a PDS alebo PPS. Informovanie podľa predchádzajúcej

vety sa pľi plánovanej výmene vykoná aspoň 30 dní vopred (to neplatí, ak odberatel' súhlasí s neskoľším
oznámením teľmínu plánovanej ýmeny) a pri neplánovanej výmene bezodkladne.

IV. Denná distľibučná kapacita
4.l Zmluvné stľany si dohodli dennú distribučnú kapacitu vo qýške DMM uvedenej v Prílohe č. I Zmluvy dohodnutej

zvlášť pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa.
4.2 odberateľ nemôŽe prekročiť dennú distribučnú kapacitu dohodnutri v Prílohe č' 1 Zmluvy pre príslušné odberné

miesto.

článot Iv. - Cena

L Cenaza dodávku plynu vrátane pľevzatia zodpovednosti za odchýlku a cena za službu profilu
1 . l Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za dodávku plynu na obdobie od l . l .20l8 đo 3l.12.2019 vo qýške

25,47 ElJRJMwh. Uvedená cena za dodávku plynu platí pre dodávku plynu do všeĘch odberných miest
odberateľa podľa tejto Zmluvy a v uvedenej cene je zahrnutá aj cena prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Dodávateľom. Jednotková cęna za dodávku plynu podl'a tohto odseku Zm|uvy môŽe bý Dodávatęľom zýšenźl
v prípade a za podmienok podl'a ods. 2.3 bodu II. tohto článku IV. Zmluvy.

1.2 Cena za dodávku plynu podl'a tohto bodu Zmluvy platí pľe dodávku plynu do všetkých odberných miest
odberateľa podľa tejto Zm|uvy. a v uvedenej cene je zahĺnutá aj cena prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Dodávateľom. Jędnotková cerla za dođávku plynu podľa tohto bodu Zmluvy môŽe byť Dodávateľom zýšená
v pľípađe a za podmienok podľa ods' 2.3 bodu Il..tohto článku IV. Zmluvy.

II. Vyhodnotenie odberu plynu

2.l odbeľateľ sazaväzuje odobľať od Dodávateľa počas Vyhodnocovacieho obdobia mnoŽstvo plynu vtolerancii
+80Yo z CZM dohodnutého vo výške podľa odseku 2.5 bodu II. článku II. Zmluvy. Dodávateľ má právo
vyhodnotiť odber plynu odberateľa podľa tejto Zm|uvy po skončení Vyhodnocovacieho obdobia.

2.2 Ak odberateľ odobeľie od Dodávatel'a počas Vyhodnocovacieho obdobia menej ako 80% zCZM dohodnutého vo

uýške podl'a odseku 2.5 bodu II. článku II. Zmluvy, má Dodávatel' právo poŽaďovať od odberateľa zap|atenie

zmluvnej pokuty vo výške 7,64 EUR za kaŽdtl MWh neodobratého množstva plynu. MnoŽstvo neodobratého
plynu sa pre tento účel vypočíta ako rozdiel medzi 80oÁ zCZM dohodnutého vo rĺýške podľa odseku 2.5 bodu II.

článku II. Zmluvy a skutočne odobraým množstvom plynu odberatel'om počas Vyhodnocovacieho obdobia.
V prípade predčasného ukončenia Zm|uvy (tj. ukončenie Zmluvy pľed uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia)
z dôvodov na strane odberatel'a (najmä ale nielen pre porušenie tejto Zmluvy odberateľom) sa mnoŽstvo

neodobľatého plynu vypočíta ako rozdiel medzi 80Yo zCZM đohodnutého vo ýške podľa odseku 2'5 bodu II.

článku II. Zmluvy a odberateľom skutočne odobraým mnoŽstvom plynu ku dňu predčasného ukončeniaZmluvy.
2.3 Ak odoberatel' odoberie od Dodávatel'a počas Vyhodnocovacieho obdobia väčšie množstvo plynu ako l20%

CZM dohodnutého vo v'ýške podľa odseku 2.5 bodu II. článku I|. Zmluvy, má Dodávateľ právo zýšiť jednotkovú

cerL:u za dodávku plynu podľa ods. l.2 bodu I.tohto článku Zmluvy o7,64 EUR pre kaŽdú aj začatti MWh
odberateľom odobľatého plynu nad uvedenú toleranciu a túto odberateľovi vyúčtovať.

2.4 odbęratel' je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách v odbere plynu,
ktoré by mohli spôsobiť nedodrŽanie v odseku 2.5 bodu II. článku II. Zmluvy dohodnutého CZM o viac ako

toleľanciu uvedenú v odseku 2.1 tohto bodu Zmluvy.
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III. Cena za pľepravu a distribúciu plynu
3.1 Cena zi prépravu plynu pre každé odberné miesto pozostáva zmesačnej p|atby za kaŽdé príslušné odberné

miesto a variabilnej sadzby za odobraý plyn. Jednot\ivé ztoźky cęny za prepraw plynu platné pre príslušné

zmluvné obdobie sú zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:

Variabilná sadzba Za pľepľavu
(EUR/MWh)

1,80

Mesačná platba
(EUR/mesiac)

0,00

3.Ż odberate|'berie na vedomie, že ýpočet mesačnej platby a variabilnej sadzby Za prepraw plynu podl'a

predchádzajúceho odseku Zmluvy, vychádza zcien za tarifu pre jednotlivé vstupné a v'ýstupné body prepravnej

iiete schvalených v čase uzatvoieniá tejto Zmluvy platného a ĺeinného Rozhodnutia Únso pre príslušného

prevádzkovatel'a prepľavnej siete, ktoým sa určujú ceny Zaprístup do prepravnej siete a pľepravu plynu (ďalej len

,,cenové rozhodnutie na prepravu plynu").
3.3 Ďodávatel' si v prípade zmeny cenového rozhodnutia na prepľaw plynu počas doby platnosti tejto Zmluvy (ďalej

len ,,nové cenové ľozhodnutie"), vyhĺadzuje právo jednostranne zmeniť pre kaŹdé odberné miesto mesačnú

platbu a variabilnú sadzbu za prepravu plynu dohodnutu s odberateľom podl'a ods. 3.l tohto bodu Zmluvy' a to

o Sumu určenú na základe váženého priemeru, ktoý sa vypočíta ako rnýška rozdielu cien za tarifu pre jednotlivé

vstupné a výstupné body prepravnej siete medzi cenoým rozhodnutím za prepravu plynu a noým cenov'ým

rozhodnutím Za prepravu plynu v pomere, v akom Dodávatel' zabezpečuje prepľaw plynu cez jednotlivé vstupné

a výsfupné body z pľepravnej siete pľe svojich odberatel'ov.
3.4 cenu 

'ä 
distribúciu plýnu aďoĺuemých miest určuje Dodávateľ v zmysle platného Rozhodnutia Únso pre PDS'

ktoným sa PDS ureujú lrrriĘ zaprístup do distľibučnej siete a distľibúciu plynu a poskytovanie podpoľných služieb

v plýnáľenstve v závislosti od ZM príslušných odberných miest. odberateľ je povinný zaplratiť Dodávateľovi
jeäńotlivé z|oŽky ceny Za distribriciu plynu asluŽby súvisiace sdistribúciou plynu podľa príslušného platného

ienového rozhodnutia ÚRSo tak, ako keby mal odberateľ uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre

ZM dohodnuté pľe jednotlivé odbemé miesta podl'a Zmluvy.
3.5 Ak odberateľ p}ekľočí v ktoýkoľvek Dęň zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na vstupnom bode (na

ktoromkoľvek odbernom miesta odberateľ podľa tejto Zmluvy) a voči Dodávateľovi bude PDS uplatnený

poplatok za pľekľočenie dennej distribučnej kapacity na danom vstupnom bode v zmysle platného cenového

Ŕozhodnutia Únso pre PDS, ktoým sa PDS uľčujú tariý za prístup do dishibučnej siete adistribriciu plynu a
poskytovanie podporných služieb v plynáľenstve, odberateľ zap|atí Dodávateľovi tento poplatok za pľekročenie

ä"*ô1 ai'ľĺuučnej kapaciý na vstupnom bode, ktorú by bol povinný p\atiť, keby malpre toto obđobie uzatvorenú

samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do pľíslušného odbeľného miesta.

