RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá v súlade s § 83 zákona a č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dohoda“)
Článok I.
Zmluvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Ing. Tatiana
Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok), IČO: 00 603 481, DIČ:
2020372596, bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000
2582 7143
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zastúpený: Ing. Jakub
Ondrejka, riaditeľ odboru korporátneho predaja, poverený zástupca dodávateľa, Mgr. Marek Prokop, vedúci
oddelenia korporátneho predaja Západ, poverený zástupca dodávateľa, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČDPH:
SK2020259802 zápis:OR Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sa, vl.č.: 2749/B, bankové spojenie: Všeobecná úverová
banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0010 3331 1555
(ďalej len „dodávateľ“)
(spoločne aj „účastníci Dohody” alebo „zmluvné strany”)
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Článok II
Predmet Dohody
Predmetom Dohody je stanovenie podmienok zadávania zákaziek a stanovenie základných zmluvných
podmienok pre (i) realizáciu dodávok zemného plynu dodávateľom a (ii) zabezpečenie distribúcie
zemného plynu, vrátane súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberateľa (ďalej
len „združená dodávka zemného plynu“), počas platnosti a účinnosti tejto Dohody.
Objednávateľ po uzatvorení tejto Dohody osloví všetkých odberateľov, ktorí sú identifikovaní v Prílohe č.
2 tejto Dohody za účelom uzatvorenia Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu s dodávateľom.
Uzatvorením Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu ten ktorý odberateľ pristúpi k tejto Dohode
a primerane sa na neho vzťahujú práva a povinnosti objednávateľa určené v tejto Dohode. Uzatvorenie
Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu je právom toho ktorého odberateľa. Iný subjekt ako ten, ktorý
je identifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Dohody nemôže uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke zemného
plynu.
Dodanie združenej dodávky zemného plynu sa bude vykonávať na základe uzatvorenej písomnej zmluvy
o združenej dodávke zemného plynu medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „Zmluvy o združenej
dodávke zemného plynu“ alebo jednotlivo „Zmluva o združenej dodávke zemného plynu“) na základe
tejto Dohody a za podmienok uvedených v tejto Dohode. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu sa
bude uzatvárať medzi dodávateľom a odberateľom pre odberné miesto odberateľa. Zoznam odberateľov
a odberné miesta odberateľov (ďalej len „OM“) sú bližšie špecifikované v neoddeliteľnej prílohe č. 2 tejto
Dohody (ďalej len „príloha č. 2“). Znenie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu tvorí neoddeliteľnú
prílohu č. 3 tejto Dohody (ďalej len „príloha č. 3“).
Dodávateľ sa zaväzuje na základe a v súlade s Dohodou a so Zmluvou o združenej dodávke zemného
plynu, ktorá bude uzatvorená s odberateľom:
a)
dodávať odberateľovi zemný plyn do OM v dohodnutom množstve (predpokladaný ročný odber
zemného plynu) a podľa podmienok dohodnutých v tejto Dohode a v Zmluve o združenej dodávke
zemného plynu;
b)
zabezpečiť pre odberateľa do OM distribúciu zemného plynu, regulované distribučné služby od
prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“), ku ktorej sú OM pripojené a ostatné súvisiace
služby v rozsahu a podľa podmienok tejto Dohody a prevádzkového poriadku príslušného PDS;
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c)
prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovateľovi odchýlok;
a ten ktorý odberateľ sa zaviaže za združenú dodávku zemného plynu zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve
o združenej dodávke zemného plynu.
Dodávateľ sa tiež zaväzuje, že na základe splnomocnenia odberateľa zabezpečí všetky právne a
administratívne úkony spojené so zmenou dodávateľa a počas účinnosti tejto Dohody a na jej základe
uzavretých Zmlúv o združenej dodávke zemného plynu získa pre odberateľa historické dáta o priebehu
odberu.
Dodávateľ sa zaväzuje, že na pokyn objednávateľa bez zbytočného odkladu a s vynaložením odbornej
starostlivosti zabezpečí všetky potrebné náležitosti s prihlásením alebo zrušením OM u PDS počas
účinnosti tejto Dohody a na jej základe uzavretej Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu.
Dodávateľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy toho ktorého odberateľa uzavrieť s ním Zmluvu o
združenej dodávke zemného plynu v súlade s podmienkami tejto Dohody do 15 pracovných dní od jej
doručenia dodávateľovi. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu sa bude uzatvárať na obdobie od
01.01.2022 do 31.12.2025.
Dodávateľ sa zaväzuje a garantuje dodávku zemného plynu na základe Zmluvy o združenej dodávke
zemného plynu. Povinnosť dodávať zemný plyn a záväzok odobrať dohodnuté množstvo zemného plynu
(predpokladaný ročný odber) budú stanovené v Zmluve o združenej dodávke zemného plynu na príslušný
rok.
Predpokladané množstvo zemného plynu na celé zmluvné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2025 (ďalej
len „zmluvné obdobie“)

Zmluvné obdobie

Zemný plyn:
predpokladané odobraté množstvo v MWh

od 01.01.2022
(začiatok plynárenského dňa)
do 31.12.2025
(koniec plynárenského dňa)

131 681,95

1Q 12 028,922
2Q 3 904,754

Rok 2022

3Q 2 267,760
4Q 9 890,731
1Q 15 547,810
2Q 4 606,700

Roky 2023 - 2025

3Q 2 594,184
4Q 11 781,235

10.

1.

Zmluvné strany sa dohodli na záväzku minimálneho odberu, ktorý predstavuje minimálne množstvo plynu
v objeme 70% ročného zmluvného množstva, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať. Dodávateľ si je
vedomý, že mu nevzniká právny nárok na konkrétne plnenie v rozsahu tohto predpokladaného množstva
a nevzniká mu nárok na žiadne kompenzačné platby a ani iné finančné plnenie v prípade akéhokoľvek
nevyčerpania resp. prečerpania tohto predpokladaného množstva počas zmluvného obdobia.
Článok III
Platobné podmienky
Výsledná cena za dodávku zemného plynu na prvý kvartál roku 2022 sa určí podľa nasledujúceho vzorca:
Výsledná cena =

2.

(burzová cena zemného plynu THEQA v deň účinnosti Rámcovej dohody + výška
aditívu úspešného uchádzača) *
objem zemného plynu na obdobie prvého kvartálu roku 2022

