
Ciastkovå zmluva o zdruienej dodåvke zemného plynu
pod(a zåkona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zåkonov a 5 269 ods. 2

zåkona E. 513/1991 Zb. Obchodr$' zåkonnik v zneni neskor5ch predpisov
(dalej len „zmluva")

C. zmluvy odberatera:
C. zmluvy u dodåvatera: 5151077050

uzatvorenå medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Dodévater:
Sidlo:
Statutårny orgån:

Zåstupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickVch:
ICo:
Did:
DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej „odberatert)

a

Odberater:
Sidlo:

adresa:

Zapisanå:

V zastüpeni:
Ito:
Did:
DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Slovenskü plynårenskü priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Mgr. Miroslav Kulla, predseda predstavenstva
Ing. Mariån Sirok', podpredseda predstavenstva

biznislinka@spp.sk
biznislinka@spp.sk
35815256
202025802
SK202025802
vÜB, a.s.
SK27 0200 0000 0010 3331 1555

Gymnåzium J. Chalupku
Stürova 13, 977 01 Brezno

Gymnåzium Jina Chalv
atum

2 z. 4/2.
00160547
2021222962

Ståtna pokladnica

Podacie Ci 10: C 'isio : )isu:

4 2322
Vy avuje:

SK9081800000007000391461

(d'alej „dodåvatel't' a spolu s odberaterom d'alej len ako „zmluvné strany")

Preambula

1.1 Tåto zmluva sa uzatvåra ako v'sledok centrålneho verejného obstaråvania pod(a zåkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaråvani a o zmene a doplneni niektorych zåkonov v zneni

predpisov (d'alej len „ZVO") na predmet zåkazky: Dodåvka zemného plynu — V'zva
é.10 a v nadväznosti na Råmcovü zmluvu E. 1698/2022/0DDSM o zdruäenej dodåvke zemného
plynu pod[a zåkona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zåkonov a
5 269 ods. 2 zåkona E. 513/1991 Zb. Obchodny zåkonnik v zneni neskoßich predpisov (d'alej
len „Rémcovå zmluva") uzatvorenü medzi dodåvaterom a Banskobystrick'm samospråvnym



1.2

1.3

2.1

2.2

3.1.

4.1

5.1

5.2.

krajom so sidlom: Nåm. SNP 23, 974 01 Banskå Bystrica, ICO: 37828100 (d'alej len „BBSK") dha
16.12.2022.
Uzatvorenim tejto zmluvy prejavuje odberatel' v'slovnü vö(u pristüpit' k Råmcovej zmluve ako

jej nowüöastnik. Za tymto üéelom odberatel' prehlasuje, ie je s obsahom Råmcovej zmluvy
riadne oboznåmeny; pre vylüöenie pochybnosti je Råmcovå zmluva prilohou ö. 1 k tejto
zmluve.
Pristüpenim k Råmcovej zmluve zo strany odberatera sa rozumie, Ze za üéelom odberu plynu

må odberatel' pråva a povinnosti odberatel'a v rozsahu, v akom Sü pre odberatel'a dohodnuté
v Råmcovej zmluve. Pristüpenim k Råmcovej zmluve odberatel' nepreberå iiaden dlh BBSK
alebo inych pristupujücich tretich osöb uzatvårajücich osobitné samostatné zmluvy, ktoré
vznikli do dia alebo vzniknü po dni uzatvorenia tejto zmluvy (vråtane), za takéto dlhy

v iiadnom rozsahu neruä a uhrådza len cenu za plyn a za sluiby vymedzené v Råmcovej
zmluve, ktoré budü odberaterovi na zåklade tejto éiastkovej zmluvy dodané.

II.
Predmet a trvanie zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zåväzok dodåvatera v zmluvnom obdobi za podmienok, v cene
a v rozsahu uröenych touto zmluvou a Råmcovou zmluvou dodåvat' pre odberné miesta
odberatera pod(a él. Ill bod 3.1 tejto zmluvy zemny plyn (d'alej aj ako „plyn") v dohodnutom
mnoästve, éasea za dohodnutü cenu a poskytovaf odberaterovi sluiby v rozsahu ä. II bod 2.1
Råmcovej zmluvy, ako aj zåväzok odberatera uhrådzaf za dodany plyn a süvisiace sluiby

odplatu tak, ako je dohodnutå v Råmcovej zmluve a premietnutå v tejto zmluve.