3.6 Dodávateľ účtuje odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa platného cenníka sluŽieb

PDS zverejneného na webovom sídle PDS (ďalej aj ,,cenník služieb distribúcie").
3.7 Ak dôjde k r*"n" regulovaných cien na záklaďe Zmęny cenového rozhodnutia Únso počas zmluvného obdobia,

Dodávatęľ je' oprávnený ričtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového

rozhodnutia URSO.
3.8 Dodávateľ je oprávnený v prípade TÍIeny cenníka sluŽięb distribúcie upľaviť fakturovanie ceny Odberateľovi za

tieto sluŽby v súlade So Zmenou tohto cenníka.

IV. Dane a iné poplatky
4.l Ceny uveděné v tomto článku IV. neobsahuj u đaň z pľidanej hodnoty (ďalej len ,,DPH") . K ĺlvádzaným cenám sa

pri řakturácii pripočíta DPH v súlade s platným zákonom č. 222lzOO4 Z. z. o dani z pľidanej hodnoty v sadzbách

platných ku dňu dodania tovaru a sluŽby.
4.2 k ..n. za dodávku plynu uvedenej v tomto článku Zmluvy sa pri fakturácii pripočíta spotrebná daň z plynu

v zmysle zttkona č,. 60912007 Z. z. o spotrebnej đani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení ztlkona č'
g8/2oo4 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v menĺ neskorších predpisov (ďalej aj ,,zákon o spotrebnej

dani z plynu") viadzbách platĺrých ku dňu dodania tovaru. V prípade uplatnenia nároku odberateľa na dodávku

plynu uez spotrebnej danejé odberateľ povinný postupovať voči Dodávateľovi v zmysle zákona o spotrebnej dani

iplynu apreukázať mu pľípadný nárok na dodávku plynu bez zaťaŽenia spotrebnou daňou pľed začiatkom

ouo-ouiu đodávky plynu bez spotľebnej dane zplynu, najneskôr však pri pravom odbere zemného plynu

oslobodeného od spotrebnej dane. Ak odbeľatel'požaduje dodávku plynu oslobodenú od spoftebnej dane z plynu

a je drŽitel'om povolenia na oslobodený zemný plyn tak, ako to ustanovuje zákon o spotrebnej dani z plynu, je

póvinný jedno łyhotovenie tohto povolenia (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) odovzdať Dodávatęľovi v
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súlade s pľíslušnou pľávnou úpravou. Dodávatel' zohľadní rozhodné skutočnosti po doručení omámenia Zo strany

odberateľa' Ak bolo odbeľateľovi pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn doplnené, vydané nové

povolenie na oslobodený zemĺý plyn alebo mu bolo odňaté povolenie na oslobodęný zemný plyn, je povinný o

ýchto skutočnostiach písomne informovať Dodávatel'a bezodkladne odo dňa vzniku tlýchto skutočností. odbeľateľ
zodpovedá Dodávateľovi za škodu spôsobenú poľušením pľávnych povinností v súvislosti s nadobudnutím,

zmenou alebo odňatím povolenia na oslobodený zemný plyn v zmysle príslušnej pľávne úpravy a neoznámením
Dodávatel'ovi o doplnení pôvodného povolenia na oslobodený zemný plyn, vydaní nového povolenia na

oslobodený zemný plyn alebo o odňatí povolenia na oslobodený zemný plyn. odberateľ je ďalej povinný

bezodkladnę informovať Dodávateľa o všetkých zmenźrch a skutočnostiach na jeho stľane, ktoré môŽu ovplyvnit'
povinnosť platiť spotrebnú daň zo zemného plynu podľa zákoĺa o spotrebnej dani z plynu a tiež o skutočnosti
použitia dodávaného plynu na rnýrobu tepla a na iné účely ako pre ýrobu tepla'

4'3 Ak by boli na zźtk\ade všeobecne záväzĺých právnych predpisov plnenia dodávané Dodávatel'om odbeľatęl'ovi
podľa tejto Zmluvy zaťaŽené clami, prípadne inými daňami a poplatkami, ktoré nie sú uplatňované v čase

uzatvorenia Zmluvy, zmluvná cenazaplnenia sa upraví o pľíslušnú čiastku.

4.4 odberateľ je povinný uhĺadiť Dodávatel'ovi spolu s cenou za plnenia podľa tejto Zm|uvy aj ďalšie platby, ľesp.

poplatky súvisiace s predmetom Zm|uvy, ak odberateľ svojím konaním, resp. nekonaním vyvolal vznik
skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (sluŽieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, a tieto sú

spoplatňované podľa cenníka služieb Dodávateľa zverejneného na webovom sídlę Dodávatel'a (ďalej len ,,cenník
služieb Dodávateloa") alebo cenníka sluŽieb distľibúcie, prípadne ak Dodávatel'ovi vmikne dodatočne povinnosť

takéto platby uhradiť.

článok V. - Spoločné ustanovenia

I. Platobné podmienky a fakturácia
l.l Dodávka plynu (vrátan e prevzatia zodpovednosti za odchýlku a sluŽby profilu) a distribučné a prepravné sluŽby sú

vzmysle zźtkona o DPH považované za opakované dodanie tovaru asluŽby. Faktrĺry sa vystavujú spoločne za

dodávku plynu, sluŽbu proťrlu a distribučné a prepľavné služby.
1.2 odbeľateľ sa zavđzvje ułlrädzať Dodávateľovi preddavky za zdrużeĺt dodávku plynu (za dodávku plynu vrátane

prevzatia zodpovednosti za odchýlku a sluŽbu profilu a distľibučné a pľepľavné sluŽby). Výška, počet, termíny a
špôsob platby pľeddavkov pre odberné miesta s ľočnou spotľebou nad 633 MWh sú zmluvnými stranami

dohodnuté v Prílohe č,. 2 tejto Zm|uvy. Zm|uvné Stľany sa môžu priebežne počas tľvania Zmluvy dohodnúť na

zmene v,ýšky, počtu, termínov alebo spôsobu platieb preddavkov Zmenou Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Dodávatel'

bude odbeľateľovi zasielať pre odbemé miesta s ročnou spotrebou do 633 MWh zálohové faktury mesačne, a to

vo ýške 1ll1 z predpokladaných ročných nákladov na združenú dodávku plynu. Úhĺady preddavkov

a zálohov,ých faktúr odberateľ uskutočňuje bezhotovostným platobným sýkom na niektoý z bankoqých účtov

Dodávateľa uveđených v záh|avi tejto Zmluvy. odberateľ bude v platobnom styku používať pre preddavky

vaľiabilný symbol uvedený v Prílohe č,. 2 tejto Zmluvy. odberatel' je povinný uhrádzať pľeddavky tak, aby boli
pripísané na účet Dodávateľa v pľíslušnej uýške najneskôr ku dňu uvedenému v Pľílohe č. 2 tejto Zmluvy resp.

najneskôr ku dňu uvedenom na zálohovej faktúre (pri odberných miestach s ročnou spotrebou do 633 MWh) ako

deň úhľady (splatnosti) preddavku.
1'3 Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení kaŽdého fakturačného obdobia vyičtovaciu fakturu za zdruŽęnil

dodávku plynu (za dodávku plynu vrátane pľevzatia zodpovednosti za odchýlku a sluŽbu pľofilu a distľibučné a

pľepravné sluŽby) zakaŽdé odbemé miesto zvlášť alebo spoloěnú vyúčtovaciu fakÍúru za všetky ođberné miesta.

