
Obec Poproč
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproé
sp. zn.: OcU-I-133/2019

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
1.4.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-133/2019

uzatvorenú dňa 28.3.2019

účinnúod: 2.4.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí

Školská 2, 044 24 PoproČ

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starosťkou obce

a

2., Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

zastúpená Ing. Milanom Murgašom, členom predstavenstva
Ing. Jánom Valkom, predsedom predstavenstva

Predmet zmluvy:

dodayka zemneho plynu, vrátane všetkých súvisiacich služieb sprepravou,
distribúciou a skladovaním plynu od 1.4.2019 do 31.3.2021.

VPoproči, dňa 1.4.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná p. starostkou na zverejnenie dňa 28.3.2019



+

Zmluva o dodávke plynu s prcvzatím zodpovedností za odchýlku so
zabezpcčením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov podľa zákona č. 251/2012 2. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 251/2012 Z. z.), , zák. č. 250/2012 Z. z .o regulácií v

sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov , Vyhl. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
24/2013 Z .z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre íungovanie vnútomého trhu s elektrinou a pravidlá

pre fungovanie vnútomého trhu s plynom, v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej

len "Zmluva")

v

Clánok I.

Zmluvnéstrany
Odberateľ:

Obchodné meno: Obec Poproc
v

Sídlo: Školská 2, 044 24 Poproč
Zastúpené: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

.V

ICO: 324 639
v

DIC: 2020746189
v

IC DPH:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
SWIF/BIC:
^

C. účtu v tvare FBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
E mail: starostaftí)por>roc.sk
Web: www.T)or>ľoc.sk
(ďalejako"0dberateľ")
a

Dodávateľ:

Obchodné meno : Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo : Mlynské nivy 44/a, 825 1 I Bratíslava
Právna forma:
v

Statutámy orgán: Ing. Milan Hargaš, Člen predstavenstva
Ing. Ján Valko, predseda predstavenstva

v

ICO: 35815256
v

DIC: 2020259802
v

IC DPH:

Registrácia: Okresného súdu Bratíslava 1
<

PovolenÍe Uradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: plynárenstvo v rozsahu
"dodávka plynu" Č.2005P 0039
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratíslava
BIC:
IBAN:

Zastúpený: Ing.SlavomírDucár, PhD.
Telefón: 0905519092

e-mail: slavomir.ducar@spp.sk
(ďalej len "Dodávateľ")
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v

CIánok II.
Základné ustanovenia

21 ŕ?fi/b<eJi?Íefj^?^llz^Í^eJn^i?^s!Sáv^ľTT,s^^°ľI^^a?^ "Dodávka zcmného plynu"
(zákazka snízkou hodnotou - §117 zákona NR SR č. 343/2015 Ž. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďaleJ len ZVO"), ktorej
výsledkomjetátoZmluva.

2.2 Zmluvné sfrany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky "Dodávka
zemného^plynu" vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do jednotiivých odbemých miest
odberateľa podfa Prilohy č. 1 k tejto Zmluve a prevzatím zodpovednosti zaodchýlku a v súlade
^^^^^ ^^Í3ií2^^^0^![^ni^ ^s^?v- f ^.^e^iadop.^^!^^^^
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO") a v zmysle zákona Ď. 513/1991 Zb.
Obchodny zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), v súlade so
zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorŠích
^f^ÍÍ^^^ ^^I^^^/Í^^I'^^^^^M^n^^^^'^^i^^^^'f ^^^^f^^^il^^^)^^^*. -^^^f?^^ ^. _^1--^.'y'^l-^^'^^^'^ ^
^Jl^"^ ,^a^il^c?epiUc1m^e?o^äTOSw'^1^r^c^ dzÍ^?i^'všro;^ecI^^d^ns^i ^l^^I
predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť plynárenstva.

2.3 Vysledkom tohto postupu zadávania zákazky verejného obstarávateľa je Zmluva pre odbemé
miesta odberateľa podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve od 01.04.2019 00:00 hod do 31.03.2021
24:00 hod s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste

24 r^^^+^^!^Ie^??lllľľ^l^or^IrI!?^ÍL'S?lam odbemych miest s Predpokladanou
ročnou spotrebou plynu (ďalej len ako "OM") odberateľa.

v

Clánok III.

Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpeČiť v dobe zmluvného obdobia dodávku
plynu podľa tejto Zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s
prepravou, distribúciou a skladovaním plynu), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
odberateľa, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve; Dodávateľ je teda povinný dodať f

odberateľovi do každého OM dohodnuté predbežné množstvo plynu pre príslušné OM po dobu
trvania obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva a záväzok odberateľa odobrať plyn v
každom príslušnom OM a zaplatiť za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú zmluvnú cenu.

3.2 Zaväzok Dodávateľa predstavuje dodanie plynu do príslušného OM, pričom tento záväzok je
splnený umožnením odberateľa plyn odobrať.
v

3.3 ĎalŠie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávateľom vydaných Obchodných
podmienkach pre Zmluvy o dodávke plynu. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred
uíanoveniamróbchodnych podmienok (ďalej len "op") a sú v súlade s aktuálnou le8islativ°" P"
zabezpeČenie dodávok plynu.

v

Clánok FV.

Podmienky dodávky plynu a zabezpecenic distribúcie

j^^l^lchsaO^V^Íerad^áv^ťzä^p^'iťoMP^I^^atel'aT^^fae|ass^t!'°pdleao^^
^e^p^b^TJ^^f^^^t?lľ^^J^\s^i!)uiln^i;^u^^ita*^!^^ič?ľíú-v^^
^!^!^^^y^,PJ^ľ.II!L^reÍ-i^i.^v^a!ite podľa technickych P°dm*enok prístupu a
pripojenia do siete Prevádzkovateľa distribučnej siete.
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4.2 Za dodané množstvoplynu sa považujú hodnoty podľa údajov určeného meradla, ktoré poskytuje
Prevádzkovateľ distribučnej siete. Za správnosť nameraného množstva dodaného plynu a kvalitu
v odbernom mieste odberateľa zodpovedá Prevádzkovateľ distribučnej siete.

4.3 Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí Prevádzkovatel ?

distribučnej siete.
4.4 OdberateF umožní Prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meraciemu zariadeniu za

účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo odobratia meracieho zariadenia.
4.5 Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poŠkodeniu alebo

odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia
zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, je povinný bezodkladne
ohlásiť Dodávateľovi. Pri pochybnostíach o správnosti údajov určeného meradla môže odberatel ?

písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľje povinný do 30 dní
zabezpečiťpreskúšanie určeného meradla. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä,
nievšakvýlučne:
a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platností overenia;
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla;
c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na urČenom meradle;
d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

4.6 Pri riešení stavu núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú Dodávateľ a
odberateľ plynu povinní postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (vyhláška
č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovanÍ stavu núdze, o
vyhlasovaní obmedzujúcích opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie
stavu núdze v znenÍ neskorších predpisov) a technických podmienok Prevádzkového poriadku
Prevádzkovateľa distribucnej siete.

4.7 V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu z dôvodu havárie alebo poruchy na
zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa Dodávateľ zaväzuje vyvinúť
všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s Prevádzkovateľom distribučnej siete obnovil
dodávku a distribúciu plynu do OM. Tým nie je dotknutá povinnosť odberateľa strpieť
obmedzenia pri vyhlásení stavu núdze podľa § 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetíke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípadoch bezdôvodného premšenia dodávky a
distribúcie plynu je odberatef oprávnený účtovať zmluvnú pokutu, ako aj si uplatniť náhradu
škody.

4.8 Ak Dodávateľ zistí , že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto
zmluvyje povinný oznámiť túto skutočnosť odberateľovi najneskôr 50 kalendámych dní pred
predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti z tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia si tejto
oznamovacej povinnosti má odberateľ právo účtovať zmluvnú pokutu , ako aj si uplatniť
náhradu škody, ktorá mu vznikla.

4.9 Ak odberateľ zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo nefimkčné, vyzve v zmysle
prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej siete na jeho opravu alebo výmenu a
postupuje v súčinnosti s Dodávateľom plynu.

4.100dberateľ a Dodávateľ sa dohodli na vzájomnej súčinností a spolupráci pri riešení porúch a
ostatných zmien na OM na častí vymedzeného územia príslušného Prevádzkovateľa distribučnej
siete.

