
Zmluva o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

je uzavretá v súlade s §83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 269/ ods. 2, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskroších zmien
a doplnkov, v súlade so zákonom Č, 251/2012 Z.z. o energetíke, v zn. neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou ÚRSO č.
24/2013 Z. z., s ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a fungovanie vnútorného trhu s plynom,
v znení neskorších zmien a doplnení a ďalších vykonávacích predpisov.

Dodávatel': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Tekovské Nemce
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo Tekovská 405
vložky:2749/B 966 54 Tekovské Nemce

Adresa kontaktného miesta:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Lieskovská cesta 1418/5
960 24 Zvolen
Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno,funkcia)
Ing. Ján Valko, predseda predstavenstva Ing. Erika Valkovičová, starostka obce
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva

ICO: 35815256 DIČ: 2020259802 ICO: 00321044 DIC: 2021111488
SK NACE: 35230 IČ DPH: SK2020259802 SK NACE: 84110

--_._--- .._-,--_ .._~-- ---'---- ..._ ... --

Bankové spojenie: Bankové spojenie:

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s. Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. účtu: 1001018151/0200 Č.účtu: 0002524422/0200
IBAN/BIC SK2702000000001 033311555/ SUBASKBX IBAN/BIC SK0802000000000002524422/ SUBASKBX

Bank.spoj. pre došlé/odosl.platby.:
Č.účtu: 0002524422/0200

Vybavuje: Ing. Miroslav Rajtók - manažér predaja Vybavuje:
Telefón: 045/6262273, 0905 700 709 Telefón: 045/6892522
Fax: 045/6262493 Fax: 045/6892508
Email: miroslav.rajtok@spp.sk Email: tnemce@stonline.sk
A. Adresa pre poštový styk*: (ak odberatel' požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)

Obec: TEKOVSKE Ulica: Tekovská
Obec Tekovské Nemce NEMCE

PSČ a pošta: Č.orient.: 405 Č.súp.:966 54 TEKOVSKÉ
NEMCE

Telefón: Fax: E-mail:
i
I

Spôsob platby: ! Obdobie opakovanej dodávky: číslo zmluvy:
Prevodný príkaz - príjem . Klasický - mesačný cyklus

I

6300141440

Termín začatia dodávky:
PNý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovatel'om distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného
plynového zariadenia odberatel'a do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávatel'a, deň prepisu odberatel'ov na
odbernom mieste, deň montáže meradla).

Dížka trvania zmluvy: zmluva na dobu určitú od 01.06.2017 do 31.05.2019

Poznámky:
Dátum prihlásenia 01.06.2017

'Ak sa s odberatel'om uzatvára zmluva na viac odberných miest, adresa pre poštový styk je platná pre všetky odberné miesta odberatel'a
** Ak odberatel' vyplni údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3

, záväzná bude hodnota v kWh
***Nehodiace sa škrtnite

Zmluvné strany

Táto zmluva je uzatvorená na základe Rámcovej dohody o spoločnom vyhodnocovaní množstiev plynu č. RD-03/2017 uzatvorenej dňa 16.5.2017
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om (ďalej len "Rámcová dohoda"). Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia Rámcovej dohody majú
prednosť pred ustanoveniami Zmluvy, Obchodnými podmienkami a obsahom Cenníka, pričom v prípade kolízie platia ustanovenia Rámcovej dohody.



Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva obdrží dodávateľ a dva odberatel'. Podmienky dodávky plynu sú
posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre
odberateľov pri dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len "obchodné podmienky") a v zmysle platného cenníka plynu pre
odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky, ktoré sú
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ svojim
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom dodávatel'a a tiež správnosť uvedených
údajov.
Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok
a cenníka. Dodávateľ má povinnosť zverejniť upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke
dodávateľa www.spp.sk pred ich účinnosťou. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich
identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spojených s dodávkou plynu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a 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. Zmluvné strany výslovne
súhlasia so zverejnením zmluvy v plnom rozsahu v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú sa
považuje alternatíva a)

Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podl'a tejto zmluvy, je odberatel'
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa.

Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69
platného Zákona o energetike.

Odberateľ vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení
sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.

Odberateľ vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení
sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu zákazník dáva súhlas I nesúhlas *** spoločnosti SPP, a.s., na zasielanie
nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o produktoch alebo službách spoločnosti SPP a.s., a to najmä
prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením. Zákazník má právo súhlas pre
zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek (bezplatne) odvolať v písomnej forme.