Éaktuľačné obdobię pre odberné miesta s ľočným odberom nad 633 MWh je obdobie od prvého do posledného

Dňa (vrátane) kaŽdého kalendáľneho mesiaca. Pre odberné miesta s ročným odberom do 633 MWh je fakturačné

obdobie definované začiatkom účinnosti Zm|uvy a posledným dňom odpočtového cyklu (spľavidla ku koncu
kalendárneho roka), resp. koncom ričinnosti Zm\uvy, ak nie je dohodnuté inak.

Vyričtovaciu fakfuru za zdruient dodávku plynu pre odberné miesta s ročnou spotrebou nad 633 MWh vyhotoví
Dodávatel' k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú preddavky' ktoľé boli
odberatęľom uhĺadené Dodávateľovi za prĺslušný mesiac, pokiaľ boli do konca fakturačného obdobia pľipísané na

účet Dodávateľa. Vyúčtovaciu faktúru za zdrużenű dodávku plynu pre odberné miesta s ročnou spotrebou do 633

MWh vyhotoví Dodávateľ k poslednému dňu pľíslušného faktuľačného obdobia' Vo vyúčtovacej faktúre sa
odpočítajú predđavĘ, ktoré boli odberatel'om Dodávatel'ovi uhľadené za pľíslušné fakturačné obdobie, pokial'

boii do konca faktuľačného obdobia pripísané na účet Dodávateľa. Vyúčtovaciu faktúru za zdruŹen'ű dodávku
plynu je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadnęho odpočfu, pri výmene určeného meradla,

ukončení odberu a pod.
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l.4 Podkladom pre faktuľáciu sú namerané mnoŽstvá plynu v jednotlivých odberných mięstach predloŽené
Dodávatel'ovi PDS alebo mnoŽstvá plynu určené iným spôsob podl'a osobiých pľávnych pľedpisov. Dodané
a odobraté množstvo sa vyhodnocuje ako množstvo eneľgie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je súčinom
spal'ovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu v zmysle pľíslušných platných všeobecne zźxazných
právnych predpisov'

1.5 Vyfakturovaný nedoplatok odberatęl'uhradí Dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry. Vyfakturovaný preplatok
Dodávatel'vráti odberatel'ovi na účet ođberatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v termíne do dátumu splatnosti
faktúry, pokial'odberatel'nemá voči Dođávatel'ovi iné finančné záväzky ztejto Zm|uvy, ktoré by bolo moŽné
započitať' Zmęnu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán bude moŽno uskutočniť iba písomným
oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej zmluvnej strane najneskôr spolu s príslušnou
faktúrou, resp. pľed doručením vyúčtovacej faktúry. Vzniknuté bankové poplatky znźśakażdá zmluvná strana na
svojej sffane.

I.6 odbeľateľ sa zavťizuje platiť faktúry bezhotovostným platobným stykom pod správnym variabilným symbolom
uvedeným na jednotlivych faktúrach na účet Dodávateľa. V prĺpade, ak faktúľa nebude obsahovať číslo účtu
Dodávatel'a, odberatel' sazaväzuje uhradiť faktuľu na niektoý z účtov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.

l.7 Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna, đňom
splatnosti je najbližší nasledujúci pľacovný deĺ. Úhľadou sa rozumie pripísanie vyfaktuľovanej sumy na účet
Dodávateľa. Ak odberatel'poukáže úhľadu s nesprávnym variabilným symbolom aleboju poukáže na iný účet ako
uvedený v odseku l.6 tohto bodu, Dodávatel'je oprávnený vrátiť mu úhľadu ako neuhĺadenri (neidentifikovatel'nú)
a rĺčtovať mu úrok z omeškania za oneskorenú úhľadu vo výške podľa tejto Zmluvy. Pre faktury za zdrużenil
dodávku plynu je variabilný symbol (VS) uvedený vo fakture.

l'8 odberatel'poŽaduje zaslať faktury na adresu: obec Miloslavov obecný úľad, AlŽbetin Dvor l81,900 42
Miloslavov.

l.9 Ak odbeľateľ neuhľadí akúkoľvek platbu z tejto Zmluvy v lehote jej splatnosti, Dodávateľ zašle odbeľateľovi
písomnú upomienku (vyzvu) na náklady odbeľatęľa podľa cenníka služieb Dodávatel'a. Písomná upomienka
(ýzva) Dodávatel'a podľa pľedchádzajtrcej veý sa považuje za doručęnú odbeľateľovi dňom prevzatia zásielky
alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielĘ alębo dňom jej uloŽenia na pošte, aj keď sa o jej uložení odbeľatęľ
nedozvedel.

1.l0 Vprípade omeškania odberateľa súhĺadou akéhokoľvek zźyazku (platby) ztejto Zn|uvy (vrátane zálohoqých
faktuľ), je Dodávatel' oprávnený účtovať odberateľovi úľok z omeškania vo ýške 0,05 o/o z đlžnej sumy zakażdý
aj zač:aý deň omeškania až, ďo dňa jej úhľady pripĺsaním na bankoý účet Dodávatel'a. Pľi omeškaní s lĺhľadou
preddavku v lehote a vo qýške podľa dohody o úhľade preddavkov uvedenej v prílohe č' 2 Zm|uvy,je Dodávatel'
opľávnený účtovať odberateľovi rirok z omeškania vo ýške 0,05 %o z d|hlého preddavku zakaždý deň omeškania
od dátumu splatnosti preddavku do posledného dňa v mesiaci' v ktoľom mal bý pľeddavok uhĺadený. odberateľ
je povinný vyúčtované úľoky uhľadiť. Uplatnením úroku z omeškania Dodávateľom nieje dotknuťýjeho nárok na
náhradu škodu pľevyšujúci vyfakturovaný urok z omeškania.

l.1l Ak odberatel'neurčí, na úhĺadu ktoľého záväzku je platba určená' je Dodávatel'opľávnený pouŽiť túto platbu na
úhľadu najskôr splatného závťizku, a to najskôr na prĺslušenstvo.

l.12 Akákol'vek iná platba podl'a tejto Zmluvy' ktorá nespadá pod zdruŽenú đodávku plynu, bude uplatnená formou
faktury, kĺorej splatnosťje 14 dní od dátumu jej vystavenia.

l . l 3 Uplatnením reklamácie faktúry odberateľom nie je dotknutá jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote splatnosti.
| 'l4 Zm|uvné strany majú nárok na VyTovnanie nesprávne faktuľovaných súm, najmä ale nielen z dôvodu použitia

chybných údajov pri vystavení faktúry.
1.15 Faktúry vyhotovené prostriedkami hľomadného spracovania (uýpočtovou technikou) nemusia bý Dodávatel'om

podpísané a stačí ak budú obsahovať formuláciu ,,Toto tlačivo bolo vytvoľené automaticky a je bez podpisu".
1 ' l 6 Ak odberateľ riadne neuhradí fakturovanú sumu v plnej vyške v lehote splatnosti, a to ani v dodatočnej lehote

stanovenej Dodávatel'om v upomienke, je Dodávateľ opľávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu do
odberných miest odbeľatel'a podľa Zmluvy na náklady odberatel'a, aza Ęmto účelom poŽiada PDS
o obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu do odberných miest, to aŽ do riadneho zaplatenia dlžľrej sumy.
Zároveřl nezaplatenie akejkol'vek pohľadávĘ odberateľa voči Dodávatel'ovu znamená porušenie povinností
odbeľatel'a podľa tejto Zm\uvy a zak|adá práva dodávatel'a odstúpiť od Zmluvy ako je ďalej uvedené v Zmluve.