Najneskorší možný termín na akceptáciu burzovej ceny zemného plynu, ktorá sa môže brať do úvahy pri
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stanovení ceny za komoditu na prvý kvartál 2022, je 22.12.2021 do 14:00 hod. a to aj v prípade, pokiaľ by
prišlo k účinnosti Dohody po tomto termíne. Cena podľa predchádzajúceho bodu je platná pre dodávku
zemného plynu v období od 01.01.2022 – 31.03.2022. Dodávateľ bude oprávnený k fakturácii iba skutočne
dodaného množstva zemného plynu.
Výsledná cena za dodávku zemného plynu pre každý nasledujúci kvartál sa určí nasledovne:
3.1. Objednávateľ najneskôr v 14. deň v mesiaci, ktorý predchádza začiatku nasledujúceho kalendárneho
štvrťroka osloví dodávateľa so žiadosťou o cenovú ponuku platnú nasledujúci kalendárny štvrťrok
(tzn. k 14.03., 14.06., 14.09., 14.12.). Komunikácia ohľadom stanovovania ceny komodít sa bude
uskutočňovať výhradne v pracovné dni, počas pracovnej doby medzi 10 až 15 hodinou. V prípade
pokiaľ pripadne 14. deň v mesiaci na deň pracovného pokoja platí, že sa za posledný deň považuje
najbližší predchádzajúci pracovný deň.
3.2. Dodávateľ zašle odberateľovi cenovú ponuku e-mailom čo najskôr podľa svojich aktuálnych
administratívnych možností a následne danú ponuku aj telefonicky potvrdí na telefónnom čísle
odberateľa podľa tohto bodu. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne elektronicky na
kontaktné adresy uvedené v tejto Dohode.
3.3. Objednávateľ akceptuje/neakceptuje cenovú ponuku dodávateľa (podľa predchádzajúceho bodu) do
dvoch hodín od jej doručenia.
3.4. V prípade, ak objednávateľ akceptuje cenovú ponuku dodávateľa, je povinný zaslať akceptáciu ceny
dodávateľovi prostredníctvom e-mailu na kontaktné emailové adresy. Doručením akceptácie
prostredníctvom elektronickej pošty je uzavretá dohoda o množstvách a cene, ktoré sú uvedené v
ponuke dodávateľa. Pre potvrdenie uzavretia dohody o možnostiach a cene obidve zmluvné strany
následne podpíšu akceptačný protokol v zmysle tohto bodu.
3.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť vyššie opísaný postup dvakrát za štvrťrok (nákup plynu
v dvoch tranžiach). Požadovaný objem jednej tranže verejný obstarávateľ stanoví najneskôr v
akceptácii podľa bodu 3.3. a zaznamená sa v akceptačnom protokole podľa bodu 3.4.
3.6. V prípade, pokiaľ (i) objednávateľ neakceptuje cenovú ponuku dodávateľa, (ii) prípadne na zaslanú
cenovú ponuku nezareaguje v určenej lehote, pričom už uplynie lehota podľa bodu 3.1., platí, že
cena za komoditu sa určí podľa burzovej ceny platnej v deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty podľa
bodu 3.1.
3.7. V prípade, pokiaľ objednávateľ nepožiada dodávateľa o cenovú ponuku podľa bodu 3.1., určí sa cena
za komoditu podľa burzovej ceny THEQA platnej v deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty podľa bodu
3.1.
3.8. Platí, že dodávateľom ponúknutá jednotková cena za 1 MWh nesmie prevýšiť burzovú hodnotu
komodity THEQA platnú v deň vypracovania cenovej ponuky.
3.9. Výsledná cena za dodávku plynu za konkrétny kvartál sa určí pomocou nasledovného vzorca:
Výsledná cena =

4.

5.

6.
7.
8.
9.

(cenová ponuka dodávateľa + výška aditívu úspešného uchádzača) * objem
zemného plynu na obdobie konkrétneho kvartálu

Výsledná cena podľa bodu 3.9 zahŕňa cenu za všetky služby obchodníka a cenu za služby súvisiace so
skladovaním. Výsledná cena nezahŕňa cenu za distribúciu, cenu za prepravu, spotrebnú daň a DPH. V
cene za dodávku zemného plynu podľa článku III bodu 2. tejto Dohody je zahrnutá cena a náklady za
prevzatie zodpovednosti za odchýlku za odberateľa v súlade s čl. II bodom 4. písm. c) tejto Dohody.
Cenu za distribúciu a regulované distribučné služby a za prepravu a regulované prepravné služby bude
dodávateľ účtovať podľa platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len
„ÚRSO“) vzťahujúcich sa na služby poskytované PDS alebo prevádzkovateľom prepravnej siete do OM.
Ostatné služby bude dodávateľ účtovať podľa cenníka služieb príslušného PDS alebo prevádzkovateľom
prepravnej siete platného v čase poskytnutia služby.
Dodávateľ bude účtovať daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa príslušných právnych predpisov vo výške
sadzby platnej v čase dodania zemného plynu.
Dodávateľ bude účtovať spotrebnú daň v súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z
elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z
minerálneho oleja v znení neskorších predpisov vo výške sadzby platnej v čase dodania zemného plynu.
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou
zemného plynu a poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi
legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami URSO.
V prípade zmeny výšky distribučných poplatkov, zmeny spotrebnej dane, zmeny DPH, resp. zmien iných
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regulovaných poplatkov je dodávateľ povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o tejto
skutočnosti najneskôr však do termínu vystavenia prvej faktúry s novými sadzbami. V oznámení budú
uvedené nové sadzby a poplatky.
Dodávateľ je povinný poskytnúť tomu ktorému odberateľovi údaje o zdroji, spôsobe a možnosti získavania
informácií o cene zemného plynu vrátane jej štruktúry. Tieto údaje budú uvedené v Zmluve o združenej
dodávke zemného plynu.
Ustanovenia tohto článku Dohody sa primerane vzťahujú na toho ktorého odberateľa, pokiaľ uzatvorí
s dodávateľom Zmluvu o združenej dodávke zemného plynu. Ten ktorý odberateľ je oprávnený realizovať
vyššie uvedený postup samostatne.
Článok IV
Platobné a fakturačné podmienky Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu
Dodávateľ berie na vedomie, že za združenú dodávku zemného plynu v danom mesiaci v kategórii
strednoodber odberateľ nebude poskytovať zálohovú platbu. Dodávateľ vystaví faktúru na základe
skutočne odobratého množstva zemného plynu v danom mesiaci v OM. Odpočet spotreby zemného plynu
bude vykonaný bezodplatne po skončení kalendárneho mesiaca. Fakturačným obdobím je jeden
kalendárny mesiac.
Za združenú dodávku zemného plynu v kategórii maloodber bude odberateľ poskytovať zálohovú platbu do
výšky 80% 1/12 predpokladanej ročnej hodnoty odberu zemného plynu. Vyúčtovanie maloodberu v príslušnom
zmluvnom roku dodávateľ vykoná k 31.12. (ďalej len „zúčtovacie obdobie“). Dodávateľ vráti preplatok z
vyúčtovacej faktúry odberateľovi bankovým prevodom na bankový účet odberateľa do 15 dní od vystavenia
vyúčtovacej faktúry. Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní a odobratí zemného plynu v
OM na základe Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu a na základe doručenej faktúry dodávateľa.
Dodávateľ vystaví faktúru a doručí ju na fakturačnú adresu príslušného Strediska prevádzky objektov (ďalej
len „SPO“), ktorá je uvedená v neoddeliteľnej Prílohe č. 4 tejto Dohody.
Odberateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu uvedenú v Prílohe
č. 3 tejto Dohody. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu
odberateľa v prospech účtu dodávateľa.
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a)
označenie dodávateľa a odberateľa, adresy sídla, IČO, IČ DPH;
b)
označenie OM;
c)
číslo zmluvy;
d)
číslo faktúry resp. daňového dokladu;
e)
dátum dodania a množstvo odobratého zemného plynu, rozsah súvisiacich služieb,
f)
deň vyhotovenia, odoslania a lehotu splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie;
g)
jednotkovú cenu bez SD, DPH a celkovú fakturovanú sumu, sadzbu a výšku DPH a spotrebnej dane;
h)
podpis oprávneného zástupcu dodávateľa;
i)
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť IBAN;
j)
prípadne iné identifikačné údaje.
Faktúra bude ďalej obsahovať povinné údaje v zmysle vyhlášky 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
s plynom v platnom znení. Zmluvné strany spresnia v Zmluve o združenej dodávke platobné a fakturačné
podmienky v súlade s touto vyhláškou.