Pre uvedené potrebyje zo strany Dodávateľa k dispozícii príslušný KAM: meno: Ing.Slavomír
Ducár, PhD. tel. kontakt: 0905519902 e-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Každá zmena, prípadne rozšírenie kontaktných osôb bude upresnené samostatným oznámenÍm zo
strany odberateľa alebo Dodávateľa.

4.11 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom
odchýlok.

4.12 Dodavateľ zároveň vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom
rozsahu.
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v

ClánokV.

Miesto dodania a odberné miesta

51 ^lbees^ľÍos^T^f^Íb^u^esvtaá^lJrľtpI?ľ^a^ ^s^^,<?,",SJ!!^Ld.°J^in^i7,ch OMrozumejú odbemé miesta odberateľa podľa zoznamu uvedeného v Prílohe č.l
^S^>loÍ^lľ^I^,!jÍl p^?^?Íľl.ou^?čľ;ou Ysp?^ebou ply

52 ^orÍ^l^re^,n^e?i^ľ^Llô!^l?Ji^Tľ^h_^íÍ^^^^
P^hpre^sov. alebo zmenou energeticlcychzariadenfmôže dojsťkzmenepoftu'OM
uvedenych v Prílohe c.l tejto zmluvy aodobraného množstva plynu.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v predbežnom dohodnutom množstve odvodenom od
spotreby odberateľa za predchádzajúci'kalendamy rok.

v

Clánok VI.

Lehota plncnia

6' ^ D^T^^^ !áďd^?-tfjto zľluvy zaväzuJe dodávaťplyn a zabezpeČiť distribučné služby do
^"-.^ ?"" -^ v zmhvach "^".dc.avkepi^.

6.2 Platnosťtejto Zmluvyje na dobu urcitú od 01.04:2019 00:00 hod do-31:03:262T;mtaneť:ďo"24: 00
hod.

y

QánokVII.

Cena za dodávku plynu vrátanc prepravy

'.. ^S'KS >SSäaxS ".-; -.
cena za 1 kWh zemného plynu vrátane všetkých nákladov dodávateľa: cenu za 1 kWh
zemného plynu; ceon .a poskytnuti. distribuínych sluzieb v ..nách prislušného
previdzkovateľa, cenu^ systémové služby a piatby za prevádzkovanie systému schválené
P^^d^SO.cenu . "^spoj^é so .odpoved"os^ zaode^
spotrebnú dan, bez dane z pridanej hodnoty:

p.
ľ".^

V
c. TÍ

rf f Tfi...-.Jf Tf^.^ ^ŕLití^ -^^.'.;, ŕ . <r/ .X .f* t.--T Jff. ; rt.r.ľ;X. . ' <r í-I ^
a'J t.

4100850400 Kulŕámyäom }^KSPTOSW9l08é4664
ŕ f

M7
\

0,04222  
^

Jľ 1.
?

(ŕ. ŕ
.V- ^

í, ^ /-ť
.ť *-. Ľ

's ŕ ŕť-

4100052909 Otóa^ärad jSKSBPms@Ô091ä8Q2tó8E
.f ' 'f,

M4
.1.

2 0,03971  
^. u* .H- -> .*,ŕ^ Jťv ,4

.Zárävotaté'Tf'.^ŕ . .ť ^.t f( < ŕ- } ~h\ >?x í- ť. f,ľ ŕ  -'f fí

4100052919 stíť<tísko s. t-t ,.ťť

M4 0,04234  3 . - -..fi-./. <, J"tf' *. 1 f
'r v

Sf ľ^1. Požianaä ŕ-f ^'.f fr
/ t.

4IO&52929 ^.t. ^

M21a

zbrojnica 0,03891  1

4 '.i t'K-
1I

Ť; ŕ

Komunifné,1 ./.
-m\ -kľ-T ->..- J 1 f

.f.f

4100052940 centrum .. - M3 . 0,03953  
/ ^V- ťfr

<
^/* h .t^ n ^:> -.:>.*^t f t:1f

ť

0,04501  J-v '--./.. *Ľ
\ A410@0$44^i Ôb<iGai?sW% M4

Cf T

'T 1

ŕ- ", f-^ . " ^6 ^ťT.L ..^ /'/
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7.2 Spoťebná daň z plynu sa riadi podľa zákona NR Č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z plynu, uhlia
a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona NR č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z
minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH")
podľa zákona NR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenÍ neskorších predpisov.