II. Reklamácie
2.I Ak sa stane chyba pri fakturácii nesprávnym odpočtom, v'ýpočtovou chybou, pouŽitím nesprávnej sadzby alebo

nespľávneho ýpočtu a pod., majú zmluvné stľany nárok na vzájomné vysporiadanie, ako je uvedené vyššie. Ak
odberatel' zistí chybu vo fakture za zdruŹení dodávku plynu, bez zbytočného odkladu zašle Dodávatel'ovi
písomnú ręklamáciu s uvedením reklamovaných skutočností s priloŽením podkladov potrebných pre prešetrenie
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reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie Dodávatęľ vystaví opravnú faktúru. Ak chybu zistí Dodávatel',
bęzodkladne vyhotoví opravnú faktúru

2.2 odberatel' má právo písomne ľeklamovať aj iné vady, ku ktoým došlo pri ręalizźtcii tejto Zmluvy, pričom
reklamácia musí obsahovať opis reklamovaných skutočností s príloŽenĺm všetkých podkladov potrebných pre
pľešetľenie ľeklamácie.

Ż'3 Dodávatel' ľeklamáciu podl'a odseku 2.| a2.2 tohto bodu Zm|uvy pľešetrí a ýsledok prešetrenia písomne oznámi
odberatel'ovi v lehote do 30 dnĺ od doľučenia reklamácie, pokiaľ zo zákona nevyplýva iná lehota. Pokial' si
prešetrenie reklamácie vyŽaduje súčinnosť tretej strany, môŽe Dodávatel'predlŽiť lehotu na vybavenie reklamácie
o ďalších najviac 30 dní.

2'4 V prípade neopodstatnenej ľeklamácie je Dodávatel' oprávnený vyúčtovať odbeľateľovi náklady súvisiace s jej
prešetrením.

2.5 odberateľ je povinný poskýnriť Dodávatel'ovi ďalebo PDS pri prešetrovaní reklamácie súčinnosť, najmä ale
nielen umoŽniť kontrolu na odbernom mieste tak, aby mohla byť reklamácia riadne pľešetrená.

2.6 odberateľ môŽe uplatniť reklamáciu písomne na doručovacej adľese Dodávateľa ZSE Energia' a. s., P.o.Box 325,
8l0 00 Bratislava 1, osobne vkontaktných miestach Dodávatel'a na predpísanom tlačive Dodávatel'a, alebo
e|ektronicĘ na e_mailovú adresu reklamacie@zse.sk. Písomná reklamácia odberateľa môŽe byť Dodávateľovi
doľučená aj prostredníctvom pľideleného account alebo key account manaŽéra na e-mailovú adresu
rastislav.kysel@hotmail.com.

2.7 Pri vybavovaní ľeklamácie sa postupuje podl'a Reklamačného poriadku zverejneného na webovom sídle
Dodávateľa.

Ż.8 V prípade, ak odberateľ nesúhlasí s qisledkom ľeklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, je
opľávnený najneskôr do 45 dnĺ od doručenia vybavenia reklamácie predložiť spor s Dodávateľom alebo PDS na
mimosúdne riešenie na ÚRso.

III. Vyhodnocovanie a zabezpečenie kľeditného ľizika
3.1 Neaplikuje sa.

IV. Náhľada škody
4.1 Ak poruší niektorá zo zm|uvných stľán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, má poškodená zmluvná strana

pľávo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo
prerušením dodávky plynu alebo distribricie plynu v súlade s príslušnými všeobecne zźnaznými pľávnymi
predpismi, prevádzkoqými poriadkami príslušných prevádzkovateľov sústav (najmä Prevádzkoým poľiadkom
PDS) alebo S touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Právo na náhĺadu škody nevzniká
za nedodané mnoŽstvo plynu pri opľávnenom prerušení alebo obmedzení dodávĘ plynu zo strany Dodávateľa
(napríklad ale nielen pľi vyhlásení stavu núdze a obmedzujúcich odberoých stupňov či havarijného odberového
stupňa, pri obmedzení alebo prerušení dodávok z dôvodu porušenia Zmluvy odbeľatel'om a pod)'

4.2 Dodávateľ nezodpovedá za vniknuté škody ani za ušlý zisk, ak je dodávka alebo distľibúcia plynu zabezpećená
cez zariadenie subjektu, ktoý nie je držitel'om licencie na distribúciu plynu a nedodanie plynu bolo spôsobené
poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadeni. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku
poruchy alebo odpojenia odbemého plynového zariadenia, ktoré nadväzuje na v'ýstupný bod dishibučnej sústavy,
a ktoré nie je PDS oprávnený prevádzkovať. Dodávatel' tiež nezodpovedá za škody spôsobené nedodanĺm plynu
a/a|ębo disĺibučných či prepravných služieb, ktoľé vznikli pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom
hospodárskom záujme v zmysle ustanovęní $24 zékona o energetike.

4.3 odbeľatel' zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom energetike a

s príslušnými všeobecnę ztwäznými právnymi predpismi a za škodu spôsobenú Dodávatel'ovi porušením
akejkol'vek povinnosti ztohto záväzkového vzťahu alebo zákonnej povinnosti. odberateľ je zodpovedný za
akékol'vek poruchy, straty a uniĘ plynu na časti odberového plynového zariadenia odberateľa, ktoým preteká
nemeraný plyn. Ak je dôsledkom týchto skutočností vmik akejkoľvek škody alebo nedodanie poŽadovaného
množstva plynu podľa Zmluvy' je zatakĹlto škodu či nedodanie zodpovedný výlučne odberateľ.

4.4 Ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy z dôvodov na stľane odberateľa pred uplynutím doby' na ktorú bola táto
Zmluvauzatvorená, má Dodávateľ pľávo na náhĺadu preukázateľnej škody, ktorá mu ým vznikla.

4.5 odberatel' s Dodávatel'om sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pľi ktoých sú si vedomí, Že
by mohli viesť ku škodám a vyvinúť maximálne úsilie na pľedchádzane vzniku škôd a zníżęnie ich rozsahu.

Zmluvné pokuty a náhľada škody
Dodávateľje oprávnený okľem zmluvnej pokuty poŽadovať aj náhľadu škody za porušenie povinnosti, na ktoru sa

vďahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zm|uvy.

v.
5.1
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VI. Vis maioľ (vyššia moc)
6.1 Zmluvné stľany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné a|ebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto

Zmluvy v pľípade, ak toto neplnenie je r"ýsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) v zmysle
príslušných ustanovení obchodného zákonníka (napríklad vojna, celoštátny štrajk postihujúci moŽnost'
plneniazmluvnou Stranou ' Zemetrasenie, ztlplava, poŽiarę, teroristický útok, nepľedvídatęl'né pľíľodné udalosti
atď.)'