Zmluva sa uzatvåra na dobu urätü, ktorå plynüf po nadobudnuti jej üännosti, najskör
od 01.01.2023 od 06:00 hod. a bude trvaf do 01.01.2024 do 06:00 hod. (d'alej len

„zmluvné obdobie"). V pripade zåniku platnosti Råmcovej zmluvy z akéhokolVek dövodu sa
rozumie, ie zanikå aj tåto zmluva.

Ill.

Miesto plnenia

Specifikåcia (identifikåcia) odberného miesta, POD ködy a poäy odbernych miest (d'alej len
0M") Sü uvedené v prilohe 2 tejto zmluvy.

IV.

Podmienky dodåvky plynu a zabezpeEenie jeho distribücie

Podmienky dodåvky plynu a jeho distribücie dojednané v Råmcovej zmluve sa
v plnom rozsahu uplatnia pre tüto zmluvu.

Cena za dodévku plynu a za distribuEné sluiby

Cena za dodåvku plynu a zabezpe&nia jej distribücie dojednanå v Råmcovej zmluve sa v plnom
rozsahu uplatni na dodåvky pre tüto zmluvu, a to aj v pripade, ak döjde k zmene spösobu
ur&nia ceny ako je predpokladam," Råmcovou zmluvou.

Denné max. mnoästvo odobratého plynu (ak sa uplatöuje) a predpokladané mnoistvo
odobratého plynu za zmluvné obdobie je uvedené v prilohe ö.2 tejto zmluvy.



5.3.

6.1.

7.1

8.1.

8.2

9.1.

Ostatné tu v'slovne inak neupravené ustanovenia El. VI a VII Råmcovej zmluvy Sü v celom
rozsahu platné a uplatnite(né aj pre tüto zmluvu.

VI.

Platobné podmienky a fakturåcia.

Dohoda zmluvnych strån o platobnvch podmienkach a fakturåcii, tak ako je uvedenå v

Råmcovej zmluve, plati v plnom rozsahu aj pre tento zmluvny vzfah, okrem nasledovného:

Dodåvater je povinnv zasielat' faktüry za plnenia pod(a tejto zmluvy na adresu sidla odberatera
podfa toho, si odberateralebo elektronickou na e-mailovü adresu .

vyberie

VII.

Komunikåcia

Dohoda zmluvnych strån o komunikåcii tak, ako je uvedenå v Råmcovej zmluve, plati v plnom
rozsahu aj pre tento zmluvm} vzfah, okrem él. XII bod 12.3 Råmcovej zmluvy, na üéely ktorého
bude na üäely zaslania informåcie o zmene v osobe zåstupcu dodåvatera pod(a él. XII bod 12.2

Råmcovej zmluvy takåto informåcia vo vzfahu k tejto zmluve zasielanå na adresu sidla

odberatera a na e-mailovü adresu juraj.sipula@bbsk.sk.

VIII.
a zånik zmluvy

Tüto zmluvu moino ukonäf:

8.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych strån;

8.1.2. vypoved'ou, ak:

a) dodåvatel' nedodå odberaterovi plyn v sülade spodmienkami tejto zmluvy
a nezabezpeä sluäby v sülade s podmienkami zmluvy, a to ani v
dodatoönej lehote uröenej odberaterom, ktorå nesmie byt ako 2 dni od dha
doruöenia pisomnej vyzvyodberatera dodåvaterovi,

b) dodåvatel' opakovane zavinil neopråvnené obmedzenie alebo prercßenie
distribücie plynu odberaterovi plynu,

c) dodåvatel' opakovane neplni zmluvné povinnosti dodåvatel'a vypl'vajüce z tejto
zmluvy, najmä, nie '..ßak v'luéne, neustanovil zåstupcu pod(a él. XII. bod 10.2

Råmcovej zmluvy alebo neoznåmil zmenu v osobe zåstupcu v sülade s tou zmluvou,

a to ani v lehote ur&nej odberaterom, ktorå nesmie byt' kra€ia ako 2

dni odo dha doruéenia pisomnej v'zvy odberatera dodåvaterovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v'povednå lehota je 2 mesiace a zaäna plynüf prvym diom
kalendårneho mesiaca nasledujüceho po kalendårnom mesiaci, v ktorom bola pisomnå
v'poved' doruéenå dodåvaterovi. Zmluvu je moiné vypovedat' bez poplatku.

