
Č iastková zmluva 
o doclávke zemného plyiiu č . 2021 / 5100000181 

uzavretá podla § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

(dalej aj ako ,,Č iastková zmluva a/alebo ČZ) 

Č lánok I. 
Zmluvné strany 

1.1  Odberatel 
Názov: 
Sídlo: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len ,,Odberatel) 

1.2 Dodávatel 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Osoba oprávnená konat 

IČO: 
DIČ : 
IČ  DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Gymnázium Ľudovíta Štúra 
1.mája2, 911 35Tren čín 
RNDr. Pavol Ková č , riaditel 
00160458 
2021309719 
Štátna pokladnica 
SK82 8180 0000 0070 0050 5289 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Ing. Peter Pavilek, team leader predaja pre verejný sektor 
Magdaléna Bajbarová, manažér predaja 
35815256 
2020259802 
SK2020259802 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK027 0200 0000 0010 3331 1555 

Povolenie Úradu pre reguláciu sietových odvetví na predmet podnikania: v plynárenstve 
v rozsahu ,,dodávka plynu č . 2005P 0039 zo dňa 26.9.2021 

(dalej len ,,Dodávatel) 

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto 
Č iastkovú zmluvu o dodávke zemného plynu ( ďalej len ,,zmluva) 



Č lánok 11. 
Všeobecné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o doclávke zemného plynu na základe Rámcovej 
dohody o dodávke zemného plynu č . 2021/1 za účelom stanovenia podmienok 
neupravených Rámcovou dohodou. 

2. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s článkom 111. Rámcovej dohody ako výsledok 
verejného obstarávania v súlade s § 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného 
zákormíka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č . 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákonom č . 
343/201 5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov. 

Č lánok 111. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvyje záväzok Dodávatela v zmluvnom období: 

a) dodávat zemný plyn do odberných miest Odberatela špecifikovaných v č1. IV tejto 
zmluvy a podla podmienok dohodnutých v tejto zmluve a j ej« prílohách, 

b) zabezpe čit pre Odberatela do odberných miest Odberatela uvedených v č1. IV tejto 
zmluvy prepravu a distribúciu zemného plynu a ostatné služby spojené s použitím 
siete (dalej len ,,distribu čné služby) od príslušného prevádzkovatela distribu čnej 
siete, ku ktorej sú odberné miesta Odberatela pripojené (dalej len ,,PDS) v rozsahu 
a podla podmienok tejto zmluvy a prevádzkového poriadku PDS. 

2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok Odberatela v zmluvnom období dodaný zemný 
plyn odobrat podla podmienok tejto zmluvy a v čas zaplatit za dodávku zemného plynu 
a za distribučné služby ceny dohodnuté podla podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Č lánok IV. 
Miesto pinenia a odberné miesta 

1. Miesto dodania tovaru a služby: Dodávka zemného plynu Dodávatelom Odberatelovi 
vrátane zabezpe čenia distribučných služieb a služieb prepravy zemného plynu sa na 
základe tejto zmluvy uskuto ční do odberných miest Odberatela podla zoznamu 
uvedenom v prílohe č . 1, ktorá je neoddelitelnou sú častou tejto zmluvy. 

2. Špecifikácia odberných miest bude obsahovat nasledovné údaje o mieste spotreby 
a údaje pre distribučné služby: 

a) Adresu miesta spotreby, 

b) POD kád odberného miesta, 

c) Tarifnú skupinu, 

3  d) Hodnotu DMM (denného maximálneho množstva) v m, 



e) Ročné zmluvné rnnožstvo v kWh, 

f) Periodicita fakturácie (mesa čniročná). 

3. Dodávate ľ  a Odberatel sa dohodli na dodávke zemného plynu v predpokladanom 
množstve odvodenom od spotreby Odberatela v odberných miestach za kalendárny 
rok predchádzajúci kalendárnemu roku v ktorom bola uzatvorená táto Zmluva. 

Č lánok V. 
Podmienky dodávky zemného plynu a zabezpe čenie distribúcie zemného plynu 

1. Dodávatel sa zaväzuje dodávat zemný plyn do odberných miest Odberatela v množstve 
a čase podla potrieb Odberatela a zabezpe č it u PDS pre Odberatela distribu čné služby. 