6.2 Zm|uvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o ýchto okolnostiach
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením dôvodov a predpokladanej doby ffvania
tĄýchto okolností. Na poŽiadanie pľedloŽí zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujrice
zodpovednosť, druhej zmluvnej stľane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti.

6.3 Zm\uvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maioľ).
6'4 Zmluvnźĺ Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, Že

poruší svoju povinnosť zo zmluvného vďahu, je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej strane povahu
prekážky, ktorá bráni, alebo bude brániť v plnení povinnosti, ojej dôsledkoch a pľedpokladanom tľvaní. Správa sa
musí podať bez zbýočného odkladu po tom, ako sa povinná zmluvná Strana o prekáŽke dozvedela alebo pri
ná|eŽitej starostlivosti mohla dozvedieť. Skody vyplývajúce z neskorého omámenia o hrozbe alebo vzniku vis
maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná zatakéto neskoré oznámenię.

6.5 Dodávatel' nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vrátane
stavu núdze a predchádzania stavu núdze u tľetej strany, ktorá je voči Dodávatel'ovi dodávateľom plynu alebo
dopľavcom plynu alebo distribútorom plynu a tieto okolnosti majú za následok, že plnenie povinností Dodávatel'a
podľa tejto Zmĺuvy je nemožné.

6.6 Zmluvná strana postihnutá vis maior je povinná vyvinúť primerané úsilie na odstránenie okolností vylučujúcich
zodpovednosť, aby bolo moŽné čo najskôr obnoviť plnenie pľedmetu Zmlruvy.

VII.Trvanĺe Zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu
7.I Ttlto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán a účinnosť

dňom l.1'20l8, a to s vyhodnotenia odberu plynu podľa čl. IV. bod II. tejto Zm|uvy a s v'ýnimkou ustanovení ods.
7 .10 aŽ7 '12 tohto bodu Zmluvy a ods. l0.l4 bodu X. čl. V. Zmluvy, ktoľé nadobúdajú účinnosť dňom uzatvorenia
tejto Zmluvy, resp. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak je táto Zm\uva povinne zverejňovanou zmluvou
podľa Informačného zttkona, pľičom ustanoveniä ods.7.l0 aŽ7.12 tohto bodu Zm|uvy predstavujú osobitnú
dohodu zmluvných stľán o povinnostiach odberateľa vyplývajúcich z Informačného zákona, ktorá nadobúda
účinnosť dňom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stľanmi. Táto Zmluva sa uzaÍvára na dobu určitú do
3l .l2.20l9. Povinnosť Dodávateľa dodávať plyn do ođberných miest podl'a tejto Zmluvy vznlkźl dňom l . l .20 l 8,
nie však skôr ako PDS pridelí Dodávateľovi distribučnú kapacitu pre príslušné odbemé miesta odberateľa.

7.2 Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy z dôvodov na strane odbeľateľa alebo Dodávatel'a pred uplynutím doby, na ktoru
bola Zmluva uzatvorená, druhá zmluvná stľana má právo na náhľadu škody' ktorá jej ým preukttzateľnę vznikla.

7 '3 Dodávateľ je oprávnený od tejto Zm\uvy písomne odstúpiť v pľípade:
a) ak je odberatel' v omeškaní s úhĺadou faktury, preddavku alebo akejkol'vek platby a túto neuhľadil ani do 10

dní od doručeniaYýzvy Dodávateľa na jej uhľadenie;
b) neoprávneného odberu plynu v zmysle zákona o energetike;
c) ak odberateľ neumožní PDS prístup k určenému meradlu vrátane telemetľického zariadenia ani po ýzve PDS;
d) neoprávneného zásahu odberatel'a do zaľiadenia pre dopravu plynu alebo do určeného meľadla vrátane

telemetľického zariadenia alebo opakovaného porušenia určeného meradla vrátanę telęmetrického zariadenia,
alebo j eho časti proti neopľávnenej manipulácii.

Účinnosť odstúpenia nastane doľučením písomného omámenia o odstupení odberateľovi atebo neskorším dňom
uvedeným v písomnom oznámení Dodávateľa o odstúpení od zmluvy zaslanom odbeľateľovi.

7.4 odbęľateľ je oprávnený od tejto ZmIuvy písomne odstupiť v prípade, ak Dodávateľ opakovane poľuší povinnosť
dodať odberateľovi plyn v dojednanom množstve okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť aprípadov, keď
táto Zmluva alebo všeobecne závdmé právne predpisy oprávňujú Dodávatel'a plyn nedodať, a ak si tuto povinnosť
nesplní ani v dodatočnej lehote určenej odberateľom, ktorá nesmie byť kľatšia ako l0 dní od doručenia ýzvy
odberatel'a Dodávateľovi. Úeinnosť odstúpenia nastane dňom doľučenia písomného omámenia o odstúpení od
zmluvy Dodávatel'ovi alebo neskoľším dňom uvedeným v pĺsomnom oznámení odberateľa o odstúpení od
zmluvy zaslanom Dodávatel'ovi.

7 .5 KaŽdtl zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zm|uvy písomne odstupiť, ak:
a) druhá zmluvná stľana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
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b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný neťou osobou, pričom dotknutá
zmluvná stranaje platobne neschopná aleboje inak v situácii' ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania
alebo

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany začaté konkurzné konanie alebo bol návľh na vyhlásenie konkurzu
zamietnuý pre nedostatok majetku, alebo

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
Pre doručovanie odstupenia od zmluvy platia ustanovenia odseku '7 .3 a 7 .4 tohto bodu Zmluvy.

7.6 Vpľípade odstupenia od Zmluvy zostávajú práva apovinnosti vyplývajúce ztejto Zm|uvy do dňa účinnosti
odstúpenia zachované. Zmluvné stľany sú povinné vyrovnať všetky pohl'adávky azäväzky vzniknuté do dňa
účinnosti odstupenia od tejto Zmluvy. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej
strane doporučeným listom s doručenkou na adľęsu sídla zapísanú v obchodnom registri. Ak si zmluvná strana,
ktoľej je odstúpenie od Zmluvy určené toto z akéhokol'vek dôvodu neprevezme' povaŽuje sa odstúpenie za
doručené na tretí (3.) deň odo dňa odoslania, aj keď sa táto zmluvná strana o doľučení (uložení na pošte)
nedozvedela. Ak adresát odmietne odstúpenie od Zmluvy prevziať, povaŽuje sa toto za doručené dňom, keď bolo
prevzatie odmietnuté.

7.7 Tilto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktoý bola
dojednaná'

7.8 odstupenie od Zmluvy, alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka pľáva na uplatnenie nárokov
vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhĺadu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných
ustanovení ýkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stľanami a ostatných ustanovení, ktoré
podľa tejto Zm|wy alebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

7.9 v prípade ukončenia Zm|uvy, resp. v prípade ukončenia odberu na ktoromkoľvek odbeľnom mieste sa odbeľatel'
zaväzuje umoŽniť PDS vykonanie záverečného odpočtu, prípadne odobratie určeného meradla vľátane
telemetrického zariaďenia a vykonanie ďalších úkonov a opatrení súvisiacich s ukončením dodávky a dopravy
plynu do daného odberného miesta.