Za dodávateľa:

Vo Zvolene dňa 01.06.2017

Za odberateľa:

v./.F.7..:.~~~(,!~~iť.....dňa:.1.1:.(!€~.~/"

- .~_.-'- -----
___ ~.c •. ,.~~.- ••~.;_:_ •••••••••••••••••••••••••••••••

-----rrlg. Erika Valkovičová
starostka obce

Ing. Mária Štubňová, manažér služieb zákazníkom
splnomocnený zástupca dodávatel'a

oo
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Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber): číslo: 6300141440

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu:

1. Zmluvné množstvo

Odberateľ sa zaväzuje počas prvého Vyhodnocovacieho obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.06.2017
a končí dňom 31.05.2019 odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za odberné miesta uvedené
v prílohe č. 1 vo výške 62 312 kWh, avšak najmenej vo výške 24 925 kWh (ďalej len "Dolná tolerancia
spotreby") a najviac vo výške 99 699 kWh (ďalej len "Horná tolerancia spotreby").

2. Cena

a) Cena za dodávku plynu dodávanej dodávateľom na obdobie trvania zmluvy je zmluvnými stranami
dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 609/2007
Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ana základe
výsledku verejného obstarávania (v zmysle súťažného kritéria) vo výške 18,30 EUR/MWh a platná pre
všetky odberné miesta podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Dodávatel' pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka s tým, že
pre odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1, ktorých dodávka je oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom
tarify, budú príslušné zložky ceny počas celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:

pre druh tarify M1 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M2 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M3 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M4 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M5 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M6 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M7 fixná SOPo 0,01830 €/kWh
pre druh tarify M8 fixná SOPo 0,01830 €/kWh

pre druh tarify M1 fixná FMSo 0,00 €/mesiac
pre druh tarify M2 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M3 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M4 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M5 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M6 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M7 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac
pre druh tarify M8 fixná FMSo 0,00 €/ mesiac

pre druh tarify M1 SO Pp 0,00 €/kWh
pre druh tarify M2 so=, 0,00 €/kWh
pre druh tarify M3 so=, 0,00 €/kWh
pre druh tarify M4 s~pp 0,00 €/kWh
pre druh tarify M5 so=, 0,00 €/kWh
pre druh tarify M6 SO Pp 0,00 €/kWh
pre druh tarify M7 SO Pp 0,00 €/kWh
pre druh tarify M8 so=, 0,00 €/kWh

b) Cena podľa predchádzajúceho bodu je bez DPH a bez iných aplikovateľných daní. DPH sa uplatní podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) V prípade, ak dodávka plynu podľa tejto zmluvy bude v čase jeho dodania zaťažená inou aplikovateľnou
daňou, dodávateľ upraví celkovú fakturovanú sumu bez DPH o čiastku zodpovedajúcu takejto dani
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak by boli v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov dovoz, predaj, dodávka, distribúcia alebo preprava plynu dodávaného podľa tejto zmluvy
zaťažené clami, príp. poplatkami, ktoré nie sú uplatňované v čase uzatvárania tejto zmluvy, zmluvná cena
sa upraví o príslušnú čiastku.

d) Dodávateľ uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodníka a prepravy vo vyúčtovacích faktúrach.

e) Novovzniknuté, resp. odberné miesta kategórie maloodber, ktoré budú kontinuálne zaradené (prepisom)
do portfólia spoločnosti Mesto Vráble, budú podľa podmienok uvedených v Rámcovej dohode
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f) Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.

3. Platobné a fakturačné podmienky

a) Odberateľ je povinný uhrádzať mesačne preddavok vo výške 1/12 ceny predpokladanej ročnej spotreby
plynu pre každé odberné miesta podľa prílohy č. 1 mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na
účet dodávatel'a najneskôr k 21. dňu kalendárneho mesiaca.

b) Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu a distribučné služby bude dodávateľom vystavená za jednotlivé
odberné miesta podľa prílohy Č. 1 zmluvy.

c) Fakturačné údaje za každé odberné miesto sú uvedené v prílohe Č. 1 zmluvy.

d) Fakturačným obdobím, t.j. obdobie vyúčtovania odberu plynu pre jednotlivé odberné miesta vykoná
dodávateľ počas zmluvného obdobia ku koncu odpočtového cyklu, do ktorého je príslušné odberné miesto
zaradené zo strany prevádzkovatel'a distribučnej siete, ako aj k obdobiu 31.12. príslušného kalendárneho
roku účinnosti zmluvy.

e) Dodávateľ vystaví vyúčtovacie faktúry za dodávku plynu vrátane distribučných-služieb na základe ročného
odpočtu plynu za príslušné fakturačné obdobie.

f) Vo vyúčtovacích faktúrach za dodávku plynu vrátane distribučných služieb sa odpočítajú preddavky, ktoré
boli odberateľom uhradené dodávatel'ovi za príslušný rok.