Článok V
Miesto a spôsob dodania, dodacie lehoty a technické dodacie podmienky Zmluvy o združenej dodávke
zemného plynu
1.
Miestom dodania zemného plynu sú OM odberateľa uvedené v Prílohe č. 2 tejto Dohody. Dodávka
zemného plynu je splnená prechodom zemného plynu z distribučnej sústavy PDS, ku ktorej je OM
odberateľa pripojené, do OM odberateľa, t. j. prechodom zemného plynu cez určené meradlo spĺňajúce
všetky platné technické normy a pravidlá.
2.
Predpokladaný termín združenej dodávky zemného plynu na základe Zmlúv o združenej dodávke
zemného plynu pre všetky OM je v dobe od 0600 hod. SEČ dňa 01.01.2022 do 0600 hod. SEČ 01.01.2026
(koniec plynárenského dňa 31.12.2025). Predpokladaný ročný odber zemného plynu v jednotlivých rokoch
bude závisieť od potreby odberateľa a od výšky vyčleneného finančného limitu odberateľa na tento nákup
a bude uvedený v príslušných Zmluvách o združenej dodávke zemného plynu.
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Dodávka zemného plynu sa uskutočňuje z príslušnej distribučnej siete na základe Zmluvy o pripojení.
Dodávateľ je povinný dodávať zemný plyn do OM v množstve a čase podľa potrieb odberateľa
dohodnutých v príslušnej Zmluve o združenej dodávke zemného plynu v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom a v kvalite podľa technických podmienok
prístupu a pripojenia do siete PDS.
Odberateľ je podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) zodpovedný za riadny stav odberného
plynového zariadenia a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade organizačných zmien sa môže zmeniť počet OM uvedených v
Prílohe č. 2 tejto Dohody, môže dôjsť k vzniku alebo zániku OM. Odberateľ písomne oznámi zmenu
dodávateľovi 30 dní vopred. Odberateľ má právo požiadať dodávateľa o združenú dodávku zemného plynu
do ďalšieho OM, ktoré nie je uvedené v Prílohe č. 2 tejto Dohody. V prípade, že pribudne takéto ďalšie
OM, dodávateľ je povinný odsúhlasiť predmetnú zmenu prostredníctvom akceptačného listu predloženého
objednávateľom, podpísaného oboma účastníkmi Dohody, pričom uzatvorenie písomného dodatku tejto
Dohody nie je pre tento prípad potrebné. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nebude zodpovedať
dodávateľovi za akékoľvek škody, sankcie alebo iné poplatky, ktoré mu vzniknú v dôsledku takejto zmeny
a dodávateľ sa zaväzuje, že bude uvedené zmeny rešpektovať.
Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok
(ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise tejto rámcovej dohody dá do zmluvy
objednávateľovi nahliadnuť.
Dodávateľ týmto vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu.
Dodávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa bezodplatne zabezpečí vykonanie analýzy
odberného miesta (odberných miest) s návrhom na elimináciu poplatkov za nedodržanie technických
podmienok distribúcie.
Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa bezodplatné poradenstvo, podporné programy a občasné služby
súvisiace so zlepšením efektívnosti odberu zemného plynu.
Dodávateľ bude priebežne vyhodnocovať minimálne 1x ročne priebeh spotreby zemného plynu na
jednotlivých OM a navrhne objednávateľovi prípadné zmeny v nastavení technických špecifikácií za
účelom zníženia nákladov.
V prípade neočakávaného prerušenia dodávky zemného plynu do OM alebo v prípade havarijnej situácie
ten ktorý odberateľ nahlási poruchu na poruchovú linku príslušného PDS. Kontaktné údaje poruchových
liniek budú uvedené v Zmluve o združenej dodávke zemného plynu.
Ten ktorý odberateľ sa zaviaže:
a)
kedykoľvek umožniť PDS a dodávateľovi bezodkladný prístup k určenému meradlu zemného plynu
za účelom odpočtu množstva, vykonania ich údržby, kontroly alebo výmeny, kontroly dodržiavania
podmienok Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu, vykonania prerušenia a obnovenia
distribúcie zemného plynu,
b)
každú zistenú poruchu alebo anomáliu v správaní sa určeného meradla, akékoľvek poškodenie
overovacích alebo prevádzkových zabezpečovacích značiek neodkladne ohlásiť dodávateľovi a
PDS.
V prípade písomnej (listinnej podobe alebo e-mailom príp. faxom) požiadavky odberateľa sa dodávateľ
zaväzuje postúpiť žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla na PDS do 5 pracovných dní od
obdržania písomnej žiadosti odberateľa. Počas preskúšavania bude meranie zabezpečené náhradným
meradlom alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle platných predpisov PDS.
Žiadosť o úradné preskúšanie určeného meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v stanovenej
lehote faktúru za dodaný zemný plyn.
Zmluvné strany dohodnú v Zmluve o združenej dodávke zemného plynu spôsob oznámenia termínu
výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o
náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného zemného plynu v prípade poruchy určeného meradla
alebo mimo určeného termínu odpočtu, režim dodávateľa poslednej inštancie a identifikáciu
neoprávneného odberu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a príslušnými PP PDS.
Dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie zemného plynu do
odberného miesta odberateľa uvedeného v Zmluve o združenej dodávke plynu, ak odberateľ podstatným
spôsobom porušuje Zmluvu o združenej dodávke plynu. O obmedzenie alebo prerušenie dodávky môže
dodávateľ požiadať PDS, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry aj po dodatočnej lehote, ktorú
stanovil dodávateľ odberateľovi v písomnej upomienke, a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia
upomienky. Súčasťou upomienky musí byť aj poučenie, že dodávka zemného plynu a distribučné služby
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budú v prípade nezaplatenia prerušené. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vzniknutú škodu
odberateľa. Poplatok za opätovné pripojenie OM bude dodávateľ účtovať v súlade s platným cenníkom
služieb distribúcie príslušného PDS.
Článok VI
Záruky, zodpovednosť za kvalitu a škodu a reklamácie Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu
1.
Dodávateľ sa zaručuje, že združené dodávky zemného plynu budú v kvalite zodpovedajúcej technickým
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre každé
OM. Ak dodávateľ nedodrží štandardy kvality pri dodávke zemného plynu, je dodávateľ povinný uhradiť
odberateľovi kompenzačnú platbu v súlade s platnými právnymi predpismi.
2.
Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností voči druhému
účastníkovi Dohody. Ak dodávateľ nedodá tomu ktorému odberateľovi zemný plyn v dohodnutom
množstve v Zmluve o združenej dodávke zemného plynu do príslušného OM alebo poruší svoje povinnosti
vzťahujúce sa k príslušnému OM iným spôsobom, odberateľ má po preukázaní rozsahu škody právo na
náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená dodávateľom alebo PDS a vznikla v súvislosti
s týmto nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením povinností dodávateľa.
3.
Ak dodávateľ bude mať vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti
vyplývajúce mu z tejto Dohody a Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu je povinný oznámiť túto
skutočnosť objednávateľovi bezodkladne ako sa o tejto predpokladanej strate schopnosti plniť povinnosti
dozvie.
4.
Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať u dodávateľa vady dodávky zemného plynu a poskytovaných
služieb, ku ktorým došlo pri realizácii Zmluvy o združenej dodávky zemného plynu alebo tejto Dohody.
5.
Odberateľ má právo reklamovať najmä:
a)
kvalitu;
b)
odpočet určeného meradla;
c)
fakturáciu poskytnutej služby;
d)
prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskytovaním služby
dodávateľa (ďalej len „predmet reklamácie“).
6.
Odberateľ môže reklamáciu uplatniť
a)
listinne u
, na e-mailovej adrese;
b)
listinne u SPP, a., Mlynské nivy 44/c, oddelenie korporátneho predaja, 825 11 Bratislava na
poštovej adrese.
7.
Reklamácia musí najmä obsahovať
a)
identifikáciu odberateľa a zákaznícke číslo resp. číslo Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu;
b)
presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými
skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie;
c)
identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie;
d)
identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa týka;
e)
podpis osoby oprávnenej konať za odberateľa.
8.
Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia písomnej reklamácie dodávateľom.
9.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo faxom, dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení
reklamácie odberateľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
10.
Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej tretej strany, môže dodávateľ predĺžiť
lehotu na vybavenie reklamácie o ďalšie 3 dni. Dodávateľ doručí preukázateľným spôsobom odberateľovi
písomný doklad o vybavení reklamácie.