2. Dodávka zemného plynu je spinená prechodom zernného plynu ur čeným meradlom. Za 
dodané rnnožstvo zemného plynu sa považujú hodnoty podla údajov ur čeného meradla, 
ktoré poskytuje PDS podla osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti 
merania zemného plynu. 

3. Dodávatel sa zaväzuje zabezpe č it Distribučné služby do odberných miest Odberatela. 
Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpisrni, prevádzkovým poriadkom a v kvalite podla technických podmienok prístupu 
a pripojenia do distribučnej siete PDS. 

4. Dodávatel pri zmene pvodného dodávate ľa zemného plynu zabezpe čí zmenu 
dodávatela na odberné miesta tak, aby bol prechod plynulý a dodávka zemného plynu 
nepi•erušená ku dňu začatia dodávky zernného plynu Dodávate ľorn podla č lánku vI. tejto 
zmluvy. 

5. Odberatel je podla zákona o energetike zodpovedný za riadny stav odberného zariadenia 
zemného plynu a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpe čnosti technických 
zariadení. 

Č lánok VI. 
Doba poskytovania služieb 

Dodávatel a Odberatel sa dohodli, že zmluva bude uzatvorená na dobu ur č itú nasledovne: 
Od 00:00 hod. SEČ  dňa 01.01.2022 do 21:00 hod. SEČ  dňa 31.12.2024 

Č lánok VII. 
Cena za dodávku zeinného plynu a distribu čné služby 

1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné ceny za dodávku zemného plynu na obdobie od 
0 1 .0 1 .2022 do 31.12.2024,  podla ktorých bude Dodávatelom Odberatelovi ú čtovaná 
dodávka zemného piynu. 



2. Cena za dodávku zemného plynu dodávaného po čas trvania zmluvy je stanovená na 
základe výberu najvýhodnejšej ponuky v nasledovnej štruktúre: 

1. Cena za komoditu (Eur/kwh) 
2. Cena za prepravu a skladovanie plynu (Eur/kWh) 
3. Fixná sadzba za mesiac za komoditu (Eur/mesiac) 
4. Fixná sadzba za prepravu (Eur/mesiac) 
5. Ročná sadzba za dennú distribu čnú kapacitu na OM pre tarify S, V (Eur/m 3) 

6. Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode pre tarify 
S, V (Eur/m3) 

7. Variabilná sadzba - distribúcia (Eur/kwh) 
8. Fixná sadzba za mesiac - distribúcia (Eur/mesiac) 
9. Spotrebná daň  (Eur/kWh) 

Zložka ceny za komoditu v Eur/kWh bude vy čĺslená v prĺlohe Č. 1 Čiastkovej zmluvy pre 
každé odbemé miesto. Ostatné zložky ceny budú ocenené v súlade s Rozhodnutím ÚRSO 
v zmysle nižšie uvedeného. 

Cena za služby súvisiace s distribúciou: 

Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM ur čuje Dodávatel v zmysle platného 
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,ÚRSO), ktorým sa 
spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovatelovi distribu čnej siete určujú tarify za 
prĺstup do distribučnej siete a distribúcie plynu a poskytovanie podpomých služieb 
v plynárenstve (ďalej len ,,Rozhodnutie) v závislosti od ZM. 

Vprípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého 
dč sledkom je zmena ktorejkoľvek z hodnčt rozhodnutia, dodávatel upraví cenu za služby 
súvisiace s distribúciou alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia. 

V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou 
povahou alebo rozsahom neumožní dodávate ľovi upraviť  cenu v zmysle predchádzajúcej 
vety, sú odberatelia povinný zaplatiť  dodávatelovi jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace 
s distribúciou podla Rozhodnutia tak, ako keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú 
zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre jednotlivé OM. Odberatelia sú povinní 
zaplatit dodávatelovi cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu do jednotlivých OM 
určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia. 

Cena za služby súvisiace s jrepravou: 

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM ur čuje dodávatel v zmysle platného 
Rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa spoločnosti Eustream, a.s. ako prevádzkovatelovi prepravnej 
siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len ,,Rozhodnutie 
PPS) v závislosti od DMM. Cena za služby ,  súvisiace s prepravou pozostáva z flxnej 
mesačnej sadzby (FMSP) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPP). 