g) Prvú vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávatel' po uplynutí prvého fakturačného obdobia, ktoré končí
dňom 31.05.2018, pričom poslednú faktúru vystaví dodávatel' po uplynutí fakturačného obdobia, ktoré
končí dňom 31.05.2019

h) Odberateľ je povinný uhradiť dodávatel'ovi každú faktúru v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade
bola pripísaná na účet dodávatel'a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberatel'ovi do jeho
fakturačného miesta. V prípade zasielania faktúr poštou sa faktúra považuje za doručenú dňom jej
riadneho doručenia na poslednú dodávateľovi oznámenú korešpondenčnú adresu odberateľa, pričom za
riadne doručen ú sa považuje:

dňom jej prevzatia adresátom - zmluvnou stranou,

dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku
prevziať,

dňom, kedy zmluvná strana odmietne prevzatie oznámenia doručovaného doporučeným listom,
takéto doručenie má účinky riadneho doručenia, a to momentom odmietnutia,

alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadanú
v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku
nedoručenú.

i) Úhrady faktúr budú realizované bankovým prevodom.

j) V prípade reklamácie faktúry musí byť táto uplatnená najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia
reklamovanej faktúry. Oprávnená reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.

4. Vyhodnotenie množstva

a) Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení príslušného
Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.

b) Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode 1. tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie
množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávatel' právo doúčtovať
odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne:

c) Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým
množstvom )*0,005€/kWh.

g) Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode 1. a) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie
množstvo energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať
odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok za prečerpanie množstiev za nasledovne:

h) Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou
toleranciou spotreby)*0,005 €/kWh.

i) Pri predčasnom ukončení Zmluvy (v celom rozsahu) pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia,
dodávateľ zvýši odberateľovi celkovú cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačných
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sadzieb FMSo platných v čase ukončenia Zmluvy podľa výsledku verejného obstarávania za obdobie do
konca Vyhodnocieho obdobia vynásobených koeficientom 1,2 pre každé jednotlivé odberné miesto
odberateľa uvedené v Prílohe č.1. Doúčtovanie ceny podl'a predchádzajúcej vety bude súčasťou
vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.

j) Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi
stav meradiel za jednotlivé odberné miesta odberatel'a uvedené v Prílohe Č. 1 ku dňu začiatku a koncu
príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberatel'
nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, použije dodávatel' plynu pre
potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku
a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.

k) V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu
alebo prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberatel'
do práva povinností odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným odberateľom),
pri vyhodnotení skutočného odberu zohľadní dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté
pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú inak.

l) Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a
uvedených v Prílohe Č. 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má
prednosť pred obsahom Obchodných podmienok.

m) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom
01.06.2017. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v
rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť
zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti
povinný bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej
vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanovení tejto zmluvy sa budú
posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01.06.2017 do
nadobudnutia účinnosti zmluvy podl'a tohto bodu.

n) Skončenie platnosti a účinnosti Rámcovej dohody zo dňa 16.05.2017 uzatvorenej medzi dodávateľom a
odberateľom nemá vplyv na skončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

o) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Príloha Č. 1 - k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber) - Identifikácia odberných miest

- Príloha Č. 2 - obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov kategórie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom znení, zverejnené na internetovej stránke
dodávatel'a www.spp.sk.

Za dodávateľa:

Vo Zvolene dňa 01.06.2017

Za odberateľa:

TE"R.!Vé/lc//k'>/-/ .. 49-CC,tÚ)~7V dna .

.............. :-:-:.-:-::-:-::-::-::.-:-:-.-~.-:~:-;-;-~-;-;-;.~ .
Ing. Mária Štubňová, manažér služieb zákazníkom
splnomocnený zástupca dodávateľa

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
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Príloha č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Identifikácia odberných miest pre obdobie dodávky od 01.06.2017 do 31.05.2019.

01.06.2017 4100044546 Muštáreň SKSPPDIS00061 0603083

Tekovské
Nemce

61 M1

01.06.2017
KULTÚRNY

4100044027 DOM

Tekovské
Nemce

Tekovské
Nemce

65

M3SKSPPDIS000610600719
Tekovské

Nemce
405 31091

-Ak odberatel" vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m'. záväzná bude hodnota v kWh

Za dodávateľa: Za odberateľa:

Vo Zvolene dňa 01.06.2017 TE~~ .;(/EHC/~~W v. 19- O;;: ;ltJ;'i7'V dna .

Oo oo oO oo •••• oo •••• ~.~ •••••• ,~ •• .,.,.•• .,.,.•• -:-:-•• "CC.. :-:-.. :-:-.. :7.. :7.. :7.. :-:7..... 00 oO oo oo'
7 I ".............................................................................

Ing. Mária Štubňová, manažér služieb zákazníkom
splnomocnený zástupca dodávateľa

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

-
Slo

·3136·
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