1.

2.

Článok VII
Ďalšie ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť objektívne nevyhnutnú súčinnosť
potrebnú na plnenie vyplývajúce z tejto Dohody a Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu. Zmluvné
strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné
plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im z tejto Dohody a Zmluvy o združenej dodávke
zemného plynu, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť ich plnenie.
Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje
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3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.

dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania
(ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je
plne vedomý všetkých povinností, ktoré preňho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa
ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Dohody. Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať
zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v
Pracovnoprávnych predpisoch.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ:
a)
zabezpečí individuálnu obsluhu jednou kontaktnou osobou pre celý predmet Dohody;
b)
zabezpečí možnosť elektronickej a tlačenej fakturácie;
c)
bude kvartálne posielať elektronicky výpis z faktúry v elektronicky spracovateľnom formáte na
energetika@bratislava.sk;
d)
zabezpečí podporu manažéra uchádzača (dodávateľa) pri pripájaní nových odberných miest toho
ktorého odberateľa.
Článok VIII
Sankcie
V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté odberné množstvá a čas plnenia stanovené v jednotlivých
Zmluvách o združenej dodávke zemného plynu, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 %
z ceny nedodaného zemného plynu za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu dodávateľa z dôvodu
pôsobenia vyššej moci (napr. vojnový konflikt, živelná pohroma) neuplatní odberateľ voči dodávateľovi
zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci. Omeškanie z dôvodu pôsobenia vyššej moci však dodávateľ
musí objednávateľovi riadne odôvodniť.
V prípade omeškania toho ktorého odberateľa s úhradou faktúry zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak budú brániť odberateľovi v plnení tejto povinnosti okolnosti
vylučujúce zodpovednosť (napr. vojnový konflikt, živelná pohroma) neuplatní dodávateľ voči odberateľovi
zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci.
V prípade, ak objednávateľovi alebo niektorému z odberateľov vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej
hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi alebo
niektorému z odberateľov vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľovi alebo niektorý z odberateľov
oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči dodávateľovi a to aj z iného existujúceho
alebo budúceho zmluvného vzťahu.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení dodávateľa podľa článku VII bodu 2. tejto Dohody ukáže ako
nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z.
z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom dodávateľom nelegálne
zamestnávaných osôb, (i) je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie
uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň (ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od
tejto Dohody. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu
voči dodávateľovi aj opakovane.
Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní odo dňa ich
uplatnenia.
Článok IX
Doručovanie
Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia
písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto
deň,
a)
v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b)
ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
c)
v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
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3.
4.

1.
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3.
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5.

6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Za prvé kontaktné osoby si účastníci Dohody zvolili:
a)
za objednávateľa: Ing. Martina Hladíková,
b)
za dodávateľa: Andrea Dostálková,
.
Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú
za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.
Odberateľ a dodávateľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej
adresy (e-mail) v lehote do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak objednávateľ alebo dodávateľ v
stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne
vykonané na poslednú známu adresu.
Článok X
Mimosúdne riešenie sporov
Objednávateľ je oprávnený predložiť ÚRSO na mimosúdne riešenie sporu s dodávateľom alebo PDS, ak
sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie, objednávateľ nesúhlasí s výsledkom
reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sa doručí na adresu sídla úradu alebo elektronicky na adresu u
rso@urso.gov.sk.
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“).
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží odberateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do
45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
Dodávateľ alebo PDS a objednávateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať
dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor
rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od
podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
Mimosúdne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu
alebo márnym uplynutím lehoty, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie mimosúdneho riešenia
sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom sporového konania.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
Maximálny finančný limit predmetnej Dohody je 5 221 602,00 eur bez DPH (6 265 922,40 eur s DPH). Táto
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2025. V prípade, ak dôjde k vyčerpaniu maximálneho
finančného limitu pred uplynutím doby platnosti tejto Dohody, platnosť Dohody zaniká vyčerpaním jej
maximálneho finančného limitu.
Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy vyplývajúce a vznikajúce z tejto Dohody a Zmluvy o
združenej dodávke zemného plynu sa vzťahujú aj ustanovenia zákona o energetike, zákona o regulácii,
vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. a ďalšie súvisiace
právne predpisy, PP PDS, na ktoré sú OM pripojené; PP PDS tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 5 k tejto
Dohode (ďalej len „Príloha č. 5“).
Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že pre účely tejto Dohody majú odborné pojmy a terminológia význam
v súlade so zákonom o energetike.
Táto Dohoda vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán. Ustanovenia tejto Dohody a Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu majú prednosť
pred obchodnými podmienkami dodávateľa.
Táto Dohoda môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán iba
formou písomného dodatku, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody, s výnimkou uvedenou
v Článku V bode 6. Dohody.
Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Dohody a zo Zmluvy o združenej
dodávke plynu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka Dohody.
Túto Dohodu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby platnosti:
a)
dohodou obidvoch zmluvných strán;
b)
výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým
dňom mesiaca bezprostredne nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej
zmluvnej strane;
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odstúpením od Dohody objednávateľom, ak dodávateľ opakovane zavinil neoprávnene
obmedzenie alebo prerušenie distribúcie zemného plynu odberateľovi zemného plynu v rámci
Zmluvy o združenej dodávke a odberateľ odstúpil od tejto Zmluvy o združenej dodávke . Uvedené
porušenie Dohody sa bude považovať za podstatné porušenie Dohody.
Ak nie je dohodnuté v tejto Dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky ustanovenia tejto Dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Ak niektoré
ustanovenie tejto Dohody je, prípadne sa stane neplatným alebo nevymožiteľným, jeho neplatnosťou
alebo nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Dohody. Na takéto
ustanovenia sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré svojim obsahom a zmyslom
najlepšie zodpovedajú účelu sledovanému zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Dohody.
Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) výtlačky určené pre objednávateľa a jeden (1)
výtlačok pre dodávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto rámcovú dohodu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s
jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu uvedenú
dohodu vlastnoručne podpisujú.
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov Dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v spojení § 5a zákona 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.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú prílohy:
Príloha č. 1 Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 Zoznam odberateľov a odberné miesta odberateľov
Príloha č. 3 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Príloha č. 4 Fakturačná adresa príslušného strediska prevádzky objektov
Príloha č. 5 PP PDS, dostupný iba v elektronickej podobe na webovej adrese: https://www.sppdistribucia.sk/dodavatelia/legislativa-a-cenniky/prevadzkovy-poriadok/
c)

8.
9.

10.
11.
12.

13.