V prípade zmeny obsahu alebo vydania nového Rozhodnutia PPs, ktorého d(sledkom je 
zmena hodn6t rozhodnutia, dodávate ľ  upraví cenu za služby súvisiace s prepravou alebo jej 
jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia PPs. 

V prípade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorá svoiou povahou 
alebo rozsahom neumožní dodávate ľovi upraviť  cenu v zmysle prechádzajúcej vety, je 
odberateľ  povinný zaplatiť  dodávatelovi jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace 
s prepravou podľa Rozhodnutia PPS. 

Odberateľ  je povinný zaplatiť  Dodávateľovi cenu za služby súvisiace s prepravou ur čenú 
v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia PPS. 

Cena za služby obchodníka: 
Cena za služby obchodníka pozostáva zo sadzby za odobratý plyn (SOPO). 
SOPO - cena za dodávku plynu s prihliadnutím na zmluvnú špecifikáciu pinenia 
(predpokladané množstvo, zmluvné obdobie dodávky, tarifná skupina, a pod.) ako 
jednozložková a pevná cena počas trvania zmluvného obdobia uvedeného v tomto článku. 
Poplatok za odberné miesto (štruktúrovanie) nebude zo strany dodávatela osobitne ú čtovaný. 
SOPO = 49,00 (EURIMWh) 
Uvedená suma zahŕňa všetky náklady Dodávatela. 
V cene nie je zahrnutá DPH a spotrebná da ň . 

V prípade vzniku nového odberného miesta Odberatela (alebo pri členení iného odberného 
miesta kjestvujúcim) počas zmluvného obdobia v rámci objemu je možné dosiahnutie 
navýšenia zmluvného objemu do 20% z hodnoty celkovej predpokladanej spotreby za všetky 
organizácie, uvedenej v Článku I. bod 2. Rámcovej dohody o dodávke zemného plynu. 
V prípade dosiahnutia navýšenia zmluvného objemu (pre pridávajúce odberné miesto je 
relevantná spotreba za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, na ktoré sa 
odberné miesto pridáva do zmluvy alebo pri pripájaní nového odberného miesta 
predpokladaný ročný objem uvedený v Žiadosti o dodávku plynu) nad hodnotu uvedenej 
20%-tnej tolerancie, bude pre každé dalšie pridané odbemé miesto dodávka plynu ocenená 
cenou stanovenou dodávate ľom a to na základe aktuálnych podmienok na trhu, charakteru 
spotreby odberného miesta a tarifnej skupiny. 

Článok vIII. 
Platobné podniienky a fakturácia 

1. Dodávka zemného plynu a distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej 
hodnoty považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sú vystaené 
jednotlivo pre každé fakturované odbemé miesto odberatela a organizácie 
v zriaďovatelskej p6sobnosti odberate ľa a sú doručované na adresu sídla odberate ľa 
alebo sídla jednotlivých organizácií v zriadovatelskej p6sobnosti odberatela za dodávku 
zemného plynu, služby prepravy a distribu čné služby. 

ľ! 



2. Dodávatel fakturuje pinenie predmetu zmluvy podla údajov oznámených PDS, do ktorej 
je OM objeclnávateľa pripojené, zistených odpo čtom určeného meradla alebo pod ľa 
údajov o spotrebe určených na základe typového diagramu dodávky, alebo iným 
sp6sobom v súlade s podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku PDS. 

Sp6sob fakturácie pre odbemé miesto s mesa čným odpočtovým cyklom 

Objednávateľ  alebo organizácia v zriaďovateľskej p6sobnosti objednávateľa sa zaväzuje 
platiť  mesačné preddavky tarifhej skupiny Stredný odber a Velkoodber 
z predpokladaného množstva za dodávku a distribúciu plynu vo výške 80% z ceny 
predpokladaného mesačného množstva dodávky a distribúcie plynu vrátane DPH na 
základe mesačného predpisu vystaveného dodávate ľom. Dodávateľ  vystaví vyúčtovacie 
faktťiry na ťihradu ceny za skutočnú dodávku a distribúciu plynu spätne, za príslušný 
kalendárny mesiac na základe riadneho odpo čtu meradla k poslednému dňu mesiaca. 
Výška uhradených preddavkov bude zohladnená vo vyú čtovacej faktúre za skuto čný 
odber plynu. Faktúru za dodávku a distribúciu plynu za predchádzajúci kalendárny 
mesiac s vyúčtovaním uhradeného preddavku vystaví dodávatel do 1 5. (pätnásteho) 
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 