7.l0 Ak je odberatel'povinnou osobou podľa Informačného zákona, a ak je táto Zmluva povinne zverejňovanou
zmluvou podľa Informačného zźlkona, odberatel' sa zavdzuje zveľejniť túto Zmluvu spolu so všetkými jej
pľílohami najneskôr do 7 dní odo dňa nađobudnutia platnosti tejto Zmluvy, vŽdy však tak, aby Zmluva nadobudla
účinnosť najneskôľ k l.l.2018, a doručiť Dodávateľovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o jej zveľejnení ihneď po
zverejnení, najneskôr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. Dodávateľ má právo
pożadovať preukŁanie zverejnenia predloŽením dodatočných dokumentov s obsahom akceptovatelným pľe
Dodávateľa. Vyhlásením sa na účely tohto bodu rozumie písomné vyhlásenie odberateľa o zverejnení tejto
Zm|uvy spolu so všetkými jej prílohami na webovom sídle odberateľa, alebo v obchodnom vestníku, ak
odbeľatel' nemá webové sídlo. Potvrdením sa na účely tohto bodu ľozumie písomné potvľdenie Úradu vlády
Slovenskei republiky o zverejnení tejto Zmluvy spolu so všetkými jej pľílohami v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Uradom vlády Slovenskej republĘ, ak odbeľateľ zverejňuje zmluvy v tomto registri.

7. l 1 Ak odberateľ poruší akúkol'vek povinnosť uvedenú v ods. 7. l 0 tohto bodu Zmluvy, takéto porušenie predstavuj e
prípad podstatného poľušenia Zmluvy. odberatel' je povinný nahľadiť Dodávateľovi všetku škodu, ktorá
Dodávateľovi vznikne poľušením tejto povinnosti .

7 .12 Ak odberateľ nedoručí Dodávateľovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o zverejnení podľa ods. 7.l0 tohto bodu ihneď
po zveľejnení, najneskôr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy, Dodávateľ má pľávo
zverejniť Zmluvu spolu so všetkými jej prílohami v obchodnom vestníku, a to na náklady odberateľa. Za ýmto
účelom odberatel' udeľuje Dodávatel'ovi rnýslovný súhlas so zverejnením tejto Zmluvy spolu so všetkými jej
prílohami v obchodnom vestníku.

Y II|. Záv äzok m lčan livosti
8.l Zmluvné stľany súhlasia, Že všetky informácię askutočnosti, ktoré získali alębo oktoľých sa dozvedeli

akýmkoľvek spôsobom pri uzavretí alebo plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za đövemé
a majú charakter obchodného tajomstva (ďalej aj ,,dôveľné infoľmácie"). Zmluvné stľany sa zaväzujtl zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách, dôverné informácie pouŽívať rnýlučne na účely plnenia tejto Zmluvy,
neposkytnúť a nesprístupniť dôverné informácie Žiadnym tľetím osobám a prijať všeĘ potľebné kroky na ochľanu
a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo posĘtnutím tretej osobe.

8.2 Ustanovenie podl'a predchádzajúceho odseku sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií zmluvnými stranami
tretej strane, ktorá im poskytuje ftnančné, právne a/alebo účtovnícke sluŽby na zák|ade zmluvy, a na poskytnutie
informácií Dodávateľom materskej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

8.3 Ustanovenie o mlčanlivosti podl'a prvého odseku tohto bodu VIII. sa ďa|ej nevzťahuje na poskytnutie informácie a
skutočnosti:
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ktoré sú verejne prĺstupné, alebo ktoré sa bez Zavinenia zmluvnej Strany, ktorá tieto získala stanú verejne
prístupnými,
ktoré boli druhej zmluvnej stľane preukázatel'nę známe pred nadobudnutím platnosti tejto Zmluvy
a nepodliehaj u zźryazku mlčanlivosti,
ktoré sa majú sprístupniť aposkytnúť vzmys|e všeobecne zźlväzných právnych predpisov, nariadení burzy
cenných papierov alebo vyŽiadania opľávnených orgánov verejnej moci v 

'ô''uńu 
uŕč"no' platnými

všeobecne záväznými pľávnymi predpismi alebo pri uplatňovaní práva-ztejto Zmluvy súdnou..rtouäl"bó nu
orgánoch verejnej moci,
ak Dodávatel' poverí tretiu stranu vymáhaním pohl'adávok voči odberatel'ovi zo Zmluvy v jeho mene Za
predpokladu, Žętáto osoba bude viazaĺápovinnosťou ochraňovať dôvęrné informácie za pđdmienok najmenej
rovnako pľísnych, ako sú podmienky stanovené v Zmluve, alebo
v prípade postúpenia pľáv a povinností zo Zmluvy v súlade so Zm|uvou v príslušnom rozsahu za pľedpokladu,
Že osoba, na ktorú budú postúpené práva a povinnosti bude viazaná povinnosťou ochĺaňovať dôverné
informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stańovené v Zmluve alebo
v prípade, ak Dodávatel' potľebuje údaje zo Zmluvy na pľeukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podl'a
zćlkona č- 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoďch zákonov v znení neskôrších
predpisov ako uchádzač vo verejnom obstarávaní '

8.4 Povinnosti zachováwať mlčanlivosť môŽe zmluvnú stľanu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej
strany formou predchádzajriceho písomného súhlasu. Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek
dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť podl'átohto bodu VIII' článku V. Zmluvy.

8.5 odberatel' ýmto dáva súhlas Dodávatel'ov na poskytnutié príslušných potľebných údajov zo ZÁIuvy, vrátane
svojich identifikačných údajov, ktoré sú potrebné nazabezpeč,énie sluźieb śĺvisiacich s doáávkou plynu iódľa te;to
Zmluvy dotknuým tretím stranám, ako aj pre marketingové účely Dodávatęľa spojené s dodávkou^pĺynu.

IX. Poučenie Odberatel'a
9.l Vprĺpade, ak nastanú skutočnosti uvedené v $ 18 zákonaoenergetike vspojení s $ 76 Pravidiel trhu, prichádza

k dodávke plynu poslednej inštancie a odberné miesta odberatel'a prechádiajik dodävatel'ovi poslednej inštancie'
ktoĘý bol za ďodávateľa poslednej inštancie určený ÚRso_m alebo zákonóm. Dodávatel' poslednej inštancie je
povinný dodávať plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sieti a ktoých dodávatäl' stratiĺ spôsobilošť
dodávať plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu Zmeny dodávateľa plynu, a zirovęřl ku dňu prerušeniä dodávok
plynu nemajű zabezpečenú dodávku iným spôšobom. Dodávateľ 

-poslednej 
inštancie je povinný dodávať

odberatel'ovi plyn najviac počas troch mesiacov. o dôvodoch vzniku dodávĺ<y poslednej inltancie- informuje
odberatel'a príslušný PDS, ato v lehote podl'a $ 76 ods. 4 Pravidiel trhu. odberátei'plynu,-ktorému dodáva plýn
dodávateľ poslednej inštancie, uhľadí dodávatel'ovi poslednej inštancie cęnuzadodavĹu plynu poslednej instanóie
podl'a cenového ľozhodnutia vydaného ÚRso-m pre dodáváteľa poslednej inštancie. ooáavu poslednej inštancie
môŽe byť ukončená aj počas jej trvania uzatvorením zmluvy 

-s 
dodáváteľom poslednej inšiancie aĺebo iným

dodávatel'om plynu.
9'2 Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvaliý, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch

kvality ato vsúlade. svyhláškou Úradu pre reguláciu sieťor"ých odvetví č. 278/2ol;Z. z. ktoróu sa ustanovujú
štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len ,,vyhláška;).Ak Dodávatel' nedodrŽí štandaľdy kvality atoto nedodrŽanie pľeukázatel'ne nu'tulo, je-povin"y uhradíť
odbeľatel'ovi kompenzačnú platbu podl'a $ 8 v spojení s $ 12 vyhlášĘ. Vyhodnocovaniě ständaľdóv kvality
Dodávatel' zverejňuj e na svoj om webovom sídle www.zse.sk.