V Bratislave, dňa 21.12.2021

V Bratislave, 14.12.2021

__________________________

__________________________

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestník primátora

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ing. Jakub Ondrejka, riaditeľ odboru
korporátneho predaja
poverený vedením

__________________________
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mgr. Marek Prokop, vedúci oddelenia
korporátneho predaja Západ
poverený zástupca dodávateľa
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Príloha č. 2 a 4 k rámcovej dohode
Zoznam odberateľov a odberné miesta odberateľov
Zoznam odberateľov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:SK 37 7500 0000 0000 2582 9413
BIC: CEKOSKBX
Centrum voľného času
Hlinická 3, 831 54 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Romana Bahúlová, riaditeľka
IČO:31810519
DIČ:202165078
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK 5175000000000025836533
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
IČO: 00179663
DIČ: 2020801695
IČ DPH: SK2020801695
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK85 0200 0000 0000 4293 4012
BIC: SUBASKBX
Centrum voľného času
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Ľubica Škultétyová, riaditeľka
IČO: 31811027
DIČ: 2021649971
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK 5175000000000025841383
BIC: CEKOSKBX
Mestská knižnica
Klariská 16, 814 79 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Tomáš Štefek, riaditeľ
IČO: 00179736
DIČ: 2020801750
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK53 7500 0000 0040 2088 8682
nie je platcom DPH
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Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1 , 815 18 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
IČO: 00179744
DIČ: 2020801761
IČ DPH: SK2020801761
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK45 7500 0000 0000 2593 6163
BIC: CEKOSKBX
GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka
IČO: 00179752
DIČ: 2020801772
IČ DPH: SK2020801772
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK90 7500 0000 0000 2593 6323
BIC: CEKOSKBX
Gérium
Pri trati 47 , 821 46 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka
IČO: 31755534
DIČ: 2020957081
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK72 7500 0000 0000 2583 2663
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH
Petržalský domov seniorov
Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Jana Artnerová, MHA, riaditeľka
IČO: 30775205
DIČ: 2020933629
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0000 2584 7363
BIC: CEKOSKBX
Základná umelecká škola
Exnárová 6A, 821 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka
IČO:31769403
DIČ:2020974461
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK32 7500 0000 0000 2583 6293
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH

11

Domov pri kríži
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
IČO: 00641405
DIČ: 2020919285
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0000 2583 9793
BIC: CEKOSKBX
Nie sme platcom DPH
Základná umelecká škola
Vrbenského 1, 831 53 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ
IČO: 31768857
DIČ: 2020905744
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK65 7500 0000 0000 2584 6563
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH
Domov jesene života
Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka
IČO: 490873
DIČ: 2020894854
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0000 2584 0313
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH
Základná umelecká škola Ľ. Rajtera
Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka
IČO: 31780725
DIČ: 2020974384
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2584 6053
BIC: CEKOSKBX
Základná umelecká škola
Daliborovo námestie 2, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka
IČO: 36071331
DIČ: 2021614749
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK82 7500 0000 0000 2584 5093
BIC: CEKOSKBX
nie je platcom DPH
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Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
Panenská 11, 811 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka
IČO: 30791898
DIČ: 2021650224
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK41 7500 0000 0000 258307683
BIC: CEKOSKBX
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka
Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka
IČO: 36067253
DIČ: 2021549728
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK75 7500 0000 0000 2584 2503
BIC: CEKOSKBX
Domov seniorov ARCHA
Rozvodná 25, 831 01 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., riaditeľka
IČO: 30779278
DIČ: 2020809725
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2583 0713
BIC: CEKOSKBX
Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
IČO: 30842344
DIČ: 2020914280
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0000 2583 8723
BIC: CEKOSKBX
Domov seniorov Lamač
Na barine 5, 841 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Bednár Kamil, riaditeľ
IČO: 00896276
DIČ: 2020899859
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK67 7500 0000 0000 2583 4693
BIC: CEKOSKBX
RETEST
Ľadová 11, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Bartoň Kamil, riaditeľ
IČO: 37926012
DIČ: 2022420565
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0002 2502 1603
BIC: CEKOSKBX
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Zoologická záhrada
Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Zastúpený: Ing. arch. Júlia Hanuliaková, riaditeľka
IČO: 00179710
DIČ: 2020801728
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0000 2584 9043
BIC: CEKOSKBX
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava
Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Robert Kováč riaditeľ
IČO: 17330190
DIČ: 2020838182
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK33 7500 0000 0000 2594 6273
BIC: CEKOSKBX
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva
IČO:00492736
DIČ: 2020298786
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012
BIC: SUBASKBX
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD., generálny riaditeľ
IČO:00681300
DIČ: 2020318256
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773
BIC: CEKOSKBX
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. č.1, 811 01 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva
IČO:35732881
DIČ: 2020268910
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK78 7500 0000 0040 0809 4126
BIC: CEKOSKBX
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zastúpený: JUDr. Peter Olajoš, generálny riaditeľ
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
BIC: GIBASKBX
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Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľ
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK05 0900 0000 0050 2800 1024
BIC: GIBASKBX
Metropolitný inštitút Bratislavy
Primaciálne nám. 429/1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Jan Mazúr, PhD., riaditeľ'
IČO: 52324940
DIČ: 2120982490
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0001 2585 6363
BIC: CEKOSKBX
nie je platca DPH
ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST ODBERATEĽOV

odberné
miesto
4100014354
4100009015
4100009066

Odberateľ
Centrum voľného času
Štefánikova
Centrum voľného času
Hlinická
Centrum voľného času
Hlinická

Názov OM

Adresa

Centrum voľného času

Štefánikova 35, 811 04
Bratislava

Centrum voľného času

Hlinická 3, 831 54 Bratislava

Centrum voľného času

Hlinická 3, 831 54 Bratislava
Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava
Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava
Hanulova 7/A, 844 01
Bratislava
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava

4100000389

Domov jesene života

Zariadenie opatrovateľskej
služby

4100002980

Domov jesene života

Domov dôchodcov

4101454090

Domov jesene života

Domov dôchodcov

4101531886

Domov pri kríži

4100003034

Galéria mesta Bratislavy

4100003043

Galéria mesta Bratislavy

4100003053

Galéria mesta Bratislavy

4100002048

Gérium
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava

Domov dôchodcov
Františkánske námestie 11,
81101 Bratislava
Františkánske námestie 11,
81101 Bratislava
Františkánske námestie 11,
81101 Bratislava
Domov dôchodcov
MAGISTRAT HL.MESTA
SR - KUCHYNE I.,II.

4100000205
4100004810
4100004988
4100006561

Hlavné mesto SR
Bratislava

4100007231

Hlavné mesto SR
Bratislava

Opletalova 4
Františkánske námestie 11
Panská 19
Pri trati 47, 821 06 Bratislava
Uršulínska 6

BKIS

Uršulínska 11

MAGISTRAT HL.M.SR BA

Laurinská 5

MAGISTRAT HL.M. SR
ZASTUPENY FY
DUSPAMA
Hl.mesto SR BA v
z.:SPECTRUM Reality,sro

Záporožská 5
Sedlárska 2

Zazmluvn
ená tarifa
M7
M7
M1
M2
M5
S10
M4
M2
M7
M7
M8
M1
M7
M7
M7
M7
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MAGISTRAT HL.MESTA
NEBYTOVE PRIESTORY

Biela 6

Hlavné SR Bratislava

Klobúčnícka 2

4100004797

Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Hlavné mesto SR
Bratislava
Mestská knižnica

4100004805

Mestská knižnica

Mestská knižnica

4100004814

Mestská knižnica

Mestská knižnica

4100004823

Mestská knižnica

Mestská knižnica

4100004862

Mestská knižnica

4100008966
4100011498
4100012445
4100012820
4100013661
4100013682
4101454093
4101454289
4101454397
4101454398
4101454587
4101454873
4101463476
4101484579
4100120499
4100201650
4100089173
4100112482
4100110580
4100013676
4100003461

4100004879
4100004885
4100004924

HM SR ubytovňa Hálkova 3 Hálkova 3
Mestská polícia hl. mesta
SR
Mestská polícia hl. mesta
SR
MAGISTRAT
ADMIN.BUDOVA
Hlavné mesto SR
Bratislava