ZåvereEné ustanovenia

Tåto zmluva nadobüda platnost' diom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a üännosf
diom nasledujücim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrålnom registri zmlüv /www.crz.gov.sk/



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

v sülade s 5 47a ods. 1 zåkona 40/1964 Zb. Oböiansky zékonnik v zneni predpisov
v spojeni s 5 5a zåkona é. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informåciåm a o zmene a
doplneni niektorüch zåkonov (zåkon o slobode informåcii) v zneni neskor5ch predpisov.

Kaädå zo zmluvnych strån sa tymto v'slovne zaväzuje, äeneprevedie nijaké pråva a povinnosti
(zåväzky) vypl#vajüce z tejto zmluvy, resp. jej Easti na in' subjekt bez predchådzajüceho
pisomného sühlasu druhej zmluvnej strany a BBSK. V pripade portßenia tejto povinnosti
jednou zo zmluvnych strån bude zmluva o prevode (postüpeni) zmluvnych zåväzkov neplatnå.

Ak by akékorvek ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo pråvne
nevymåhaternym, nebude to maf vplyv na platnost' alebo vymåhaternost' ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zåroveödohodli, ie takéto neplatné alebo nevymåhaterné
ustanovenie nahradia platnym alebo pråvne vymåhaternym ustanovenim.

Akékorvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve Sü pre strany zåväznélen vtedy, ked'
Sü obojstranne podpisané vo forme pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ktoré nadobudli
üännosf v sülade s aplikovaternymi pråvnymi predpismi; to sa net'ka tak'ch zmien zmluvy,
ktoré pod(a dohodnutého v zmluve alebo v Råmcovej zmluve moänovykonåvat' aj na zåklade
jednostranného pisomného oznåmenia preukåzaterne doru&ného druhej zmluvnej strane.
Nåvrhy dodatkov k tejto zmluve möie predkladaf ktoråkorvek zo zmluvnych strån.

Zmluva je vyhotovenå v 3 rovnopisoch, z ktorych 2 obdrii odberatera 1 dodåvater.

Neoddeliternou sü&sfou zmluvy sü:
a) Priloha E. 1 — Råmcovå zmluva (bez priloh é.2 a E.3)
b) Priloha E. 2 — Zoznam jednotlivych odbernych miest (0M) spolu s predpokladanymi
mnoästvami odberu plynu, dennymi maximålnymi odobratymi mnoästvami plynu (v pripade
strednoodberu), POD ködmi, tarifami, adresou odberného miesta a éisla odberného miesta."

c) Priloha E. 3 — Osobitné povinnosti pre pripad obmedzenia odberu plynu (stavy nüdze v

pripade strednoodberu)

Za Dodåvatera:

,5 II Bratislava

Mgr. Öliéh"åhradnik
riaditer Odboru pre predaja pre hromadny trh

Miesto: Bratislava dha 21.12.2022

Za Odberatera:

Miesto: .

Gymnåzium Jåna Chalupku
türova 13

dha



5151077050

Zoznam odbernych miest v maloodbere

4

5

Typ 0M

Skoly

Skoly

ICo

OvZP
Nåzov

00160547 Gymnåzium J.

00160547 Gymnåzium J.

Chalupku
Chalupku

Adresa 0M

Stürova 13,

Stürova 13,

977 01

977 01
Brezno

Brezno

POD köd

SKSPPDlS000710702158

SKSPPDlS000730021498

Priloha 2

TS 2021

MI
M8

MWh na

2023

286