7.3 K cenám za dodávku plynu sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade s účinným zákonom o dani
z pridanej hodnoty v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

7.4 Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutíami Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví SR vzt'ahujúcich sa na distribučnú službu poskytovanú
Prevádzkovateľom distribučnej siete podľa sadzby dohodnutej v Zmluve.

7.5 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas
zmluvného obdobia, je Dodávateľ oprávneny účtovať odberateľovi ceny v súlade s podmienkami

~F_

príslušného nového cenového rozhodnutía ÚRSO. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade, že sa
počas trvania zmluvy zmenia sadzby DPH a spotrebnej dane.

7.6 Dodávateľ nieje oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou
plynu a cena dohodnutá podľa bodov 7.1 je konečná bez DPH.

v

ClánokVIH.

Platobné podmienky a fakturácia

8.1 Odberateľovi bude vystavená faktúra za jednotlivé fakturačné obdobie za dodávku plynu s
rozpisom pre každéjednotíivé OM. Spôsob úhrady bude realizovaný bankovým prevodom.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka plynu do všetkých OM bude uhrádzaná formou
mesačných preddavkov v rovnomemej výške, stanovenej z predpokladanej ročnej platby za
dodávku plynu do vŠetkých odbemých miest počas roka.

8.3 Fakturačným obdobím pre dodávku plynu a zabezpečenie distribučných služieb podľa tejto
Zmluvy pre všetky OM odberateľaje ročné fakturačné obdobie, s preddavkami 12x za fakturačné
obdobie, pričom Dodávateľ po ukončení fakturačného obdobia zohľadní v konečnej faktúre
rozdiel medzi fakturovanou a skutočne prijatou sumou rovnomerných preddavkov 12x za
fakturačné obdobie prijatých od odberateľa.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výška preddavkov za opakovanú dodávku a distribúciu plynu sa
stanoví so zohľadnením histórie spotreby odberateľa poskytnutej Prevádzkovateľa distribučnej
siete za predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Lehota
splatností preddavkovje do 15.-ho dňa príslušného mesiaca.

8.5 Dodávater bezplatne vystaví vyúčtovaciu faktúru na úhradu ceny za skutočnú dodávku a
distribúciu plynu za celé zúčtovacie obdobíe (ročné), na základe riadneho odpočtu meradla
najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení zúčtovacieho obdobia so splatnosťou 30
kalendámych dní od doručenia. Výška uhradených preddavkov bude zohľadnená vo vyúčtovacej
faktúre za skutoČný odber plynu. Faktúra bude zaslaná odberateľovi elektronicky a/alebo poštou
podľa toho ako sa strany čiastkových zmlúv dohodnú.

8.6 Splatnosť faktúrje 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia odberateľovi.
8.7 Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola odpÍsaná fakturovaná suma z úČtu odberateľa na úČet

Dodávateľa.

8.8 Faktúry vystavené Dodávateľom pre odberateľa budú doručované na adresu odberateľa.
8.9 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí prístup na obchodný portál Dodávateľa

s údajmi o odberných miestach, spotrebe, fakturácii, platbách, údajoch za sledované
predchádzajúce obdobia služby.

v

Clánok Dí.

Zmluvné pokuty a sankcie

9.1. Ak Dodávateľ poruŠí podmienky stanovené v článku W. bode 4.7 tejto Zmluvy, je odberateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú aj začatú hodinu porušenia a to
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na každom odbemom mieste. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na náhradu
škody vo výŠke preukázanej škody.

9.2 Ak je odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže Dodávateľ účtovať .)

^^^vl^^^o^^^^f^^^^^^^l^^TO^^^^{^^{^.
^ä^eJocJ^ťl"p;CT(be^L^Í"lLSoÍ'rtÍI"t^ ^enTlse^^afcolp^e^mtí^Ílľlatí^rf^percentuálnych bodov; takto urcená sadzba úrokov z omeškania platí počas
celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.