Kadnárová 98
Kadnárová 96
Laurinská 7
Primaciálne námestie 1

Ubytovňa FORTUNA

Agátová 1A

Primaciálny palác

Primaciálne námestie 2

Mestská polícia hl. mesta
SR
Magistrát hl.m.SR
BAUbytovňa Kopčany
Magistrát hl.m.Ba ABvz,DUSPAMA s.r.o.
Hlavné mesto SR
Bratislava,obytný dom

Gunduličova 10
Kopčianska 90
Záporožská 8
Kopčianska 88

Hlavné Mesto SR BA

Rudnayovo nám. 4

Hlavné Mesto SR BA

Veternicová 12B / 841 05
Bratislava

Hlavné Mesto SR BA

Mierová 60 / 821 05 Bratislava

Hlavné Mesto SR BA

Mierová 54 / 821 05 Bratislava

Hlavné Mesto SR BA

Mierová 60 / 821 05 Bratislava

Hlavné Mesto SR BA

Mierová 60 / 821 05 Bratislava

Hlavné Mesto SR BA

Velehradská 932/35

TECHNICKÉ SLUŽBY
ČISTENIE,S.R.O.
Mestská knižnica

Mestská knižnica
Klobučnícka 2, Hummelovo
Múzeum mesta Bratislava
múzeum
Radničná 1, 81518
Múzeum mesta Bratislava
Bratislava
Radničná 1, 81518
Múzeum mesta Bratislava
Bratislava

Bazová 8, Bratislava

M7
M3
M5
M1
M1
M7
S9
S9
S9
M8
S9
S9
S9
M3
M1
M1
M1
M1
M1
M4
M1

Klariská 16, 814 79 Bratislava M1
Klariská 16, 814 79 Bratislava M7
Klariská 16, 814 79 Bratislava M7
Klariská 16, 814 79 Bratislava M1
Klariská 16, 814 79 Bratislava M1
Radničná 1, 81518 Bratislava
Mestské múzeum v BA
Jadranská 1
Múzeum mesta Bratislavy,
Somolického 2

M3
M1
M2
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4100004933
4100004940
4100004947
4100003092
4100000274
4100011974
4100011989
4101471480
4101531932
4101543786

Radničná 1, 81518
Bratislava
Radničná 1, 81518
Múzeum mesta Bratislava
Bratislava
Radničná 1, 81518
Múzeum mesta Bratislava
Bratislava
Petržalský domov
Domov dôchodcov
seniorov celkom
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Junácka 4, 831 04
STARZ
Bratislava
Múzeum mesta Bratislava

4100001062

Základná umelecká škola Základná umelecká škola

4100001385

Základná umelecká škola Základná umelecká škola

4100003037

Základná umelecká škola Základná umelecká škola

4101469535
4101505177
4100001246
4100008541
4100005959

Základná umelecká škola
Jozefa Kresánk
Základná umelecká škola
Jozefa Kresánk
Základná umelecká škola
Ľ. Rajtera
Základná umelecká škola
Ľ. Rajtera
Základná umelecká škola
M. Ruppeldta

SKSPPDIS03
Domov Seniorov Archa
0110022532
SKSPPDIS01
Domov Seniorov Archa
0110000845

Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola
Domov dôchodcov
Domov dôchodcov

4100012501

Dom tretieho veku

Domov dôchodcov

4100001262

Domov seniorov Lamač

4100010952

RETEST

Domov dôchodcov
Sociálnoprávna ochrana
detí a sociálna kuratela

4100012834
4100008052
4101512397
4100007674
4101479354

BKIS, príspevková
organizácia
BKIS, príspevková
organizácia
BKIS, príspevková
organizácia
BKIS, príspevková
organizácia
BKIS, príspevková
organizácia

Múzeum mesta Bratislavy,
Beblavého 1
Múzeum mesta BA, Michalská
veža, kotolňa
Mestské múzeum Dobrý
pastier,Židovská 1
Rusovská cesta 58, 851 01
Bratislava
Fitnescentrum - Odbojárov
Správa tel.a rekr.zar.-Kup.
Krčace-sauna
STARZ KUPELE DELFÍN
Zimný štadión Harmincova 2
STARZ
Zimný štadión, Odbojárov 9
Exnárova 6, 821 03 Bratislava
(Orenburská 9417/31)
Vrbenského 1, 831 53
Bratislava/ v ISU Alstrova
Daliborovo nám. 2, 851 01
Bratislava
Karloveská 3, 841 04
Bratislava
Karloveská 3, 841 04
Bratislava
Sklenárová 5/286, 821 09
Bratislava
Sklenárová 5/286, 821 09
Bratislava
Panenská 11, 811 03
Bratislava
Rozvodná 25,831 01
Bratislava
Rozvodná 25,831 01
Bratislava
Polereckého 2, 851 04
Bratislava
Na barine 5, 84103 Bratislava
Ľadová 11, 811 05 Bratislava

BKIS

Židovská 1, 81515 Bratislava

BKIS

Mlynská dolina 49, Bratislava

BKIS

DPOH Gorkého 17, Bratislava

BKIS
BKIS

Okružná 1 (kino Zora),
Bratislava
Okružná 1 (kino Zora),
Bratislava

M3
M4
M4
M8
M6
M7
M5
S9
M2
S9
M6
M7
M4
M8
M7
M7
M7
M8
M7
M8
M2
M4
M6
M7
M8
S9
M3
M3
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4100007295
4100007243
4100007255
4100007307
SKSPPDIS00
0110111628
SKSPPDIS00
0110111629
SKSPPDIS00
0110107720
SKSPPDIS00
0110111627
SKSPPDIS00
0110111056
SKSPPDIS00
0130010007
4101453958
4101454425
4100002537
4100002547
4100002587
4100002598
4100002610

Zoologická záhrada
Bratislava
Zoologická záhrada
Bratislava
Zoologická záhrada
Bratislava
Zoologická záhrada
Bratislava
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
MARIANUM Pohrebníctvo mesta
Bratislava, p.o.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.
Dopravný podnik
Bratislava, a.s.

3000000553

METRO Bratislava a.s.

SKSPPDI500
0130021162
SK5PPDI500
0130010252
SKSPPDI501
0110008127
SKSPPDIS00
0110104433
SKSPPDIS00
0110108092

Odvoz a likvidácia odpadu
a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu
a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu
a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.

SKSPPDIS00 Bratislavská vodárenská
0110108094 spoločnosť, a.s.

ZOO v Bratislave INPACO
- RS
ZOO v Bratislave
Terárium I.,II.+ RS
ZOO v Bratislave
Terárium I.,II.+ RS
ZOO v
BA,vstup.obj.+terárium
I.,II.+ RS
Ondrejský cintorín

Mlynská dolina 1, Bratislava
Mlynská dolina 1, Bratislava
Mlynská dolina 1, Bratislava
Mlynská dolina 1, Bratislava

S9
M6
M1
M4

29.augusta 7, Bratislava
M2

Martinský cintorín

Trnavská cesta 110,
Bratislava

Slávičie údolie

Staré Grunty 2987, Bratislava

M3
M3

Doprava

Trnavská cesta 110,
Bratislava

Slavín

Pažického 4

M7
M3

Krematórium
DPB, vozovňa Hroboňova
DPB, vozovňa Krasňany
DPB, SZ vodičov MHD
Saratovská
DPB, SZ vodičov MHD
Čiližská
DPB, SZ vodičov MHD
Komisárky
DPB, SZ vodičov MHD
Pošeň
DPB, Predajňa cestovných
lístkov