9.3 Neoprávneným odberom plynu je odber plynu podľa $ 82 ods. l zákona o energetike. odberatel', ktoý
neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhĺadiť dodávatel'ovi plynu, prevádzkovatłovi prepravnej .ĺ"t. ä
prevádzkovatel'ovi distľibučnej siete, prevádzkovatel'ovi zásobníka skútočne vzniknutu šĹođu, ak- vznikla.
odberateľ, ktoý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk. Podrobnejšie
poučenie odberatel'a o neoprávnenom odbere plynu Dodávateľ zveľejńuje na svojom 

'.Ĺouo' sídle www.zse.sk'

X. Záverečné ustanovenia
l0. l Ustanovenia z tejto Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékol'vek ustanovenie

Zmluuy (alebo jeho časť) neplatné, neúčinné alebo nevynútitel'né v dôsledku zmeny platných právnych
predpisov, nebude ým dotknutá platnosť, účinnosť ani vynútitel'nosť ostatných ustanoven í 6;p żmluvy a
zmluvné stľany sa zaväzllju rokovať s ciel'om úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej přávnej ĺprávy
a nahradiť dotknuté ustanovenia noými, určenými právnou úpľavou resp. zmenou tak, aby uól )acnovaný ĺeá
tejto Zmluvy azámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.
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l0.2 Túto Zmluvu ajej pľílohy je moŽné meniť adopĺĺať \ennazáklade dohody zmluvných strán, ktorá bude mať
formu vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Túto Zmluvu a jej prílohy je moŽné rušiť len písomne.

l0.3 Zmluvné strany sa dohodli, Že pokial'nie je vtejto Zmluve uvedené v,ýslovne inak, všetky oznámenia,ýzvy
a iné podania, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy urobiť písomne' sa budú povaŽovať zariadnę podané, ak budú
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky na adresu sĺdla zmluvnej
strany uvedenú v obchodnom registri. Pri doručovaní osobne sa oznámenie, výzva alebo podanie povaŻuje za
doručené jeho fozickým odovzdaním prijímatel'ovi., prípadne momentom odmietnutia prevzatia. Aknie je v tejto
Zmluve uvedené inak, kaŽdé také oznámenie,ýzva alebo podanie sa bude povażovať za doručené dňom jeho
prevzatia, vprípadejeho neprevzatia tretí pracovný deň po uloŽení zásielky, aj keď sa táto zmluvná strana
o uloŽení nedozvedela alebo v deň odmietnutiajeho prevzatia.

l0.4 Żiadna zo zmIuvných strán nemôže postupiť alebo previesť svoje práva apovinnosti vyplývajúce ztejto Zm|uvy
ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej stľany s uýnimkou
pohl'adávok Dodávatel'a voči odberateľovi vyplývajúcich ztohto zmluvného vzťahu'

l0.5 Všetky práva apovinnosti vyplývajúce ztejto Zm|uvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia alebo
rozdelenia Dodávatel'a alebo odberatel'a v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka na jeho pľávneho
nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude uľčené v platnej zmluvę o splynutí, zlúčení alebo ľozdelení
spoločnosti.

l0.6 Żiadnej zo zmluvných strán nie sú známe Žiadne prekáŽky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy.
lo.7 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných doobchodného registra, ako aj čísla účtu, DIČ,

útvaru zodpovedného zauzatvorenie aplnenie Zmluvy alebo kontaktných osôb sa nebudú povaŹovať Zazmeny
vyŽadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny ýchto údajov
písomne oznźlmiť druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou zaslanou druhej zmluvnej strane na adresu jej
sĺdla do l0 dní, odkedy k zmene došlo. Takto omámęná zmena nadoblida účinnosť dňom doručenia omámenia
druhej zmluvnej strane, pokial' v tejto Zmluve nie je uvędené inak.

l0.8 Táto Zmluva spolu s jej pľílohami predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami ohľadom predmetu
tejto Zmluvy.

l0.9 Pľávny vzťah zalożený touto Zmluvou sa ľiadi a spľavuje obchodným zákonníkom v platnom mení, ako aj

ostatnými pľíslušnými všeobecne závaznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom
o energetike a inými všeobecne zá'väznými právnymi predpismi v oblasti energetiĘ a plynáľenstva. V rozsahu,
ktorého sa to Ęý'ka, sa strany budú riadiť platnými TechnicĘmi podmienkami PDS a Prevádzkoým poriadkom
PDS a sú povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú.

10.l0 Spory, ktoré vzniknú medzi Dodávateľom a odberateľom na základe Zm\uvy budú prednostne riešené dohodou
zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákol'vek zmluvná strana oprávnená predložiť spor na vyriešenie
miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pľe reguláciu sieťoých odvetví na mimosúdne
ľiešenię za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom

10.l l Pokial'je za odberateľa ako splnomocniteľa robený akýkoľvek právny úkon pri ukončovaní Zm|uvy na základe
plnej moci, musí bý takáto plná moc opatľená úradne overeným podpisom odberateľa.

10'12 Neoddelitelhou súčasťou Zm|uvy sú tieto prílohy:
a) Príloha č.l: Zoznam odberných miest odberatel'a a ridaje ýkajúce sa odberných miest odberateľa
b) Príloha č.2: Dohoda o úhľade pľeddavkov
c) Príloha č. 3: Riešenie krízoqých situácii

10.13 Táto Zm|uyaje vyhotovená v2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, kaŽdý s platnosťou originálu, pľičom každázo
zmluvných strán obdrží pojednom rovnopise.

10.14 odberateľ ýmto udeľuje plnú moc Dodávateľovi, aby za neho konal vo veciach Zmeny dodávateľa plynu pľe
odberné miesta podľa tejto Zmluvy, zabezpeč,enia prepľavnej alebo distribučnej kapacity pre odberné miesta
podľa tejto Zmluvy, a aby za nęho v daných záleŽitostiach vykonával potrebné úkony vľátane písomných
a získal historické dáta o priebehu jeho odberu plynu na odbemých miestach. odberateľ je povinný poskytnúť
Dodávateľovi bezodkladne všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle pľíslušnej právnej úpravy a Prevádzkového
poriadku PDS k tomu, aby sa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy stal Dodávateľ u príslušného PDS dodávatel'om
plynu do odberných mięst odberateľa ďalebo zdrŽať sa akýchkol'vek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť,tj.
znemožnenie vykonania zmeny dodávateľa plynu u PDS zo súčasného dodávateľa plynu na Dodávateľa pľe
odberné miesta podľa tejto Zm|uvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zm|uvy konaním alebo nekonaním zo
strany odberateľa.

l0'l5 Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť aúčinnosť predchádzajúce zmluvy ozdruŽenej
dodávke plynu, resp. zmluvy o dodávke plynu uzatvoľené medzi Dodávatel'om a odberateľom pre rovnaké
odberné miesto/miesta Odberatel'a ako jelsú uvedené v tejto Zmluve.
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l0.l6 Zmluvné strany vyhlasujú, Že im nie sú známe Źiađne prekáŽky, ktoré by bránili uzavretiu Zm|uvy, Že si Zmluvu
prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vźžnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli anaznak súhlasu s
ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

ZaDođávatęľa

v Bratislave dňa: 30 -11- 2017

ZaOdberatel'a

v Miloslavove dňa: /f u.blł

Ing. Imre Mészáros
vedúci korpoľátneho predaj a

Milan Baďanský
starosta

Ing. Rastislav Kysel
Key Account Manageľ )
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Príloha č. 1 k Zmluve o zdľuženej dodávke plynu zo ................