93 ^t^t^Ti^Lľ^Í^^l^^tľT^oT^^^!.;^!^^ t^f^lu^j^
uctovať ^luvnú^ok^t^ v^^^en?^ ľ.^? ^S?^?!? ^ ^lSÍI^i.^dl^^pJľZ1. /9'í^lpríp?d,e?..ze ?a skutočne odbery plynu budú odlišovať od predbežného množstva (prípad
^o^l^p^^^^b^^^^^ŕ^b^^^^^d^^^o.^?zs^^^^^^^^
^e^^n^^^K^t^l'Í^^^fl ^Í'^^^tT^^^^a^'Í a^l ai^^^-^Í^^^Í ^l/^'^^^^U^_^~1^-.?^^^r^uvedených podmienok, a to bez uplatňovania sankcií (zmluvných pokút) voči odberateÍ'ovi

w

Clánok X.

Náhrada škody
lo-L_I?.áhraía.škody,sa riadlustanovemami § 373 až§386_zákonač- 513/1991 Zb. Obchodný

^^^^^^ ľf^^h<ľ^d^!^a.xz?LO^T^-.^"č-'_6^200fí z' ,z'.° ener§etike a°
zmene niektorych zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1 ° 2 pS^rk?^'aJú,I^d^aľolhlTvb^'úk^^limi ^ÍS'^lOTs^p^ípÍ^yäÍod^d^tiÍlach pri ktorych
v

ClánokXL

Riešenie sporov

11.1. zmluTé sfr^y sadohodll> že ^'Ilaložia všetko usjlie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto
Zmluvy boli urovnané predovšetkým vzájomnou dohodou.

11 2^vÍt1Í^ ^ s^r^fi^e i^Íu^ns^^/ib^^!l^^Í';l^^b^S^á"^^
:S^^lp^ln!-!^^-í~"str-'tíora-siuplatň^nárokje povinna písomne vyzvat- druhú z.luvnú st,a.u k riešeniu sporu.vpísomnej
WÍ^PSP^ pľflpí^r^ l^?^i^fk^l,ll^^ta^^v!^/Í^?e^?re^ísľ^iteJ1^ ?! ^ u'3. .
prípade, že sa spor nevyrieši zmierom. na vyriesenie spoŕu su prísluš'né súdy 'Slovenskej
republiky.

v

ClánokXH.
Reklamácia

121^^^^H^^^Ei^^HíH^^ll^i^^^ii^^i^^w^rjádin)eJn^^a
^^^^i^e^^^.^^^^at^fo^v^tritočs'pqa^l^tiR^^:ti^1 "^ ^e^berate^
písomnou fonnou u Dodávateľa.

122 i^J^^ľ^?J^JL?S'Snľ^ti ú?;!?iLľSI!?o^eradlaiI^ôže.odberateľ písomne požiadať
Prevádzkovatefa distribucnej siete o zabezpecenie jeho p^skúšania. Ak sa naurcenommeradÍc
^^}^^ ^^e^s^^S^.U^ Íc^a^dy SPOJené SJeho Preskúšaním a výmenou
podľa platného cenníka služieb distribúcie pnslušného
Prevádzkovateľa distribučnej siete.

12'3^eÍl^cíaJSU^ibi^^pJl.^.e??á^a^f!Íôr-^-,3^.dní odo dňa SPlatností reklamovanej faktúry.
Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.

12.4 Dodávateľje povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania reklamácie
písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia.

12. 5 Ak bola reklamácia oprávnenáje Dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu.
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ClánokXHL
.V

Ďalšie dojednania

13.1Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi počas trvania Zmluvy o dodávke plynu bezplatné
poradenstvo v oblasti spotreby plynu za úČelom zníženia spotreby plynu.

13.2 Dodávateľ zodpovedá za celé a riadne plnenie Zmluvy počas celého trvania zmluvného vzt'ahu a
to bez ohľadu na to, či Dodávateľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých
podmienok.

v

ClánokXFV.

ZánikZmluvy
14.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.04.2019 00:00 hod do 31.03.2021 vrátane,

do 24.00 hod.

14.2 Odberateľje oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:
a) ak Dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu
b) ak bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Dodávateľovi treťou osobou, pričom
Dodávateľ je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného
konania, alebo
c) ak bol na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu

zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d) ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
e) ak Dodávateľ stratí v priebehu účinnosti tejto Zmluvy oprávnenie na dodávku plynu,
f) neoprávnené zvyšovanie dohodnutých cien Dodávateľom,

14.30dstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

14.4 Pri odstúpenÍ od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných
strán do dňa úéinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a
záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

v

ClánokXV.