Hodonínska 44
Hroboňova 1, 811 04
Bratislava
Račianska 149,831 02
Bratislava
Saratovská 2,841 02
Bratislava
Čiližská, 821 07 Bratislava
Karpatské nám., 831 06
Bratislava
Ružinovská 2; 821 02
Bratislava
Čachtická, 831 06 Bratislava

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1, 811 01
Bratislava

OLO

Ivanská cesta 22, Bratislava

OLO

Vlčie Hrdlo 72, Bratislava

OLO
BVS
BVS
BVS

Stará Ivanská cesta 2,
Bratislava
Kukučínova 35, 901 01
Malacky
Rožňavská 21, 831 04
Bratislava - Nové Mesto
Pribinova 400, 821 09
Bratislava - Ružinov - Zimný
prístav

S9
S9
S10
M3
M3
M3
M2
M2
M7
S
M
M
M5
M1
M2
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SKSPPDIS00
0110108097
SKSPPDIS00
0110111491
SKSPPDIS00
0110111492
SKSPPDIS00
0110111493
SKSPPDIS00
0110111498
SKSPPDIS00
0130021513
SKSPPDIS00
0410406692
SKSPPDIS00
0410406693
SKSPPDIS00
0410406695
SKSPPDIS00
0410406696
SKSPPDIS00
0410406699
SKSPPDIS00
0410406700
SKSPPDIS00
0410406702
SKSPPDIS00
0410406703
SKSPPDIS00
0410408029
SKSPPDIS01
0130001681
SKSPPDIS01
0410170142
SKSPPDIS01
0410171941
SKSPPDIS00
0430022134
SKSPPDIS00
0130021171
SKSPPDIS00
0110112230
SKSPPDIS00
0110105474
SKSPPDIS00
0110112228
SKSPPDIS00
0110114792
SKSPPDIS00
0123878521

Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s.

BVS

Mudroňova 3, 811 01
Bratislava - Staré Mesto

BVS

Dolná 111, 900 01 Modra

BVS

Šamorínska 39, 903 01 Senec

BVS

Dolná 146, 900 01 Modra

BVS

Dolná 146, 900 01 Modra

BVS
BVS

Odeská, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Staničná 278/22, 906 13
Brezová pod Bradlom

BVS

Lesná 6, 908 51 Holíč

BVS

Hollého, 908 51 Holíč

BVS

Turá Lúka 14, 907 03 Myjava

BVS

Brnenská 564, 908 01 Kúty

BVS
BVS
BVS
BVS
BVS
BVS

D. Jurkoviča 680, 909 01
Skalica
Pplk. Pljušťa 14, 909 01
Skalica
Kollárova 427, 908 45 Gbely
Plavecký Peter 58, 906 35
Plavecký Peter
Hamuliakovo 733/3, ČOV
Hamuliakovo
Železničná 124/361, 905 01
Senica

BVS

Kopčianska 40, 908 51 Holíč

BVS

Hviezdoslavova 20/476, 905
01 Senica

BVS

Kutlíkova 2, 851 02 Bratislava

BVS

Devínska cesta 1, 841 04
Bratislava

BVS

Bojnická 1, 831 04 Bratislava

BVS
BVS

Toplianská 3, Bratislava Vrakuňa
Pri Šajbách 2/a, Bratislava Rača
Pri Šajbách 2/a, Bratislava Rača

M3
M7
M7
M5
M6
M8
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M2
M3
M2
M5
M5
M8
S9
S9
M7
M8
M8
M7
M3
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Príloha č. 3

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU

uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa ustanovenia § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a
v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Ing. Tatiana
Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok), IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596,
bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len „odberateľ“)
a
Celý názov firmy, so sídlom ulica, číslo, PSČ, mesto, Slovenská republika, IČO: ___, zastúpená ___, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu ___, Oddiel: __ Vložka č. __, číslo účtu __., kontaktná osoba: meno, email,
telefónne číslo
(ďalej len „dodávateľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

1.

2.
3.

1.
2.
3.

Článok I.
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto Zmluvy:
a)
dodávať plyn do odberných miest odberateľa špecifikovaných v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto Zmluvy
(ďalej len „príloha č. 1“) (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v (i) tejto Zmluve a
(ii) v Rámcovej dohode uzavretej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 ako objednateľnom a dodávateľom dňa
.................... (ďalej len „rámcová dohoda“), a v rozsahu podľa príloh k tejto Zmluvy (ďalej ako „dodávka
plynu“),
b)
prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
c)
zabezpečiť pre odberateľa distribúciu plynu a služby spojené s dodávkou plynu (ďalej len „distribučné
služby“),
(ďalej aj ako „predmet Zmluvy“).
Predmetom tejto Zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodaný zemný plyn odobrať a zaplatiť za predmet Zmluvy
cenu špecifikovanú v článku IV. tejto Zmluvy.
Zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 rámcovej dohody, na základe ktorej je realizovaná predmetná Zmluva.
Článok II.
Dodávka plynu
Termín začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy je od 06:00 hod. SEČ dňa 01.01.2022 Stav príslušného meracieho
zariadenia k tomuto okamžiku bude zaznamenávaný v písomnom protokole podpisovanom zástupcami oboch
zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v ročnom zmluvnom množstve, špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, ktoré odberateľ požaduje dodať, a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť.
Zmluvné strany sa tiež dohodli na dennom maximálnom množstve (ďalej len „DMM“), špecifikovanom v prílohe č.
1 tejto Zmluvy, ktorým je maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ oprávnený odobrať na odbernom mieste v
ktorýkoľvek deň počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, ak odberateľ v ktoromkoľvek dni na ktoromkoľvek
odbernom mieste odoberie množstvo plynu presahujúce zmluvou dohodnuté DMM, odberateľ uhradí
dodávateľovi za určitý počet prekročení DMM v danom mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad
príslušný limit sadzbu v zmysle platného cenníka PDS v čase dodávky plynu, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby
mal pre toto obdobie uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do príslušného odberného miesta. Ak
počas daného mesiaca v ktoromkoľvek dni odberateľ odobral množstvo plynu presahujúce DMM uvedené v
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

1.

1.

1.
2.

