
L1. NAOH, 

Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu 894 o 
pr. 

uzavretá podľa $ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vzmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

Odberateľ Ň 

Názov: Gymnázium Jána Papánka 

Sídlo: Vazovova 6, 811 01 Bratislava 

Zastúpený: PaedDr. PhD. Gabriela Barčiaková 

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 

IČO: 17337046 
DIČ: 2020850194 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: 5SK9081800000007000472165 

SWIFT Kód: 

(ďalej len „odberateľ“) 

a 

Dodávateľ 

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Spoločnosť zastúpená: Mgr. Miroslav Kulla — predseda predstavenstva 

Ing. Marián Široký — podpredseda predstavenstva 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 
číslo vložky: 2749/B 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN : SK27 0200 0000 0010 3331 1555 

SWIFT Kód: SUBASKBK 

IČO: 35815256 
DIČ: 2020259802 
IČ DPH: SK20520259802 

(ďalej len „dodávateľ“) 

(odberateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú túto zmluvu o dodávke zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, 

so zabezpečením distribúcie zemného plynu a súvisiacich sieťových služieb.
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Článok 1. 

Predmet Zmluvy 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe Rámcovej dohody č. 01/2022 zo dňa 

16.12.2022 uzatvorenou medzi zmluvnými stranami, a to Bratislavským samosprávnym krajom 

ako odberateľom a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. ako dodávateľom (ďalej len ako 

„Rámcová dohoda“), za účelom stanovenia podmienok neupravených rámcovou dohodou. 

Predmetom tejto Zmluvy je za podmienok stanovených Rámcovou dohodou v zmluvnom období 

záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi plyn do každého odberného miesta odberateľa podľa 

prílohy č. 1 tejto Zmluvy, zabezpečiť distribučné služby a prevziať za odberateľa zodpovednosť za 

odchýlku (ďalej len „združená dodávka plynu“) a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi cenu 

za združenú dodávku plynu. —- 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto Zmluva neurčuje inak, spravuje sa ich vzájomný právny vzťah 

pri plnení tejto Zmluvy príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody. 

Článok 2 

Odberné miesta 

Zoznam odberných miest s ich špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

Celkové predpokladané množstvo dodávaného zemného plynu ako aj jednotlivé predpokladané 

množstvá podľa taríf a odberných miest sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že na fakturáciu za združenú dodávku plynu podľa tejto Zmluvy sa 

vzťahujú ustanovenia pre maloodber podľa Rámcovej dohody. 

K zmenám počtu odberných miest alebo k ukončeniu tejto Zmluvy dôjde podľa podmienok 

uvedených v Rámcovej dohode. 

Na cenu za združenú dodávku plynu sa vzťahujú príslušné ustanovenia Rámcovej dohody. 

Kontaktné údaje zmluvných strán na účely fakturácie, uplatnenia reklamácií a komunikáciu vo veci 

plnenia tejto Zmluvy: 
  

  

  

  

  

  

  

Zástupca dodávateľa e-mailová adresa telefón 

Biznis linka Biznislinka©spp.sk 0850 111 565 

Zástupca odberateľa e-mailová adresa telefón 

PaedDr. PhD. Gabriela vedenie B©ôvazka.sk 0257789842 

Barčiaková 
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Článok 3 

Doba platnosti Zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po zverejnení podľa 8 47a Občianskeho zákonníka. 

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2023 (najskôr odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti) do 31.12.2023 (t. j. zmluvné obdobie). 

Zmluva zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého obdobia. 

Zmluvu možno predčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje 

písomná forma. 

Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia, a to 

písomným oznámením o odstúpení zaslaným druhej zmluvnej strane. Následky odstúpenia 

od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, alebo 

neskorším dňom uvedeným vpísomnom oznámení, najneskôr uplynutím jedného mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené odstúpenie druhej zmluvnej strane. 

Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany odberateľa sa považuje: 

a) meškanie odberateľa s úhradou faktúry najmenej 3 mesiace po lehote splatnosti, 

b) neoprávnený odber plynu v zmysle zákona o energetike, 

c) ak odberateľ svojím odberom ohrozuje bezpečnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu dodávky plynu: 

d) ak odberateľ opakovane nesprístupní odberné miesto pre vykonanie montáže určeného 

meradla: 

e) ak odberateľ opakovane ani po písomnej výzve neumožní prístup PDS alebo dodávateľovi 

k určenému meradlu, prístup k odbernému elektrickému zariadeniu alebo opakovane 

neumožní montáž určeného meradla alebo zariadenia na prenos informácií o nameraných 

údajov. 

Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany dodávateľa sa považuje, ak dodávateľ nezabezpečí 

odberateľovi dohodnutú dodávku plynu, distribučné služby a prevzatie zodpovednosti 

za odchýlku v súlade s podmienkami zmluvy. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany dodávateľa, je odberateľ oprávnený odstúpiť 

od Zmluvy. 

Odberateľ ďalej môže od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 

b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči dodávateľovi podaný treťou osobou, pričom dotknutá 

zmluvná strana je platobne neschopná alebo je inak v situácii, ktorá odôvodňuje začatie 

konkurzného konania, 

c) na majetok dodávateľa bol vyhlásený konkurz, 

d) bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, 

e) dodávateľ vstúpil do likvidácie, 

f) ak dodávateľ nie je spôsobilý alebo oprávnený na vykonanie ktorejkoľvek časti predmetu 

zákazky.
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Jčinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od rámcovej dohody. Písomné oznámenie o odstúpení sa považuje za doručené dňom prevzatia 

zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky či dňom jej uloženia na pošte. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú práva a povinnosti vyplývajúce zmluvy do dňa účinnosti 

odstúpenia zachované. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky 
VA 

vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, zmluvných 

pokút a sankcií. 

V prípade ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy odberateľ umožní dodávateľovi uskutočniť 

úkony súvisiace s ukončením dodávky plynu a distribučných služieb vrátane odpojenia odberného 

miesta. z 

Túto Zmluvu je možné ukončiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, 

a to aj čiastočne. 

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek zmeny a úpravy Rámcovej dohody majú prednosť 

pred vzájomnými dojednaniami zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. 

Túto Zmluvu a jej prílohy je možné meniť a dopíňať len na základe dohody zmluvných strán, ktorá 

bude mať formu písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tejto Zmluve uvedené výslovne inak, všetky oznámenia, 

výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať 

za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu 

zmluvnej strany uvedenú na titulnej strane tejto Zmluvy. Každé také oznámenie, výzva alebo 

podanie sa bude považovať za doručené v deň jeho prevzatia alebo odmietnutia jeho prevzatia, 

alebo tretím dňom odo dňa odoslania podania prostredníctvom poštovej prepravy, ak sa zásielka 

vráti z iných dôvodov, aj keď sa adresát neoboznámil s obsahom. 

Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce 

z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. 

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia 

alebo rozdelenia dodávateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho 

nástupcu, alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení 

alebo rozdelení spoločnosti. 

Žiadnej zo zmluvných strán nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy. 

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane dva 

originály. 

Zmena identifikačných údajov zapisovaných v obchodnom registri, ako aj číslo účtu alebo zmena 

kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto rámcovej 

dohode. Zmluvná strana je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 

bez zbytočného odkladu.



  

  

4.9 Táto Zmluva obsahuje všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

4.10 Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení. 

4.11 Obidve zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou budú 

prednostne riešené dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná 

strana oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky 

alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom 

stanoveným osobitným predpisom. 

4.12 Dodávateľ je povinný zabezpečiť evidenciu Zmluvy a realizačných diagramov u zúčtovateľa 

odchýlky a PDS. 

4.13 Na túto Zmluvu sa nevzťahujú Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa pre odberateľov 

plynu, ak vtejto Zmluve alebo v Rámcovej dohode nie je uvedené inak. 

4.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej 

a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných 

strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

4.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

a) Príloha č. 1 — Miesta dodania — zoznam odberných miest 

V Bratislave 29.0. MI... V súvasssvá sko en 

Za odberateľa Za dodávateľa 

OSKAR ena mavinu 

v i 

Mgr. Michal i PaedDr. PhD. Gabriela Barčiaková 

Riaditeľ Odboru predaja pre hromadný trh štatutárny orgán 

 