Záverečné ustanovenia

15.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nieje stanovené inak, dodávka plynu sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike, so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových

<

odvetviach a o zmene a doplnení níektorých zákonov, s vyhláškou Uradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,

<

s príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Oradu pre reguláciu sieťových odvefrví a s ostatnými
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na plynárenstvo.

15.2. Ak by akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné
ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.

f

15.3 Túto Zmluvuje možné meniť a doplňať iba písomnými dodatkami. uzatvorenými v súlade s § 18
zákona o verejnom obstarávaní, po súhlase všetkých zmluvných strán. Všetky dodatky budú
označené poradovými číslami a podpísané oprávnenými osobami konať vo veciach tejto Zmluvy.
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15.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. Túto skutočnosť 1 / >

oznämi

odberateľ dodávateľovi najeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I.
15.5 Táto zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom Dodávatel 5

obdrží 2 rovnopisy a Zriaďovateľa/zakladateľa obdrží 2 rovnopisy.
15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú;
Príloha č. 1 Zoznam odbemých miest s východiskovými údajmi

Dodávateľ

Odberateľ

V Poproci, dňa ..2:A:.S.:. Q^0^VKošiciach dňa 14.3.2019 /\

. r t r f

n
^^

.auw

Ing.SlavomÍr Ducár, PhD. Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Sphiomocnený zástupca dodávateľa Starostka obce'.-s .^.

^

1t- ^^
11

r

.^
.
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Uchádzaí:Slovensky plynárenský priemysel, a.s"
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11,
IČO 35815256,010 202025802
Ing.Slavomír Ducár, PhD. 0905519092
www.spp.sk

Prfloha č. 2;CASŤ 1: Spôsob výpoetu ceny za časť 1 predmetu zákazky: "Dodávka zemného plynu" - Obec Poproč
Obdobie od: 00:01:1900 Obdobie do: JednotkováSOPdTarifa FMSo PMSd SOPp spotrcbná00:01:1900 SOPo Objem za24 Ccnacena zakWh kWh daň DPH Cena sDPH.

mesiacov bezDPHodobratý plyn
Odbernŕ miesto/číslo odberného miesta

[EUR/kWh] [kWh] [EUR] [EUR]
KOMUNITNÉ CENTRUM, Brczová

M320, 4100052940 1,58  7,64  0,02490  0,0092  0,002106 0,00132  0,04222  47 074 kWh 1 987,50  397,50  2 385,00 ťOBECNÝ ÚRAD, Ško1ská2/
M44100052909 1,58  12,36  0,02490  0,0077  0,00240  0,00132  0,03971  98 744 kWh 3 920,94  784,19  4705,13  POŽIARNA ZBROJNICA, Požiarna,/
M24100052929 1,21 e 4,76 0,02490  0,0095  0,00200  0,00132  0,04234  30 980 kWh 1311,85 262,37  1 574,21  

r

ZDRAVOTNÉ STREDISKO,
M4 1,586Východná 23, 4100052919 12,36  0,02490  0,0077  0,00240  0,00132  0/03891  129 016 kWh 5 020,42  1 004,08  6 024,51 

OBECNÉ SLUŽBY, 01'Savská 24,
M44100054461 1,586 12,36  0,02490  0,0077  0,00240  0,00132  0,03953  104 328 kWh 4123,75  824,75  4 948,50  KULTÚRNY DOM, Kultúrna l/
M74100050400 2,06  126,67  0,02490  0,0032  0,00240  0,00132  0,04501  234 184 kWh 10 541,256 2 108,25  12 649,51  

SPOLU
644 326 kWh 26 905,71  5381,14 32 286,86  

Sme/nie sme platcami DPH

^.

^3048*

Ing.Slavomír Ducár, PhD.
Splnomocnený zástupca dodávateľa

V Košiciach, dňa 14.3.2019
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
25.3.2019 prijalo

Uznesenie OZ c. A.3/14./2019, k bodu programu č. 8, ktorym OZ schvaľuje:

Zmluvu so spol. SPP a.s., Bratislava a Obcou PoproČ o dodávke plynu s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku so zabezpeČením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových
služieb podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. ViĽam

prítomní poslanci Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
na hlasovanÍ: 9 PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

proti o
zdržalsa o

Schválené.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

VPoproči, dňa 27.3.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