Zmluve na jednom alebo na viacerých odberných miestach, a súčasne v tomto dni došlo voči dodávateľovi k
uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného cenníka
PDS, Odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto bodu zaplatí za objem prekročenia DMM nad
príslušný limit na každom príslušnom odbernom mieste aj poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na
vstupnom bode v zmysle platného cenníka PDS, ktorý by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie
uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do príslušného odberného miesta.
Zmluvné strany sa dohodli na záväzku minimálneho odberu (Take or Pay), ktorý predstavuje minimálne množstvo
plynu v objeme 70% ročného zmluvného množstva, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať. V prípade, ak odberateľ
počas roka odoberie menej ako touto Zmluvou dohodnuté minimálne množstvo plynu, dodávateľ má právo na
úhradu odplaty za pripravenosť plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, a to vo výške 50% z ceny za komoditu plynu
(sadzba za odobratý plyn) dohodnutej touto Zmluvou za neodobratý objem minimálneho množstva plynu.
Odber plynu nad úrovňou ročného zmluvného množstva je možné dodatočne dokúpiť. Takýto odber je potrebné
dodávateľovi oznámiť v dostatočnom predstihu (minimálne 1 kalendárny mesiac), v opačnom prípade môže dôjsť
ku zvýšeniu ceny požadovaného množstva plynu.
Za plyn dodaný podľa tejto Zmluvy je považovaný plyn, ktorý prešiel meradlom v odbernom mieste, v množstve,
ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len „PDS“) podľa osobitných predpisov
upravujúcich meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS. Odpočty nameraných
údajov v odberných miestach uskutočňuje PDS.
PDS je povinný písomne informovať odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní
vopred; to neplatí, ak odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.
PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa o stave odobratého množstva plynu, a
zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene.
Ak sa odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je PDS písomne informovať odberateľa o výmene, stave
určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené
meradlo najmenej 60 dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom.
Dodávateľ poslednej inštancie dodáva plyn najviac počas troch mesiacov odberateľom plynu, ktorí sú pripojení
k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plynu alebo dôjde k zastaveniu procesu
zmeny dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným
spôsobom.
Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi údaje o cene za združenú dodávku zemného plynu vrátane jej
štruktúry.
Množstvo plynu dodaného podľa tejto zmluvy je merané v m3 a obchodnou jednotkou pre fakturáciu je
MWh. Prepočet z m3 na MWh sa riadi Prevádzkovým poriadkom PDS.
Článok III.
Zodpovednosť za odchýlku
Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.
Článok IV.
Cena
Cena za dodávku plynu pre odberateľov kategórie mimo domácnosti je stanovená podľa produktu dohodnutého
v tejto Zmluve a je určená takto:
a)
cena za dodávku plynu /sadzba za odobratý plyn/ je určená dohodou zmluvných strán (ďalej len
„dohodnutá cena“) od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.12.2025 (ďalej len „deň skončenia
platnosti dohodnutej ceny“), pričom dohodnutá cena sa určí podľa pravidiel uvedených v článku III.
Rámcovej dohody.
b)
distribučné služby (cena za prepravu, distribúciu plynu a skladovanie plynu) bude fakturovaná podľa
cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi platného a účinného v čase dodávky plynu;
c)
k cenám uvedeným pod písm. a) a písm. b) tohto článku sa pripočítava DPH, prípadne ďalšie dane a
poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom stanoveným príslušnými
právnymi predpismi ak to takéto právne predpisy vyžadujú.
Článok V.
Platobné podmienky
Fakturačným obdobím pre dodávku plynu do odberných miest podľa tejto Zmluvy je obdobie, za ktoré sa
vykonáva vyúčtovanie odberu plynu.
Za združenú dodávku zemného plynu v kategórii maloodber bude odberateľ poskytovať zálohovú platbu do výšky
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3.

4.

5.

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

80% 1/12 predpokladanej ročnej hodnoty odberu zemného plynu. Vyúčtovanie maloodberu v príslušnom
zmluvnom roku dodávateľ vykoná k 31.12. (ďalej len „zúčtovacie obdobie“). Dodávateľ vráti preplatok z
vyúčtovacej faktúry odberateľovi bankovým prevodom na bankový účet odberateľa do 15 dní od vystavenia
vyúčtovacej faktúry. Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
Za združenú dodávku zemného plynu v danom mesiaci v kategórii strednoodber odberateľ nebude
poskytovať zálohovú platbu. Dodávateľ vystaví faktúru na základe skutočne odobratého množstva zemného
plynu v danom mesiaci v OM. Odpočet spotreby zemného plynu bude vykonaný bezodplatne po skončení
kalendárneho mesiaca. Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac so splatnosťou v 15. deň
mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 30. deň
nasledujúceho mesiaca.
Prípad, kedy odberateľ ani v termíne 14 pracovných dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným
porušením Zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky plynu a distribučných služieb dohodnutých touto
Zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa
od distribučnej siete.
Všetky platby sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch.
Článok VI.
Trvanie Zmluvy
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2025.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak:
a)
druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
b)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná
strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
c)
bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d)
druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
Túto Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby jej účinnosti:
a)
písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán;
b)
výpoveďou odberateľa v prípade opakovaného neplnenia zmluvných povinností dodávateľom
vyplývajúcich z rámcovej dohody a/alebo tejto Zmluvy. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane. Túto Zmluvu môže odberateľ vypovedať bez poplatku;
c)
výpoveďou odberateľa bez udania dôvodu, výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane;
d)
odstúpením od Zmluvy odberateľom, ak dodávateľ opakovane zavinil neoprávnene obmedzenie alebo
prerušenie distribúcie zemného plynu odberateľovi zemného plynu. Uvedené porušenie Zmluvy sa bude
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy;
e)
odstúpením od Zmluvy, ak odberateľ opakovane nezaplatil faktúru ani po písomnej upomienke
dodávateľa v lehote do pracovných 21 dní od doručenia upomienky;
f)
uplynutím doby platnosti Rámcovej dohody zo dňa..................., na základe ktorej bola uzatvorená táto
Zmluva.
Článok VII.
Doručovanie
Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti
prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň:
a)
v ktorom táto zmluvná strana j u odoprela prijať;
b)
ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte; alebo
c)
v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“, „adresát je
neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
Za prvé kontaktné osoby si zmluvné strany zvolili:
a)
za odberateľa: xxx;
b)
za dodávateľa: xxx.
Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich
úspešnom odoslaní.
Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za
doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.
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5.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Odberateľ a dodávateľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej adresy (email) v lehote do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak odberateľ alebo dodávateľ v stanovenej lehote druhú
stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi podmienkami tejto Zmluvy,
podmienkami dohodnutými v rámcovej dohode a v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
ustanovenia rámcovej dohody a tejto Zmluvy majú prednosť pred prílohou č. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že
v prípade rozporu ustanovení tejto Zmluvy a ustanovení rámcovej dohody prednosť majú ustanovenia rámcovej
dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, rámcovou
dohodou, prílohou č. 2 tejto Zmluvy alebo Prevádzkovým poriadkom PDS sa spravujú Obchodným zákonníkom.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky
dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto Zmluvy.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
začiatku dodávky elektriny v zmysle čl. IV. tejto Zmluvy, no nie skôr ako dňom zverejnenia podľa ustanovení §
5a zákona 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 v spojení s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Žiadna zo zmluvných strán nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany priamo
alebo nepriamo meniť záväzkový vzťah založený touto Zmluvou alebo postúpiť práva z tejto Zmluvy ani postúpiť
pohľadávky voči druhej strane vzniknuté zo Zmluvy alebo na základe Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom odberateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a dodávateľ
obdrží dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzatvárajú v omyle a
následne po tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom
podpisujú.
Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
•
Príloha č. 1 – Zoznam odberných miest odberateľa
•
Príloha č. 2 – Všeobecné obchodné podmienky
•
Príloha č. 3 – Prevádzkový poriadok - prevádzkovateľa distribučnej sústavy „PDS“ - dostupný iba
v elektronickej podobe na webovej adrese: https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/legislativa-acenniky/prevadzkovy-poriadok/

V Bratislave, dňa ...................

V Bratislave, dňa ......................

__________________________
xxx
xxx
xxx
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Príloha č. 1
Zoznam odberných miest odberateľa
Špecifikácia odberných miest odberateľa
1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy:

Poradové číslo Číslo OM
OM1 (OM i)
OM 1

POD

Názov OM

Adresa, PSČ, sídlo OM

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo
OM (OM i)

ZM
(v MWh)

DMM
(v m3)

OM 1

Začiatok
Obdobia
OM2

Koniec
Obdobia
OM2

1.1.2022

31.12.2025

Ročná
Tarifná
skupina PDS
v zmysle
výnosu
URSO na
príslušné
obdobie
dodávky

Charakter
odberu
v OM3

3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia
preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM:

OM 1
1)Poradové
2)Pre

január

február

marec

apríl

máj

Jún

Váhy (%)
júl

14

12

11

8

5

4

4

august september október november december
4

4

8

12

14

číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej Identifikácie OM

potreby Jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.J. OM

Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 - Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.
„K“ - OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

24