Š pecifi lĺĺci a (zoznam) od beľn ch m ĺest od beľatel'a
1. Identiťrkácia oM odberateľa, do kton-ch dodávatel'dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametľe pre oM uvedené v bode 1, vrátane percentuálnych podielov (váh) odberu plynu zo ZM pripadaj ce na jednotlivé
kalendárne mesiace príslušného obdobia oM pľe jednotlivé oM dohodnuté medzi Dodávatel'om a odberateľom najmä a nielen pre ričely plán-ovania oäberu, pre
čely vyhodnoteniaCZl{ v zmysle bodu 3.2. zmluvy, prípadne pre ričely stanovenia preddavkov

ZaDodávatęl'a Zaodberateľa

3 0 'ĺ1- 2017 /f.ĺz.u/ŕv Bratislave d a: v Miloslavove d a:

Ing. Imľe Mészáros
ved ci korporátneho predaja

Milan Baďansk
starosta

Ing. Rastislav Kysel
Key Account Manager

Ú

Komunitné centrum- AlŽbetin Dvor č.25 900 42 MiloslavovKC AD 25SKSPPDISOOOI lOIOO8084100010847oM6
AlŽbetin Dvor č.l8l 900 42 MiloslavovOcU AD l8lSKSPPDISOOOI IOIOOSI I4100010868oM5

dom Miloslavov č.2 900 42 MiloslavovKD ľ/4243SKSPPDIS0o01t0l008l04100010857oM4
Základná škola a školská Miloslavov č.8l 900 42 MiloslavovZS+ŚKD 8lSKSPPDIS000l10l074t34100014640oM3
Materská škola a školská Miloslavov č.87 900 42 MiloslavovMS+SJ AD 87SKSPPDIS0oot 101074164t00014648oM2
Materská škola Miloslavov č.1 900 42 MiloslavovMŠ M l93SKSPPDISOOOlIOlOT922410000s700oMl

Adresa, PSC' sídlo oMNázov OMPODČĺsIo oľrĺ
Poradové
číslo oM
(OM D

r. r.2018 - 31.12.2019t812821II3713t6l8580oM I -6

Obdobie OM

od-doDECNOVOKTSEPAUGJULJUNMAJAPRMARFEBJAN
DMM
(".t)

ZM
(v MWh)

Poradové
číslo oM
(OM D

váJĺy (%)



Pľíloha č. Ż kZmluve o zdľuženej dodávke plynu zo dňa

odberatel' a Dodávatel' sa dohodli na nasledovných zálohových platbách s platnosťou od l . l .20 ĺ 8.

1. Pre všetky odbemé miesta sročnou spotrebou nad 633 MWh bude výška zálohových platieb (bez DPH) vypočítaná ako 600/oz
predpokladanej mesačnej spotreby a jej výška je nasledovná:

zálloh

Pri platbe zálohy pouŽite:

Tatrabanka, a.s.

sK47 l l 00000 00026241 06902

5 100000424

VÚB banka, a. s.

sK85020000000023005 883 5 I

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

2. Pre všetky odberné mięsta s ročnou spotrebou do 633 MWh na jednotlivom odbemom mieste' budú mesačné zálohové platby vo
výške l/l 1 z predpokladaných celkových ľočných nákladov spojených so zdruŽenou dodávkou plynu do odberného miesta.

ZaDodávatęľa Zaodberateľa

v Bratislavę dňa:
30 -11- ?017

-fi! 4qź-v Miloslavove dňa:

Ing. Imre Mészĺros
vedúci korporátneho pľedaja

Milan Baďanský
starosta

Ing. Rastislav Kysel
Key Account Manager I
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR270

3 020

260

2 000

450

4 550

630

4 030

1 830

3 160

ĺl.

lĺl.

IV

vil

xil

vlil

XI

tx.

x.

1

Výška zttlolly za zdruŽeĺű dodávku plynu
(vľátane nák]adov na prepravu a distribúciu) a spotrebnęj dane

Počet mesačných zaloh
:1 až'3)

Termíny splatnosti zÁlob zadodävku a diśtribúciu plynu
(l aŽ 3 dátumy - deň v mesiaci)



Príloha č. 3 k Zmluve o zdľuženej dodávke plynu zo dňa

1. Vykurovacie kľivky a riešenie stavov núdze pre oM odbeľatel'a vykurovacieho chaľakteľu identiíikované v pľílohe
č. 1 Zmluvy so ZM nad ó33 MWh
Základnou vykurovacou krivkouje prvá vykurovacia krivka' pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom oM odber plynu
do zmluvne dohodnutého denného mnoŽstva (DMM). Základiá' vykurovacia kĺivka predstavuje denné hodnoty odberov v m3

v príslušnom oM odbeľateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.
obmedzujúcimi vykurovacími kivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoľé sú odvodené od základnej vykuľovacej
kivky a pľedstavujú zníŽenię denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou kľivkou.
Denné hodnoty odberov v m3 stanovené pre jednotlivé vykurovacie kľivky sú pre príslušné oM odbęrateľa uvedené vo
vykurovacej tabul'ke v článku 2. tejto prílohy.

obmedzujúcimi vykurovacími kivkami sú:

a) druhá vykurovacia krivka, ktorá stanovuje zniŽený denný odbeľ plynu vo vďahu k základnej vykuľovacej kĺivke
takto:

| ' |00 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým mnoŽstvom zemného plynu do 4 220 ľ{wh alebo do 400 000
m3 vrátane' pre zdravotnícke zariadęnia a pre tepelné energetické zariadeniazabezpečujÚce vykurovanie
zdravotníckych zariadení,
2. najviac 90 oÁ pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie byov a pre objekty škôl,
3. najviac 85 % pre ostatných odbeľatel'ov,

b) tľetia vykurovacia kivka, ktorá stanovuje znižený denný odber plynu vo vzťahu k základnej vykurovacej kľivke
takto:

|. l00 % pre odbeľatel'ov so zmluvne dohodnuým mnoŽstvom zemného plynu do 4 220 ll{wh alebo do 400 000
m3 vľátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykuľovanie
zdľavotníckych zariadení,
2. najviac 80 % pre tepelné eneľgetické zańadenia zabezpečujilce vykurovanie býov a pre objeĘ škôl,
3. najviac 70 Yopre ostatných odberateľov'

Havarijným odbeľov,ým stupňom je stupeň č. l0, pri ktoľom je nuloý odber plynu; pľi jeho vyhlásení je dodávka plynu
prerušená pre všetĘch odberatel'ov.

2. Vykuľovacĺa tabul'ka pľe oM so ZM nad 633 000 kwh

odberateľ po dohode s dodávateľom stanovili mnoŽstvá pre riešenie stavov núdze pľe pľíslušné oM podl'a nasledovnej
tabuľky:



čĺslo onĺ : oM 1 Charakter odbeľu: Kúrenáľ
Skupina odberateloa: - a Letné: - (m3/deň)
Q-Letné je denné mnoŽstvo plynu slúŽiace na ohĺev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov
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ZaDodźtvatęľa

v Bľatislave dňa:
3 0 -ĺ1- 2017

Za odberateľa

v Miloslavove dňa: /f'/2'20/ł

Ing. Imre Mészáros
vedúci korporátneho predaja

Milan Bad'anský
starosta

Ing. Rastislav Kysel
Key Account Manager

(