Sp6sob fakturácie pre odberné miesto s iným ako mesa čným odpočtovým cyklom 

Pre odberné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyk1om sa mesačné preddavky za 
opakovanú dodávku a distribúciu plynu stanovia so zohladnením hist6ne spotreby 
organizácií v zriaďovateľskej p6sobnosti objednávateľa, poskytnutej PDS, za 
predchádzajúci odpočtový cyk1us, pokial sa strany dohody nedohodnú inak. 
Objednávatel alebo organizácia v zria ďovateľskej p6sobnosti objednávate ľa sa zaväzuje 
platit mesačné preddavky vo výške 1/12 z ceny predpok1adaného ro čného množstva (má 
sa na mysli dvanást po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) dodávky a distribúcie 
plynu na základe mesačnej faktťiry vystavenej Dodávateľom. Vyúčtovacie obdobie je 
dvanást po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo iné časové obdobie 
stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS. Dodávate ľ  sa zaväzuje v súlade s riadnym 
odpočtom meradla odberného miesta s iným ako mesačným odpočtovým cyk1om 
vystaviť  vyúčtovaciu faktúru za celé vyúčtovacie obdobie najnesk6r do 1 5 kalendárnych 
dní po skončení zúčtovacieho obdobia. Výška uhradených mesa čných zálohových 
predpisov bude zohladnená vo vyú čtovacej faktúre za skuto čný odber plynu. V prípade, 
ak vyúčtovacie obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS bude dlhšie ako 
dvanásť  po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je Dodávate ľ  oprávnený vystaviť  
predbežnú vyúčtovaciu faktúru s odhadovanou ro čnou spotrebou objednávate ľa alebo 
organizácie v zriaďovatelskej p6sobnosti objednávatela za obdobie kalendárneho roka 
a to do 15 dní od skončenia kalendárneho roka. Úbrada mesa čných preddavkov nie je 
dotknutá. Po uskuto čnení odpočtu meradla odberného miesta za celé vyú čtovacie 
obdobie, vystaví Dodávateľ  záverečnú vyúčtovaciu faktúru so zohľadním úhrad 
mesačných preddavkov a úhrady predbežného ro čného vyúčtovania. 

3. Splatnost faktúryje 30 dní od dátumu preukázaného doru čenia Odberatelovi. 

4. Úhradou sa rozumie dátum pripísania dlžnej sumy v prospech ú čtu Dodávatela. 



5. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č . 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umož ňuje a Odberateľ  
akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

Č lánok Ix. 
Sankcie 

1. Ak dodávatel poruší podmieriky stanovené v Č1. V ods. 1 a/alebo ods. 3 tejto zmluvy 
s výnimkou, ak k nespineniu tejto povinnosti Dodávatela došlo z d6vodov uvedených v 
§ 24 ods. 1, písm. e) zákona č . 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov 
alebo d6vodov vylučujúcich zodpovednost podla § 374 Obchodného zákonníka, je 
Odberatel oprávnený ú čtovať  Dodávatelovi zmluvnú pokutu v sume 1 000 € za každé 
porušenie zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Odberate ľa na 
náhradu škody voči Dodávatelovi. 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Odberatela na náhradu škody vo či 
Dodávateľovi. 

3. Dodávate ľ  sa zaväzuje neúčtovať  Odberateľovi žiadnu sankciu ani nähradu škody za 
neodobraté množstvo zemného plynu vo či uvedenému predpokladanému množstvu 
zemného plynu podla podmienok tejto zmluvy. 

4. Dodávatel je oprávnený účtovať  Odberateľovi úroky z omeškania za oneskorené 
zaplatenie faktťiry vo výške 0,02% z dlžnej Čiastky za každý deň  omeškania za obdobie 
odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do d ňa pripísania platby na ú čet 
oprávnenej zmluvnej strany (dodávate ľa). 

Článok X. 
Náhrada škody 

1. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, má 
poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody okrem 
prípadov, ked škoda bola sp6sobená obmedzením alebo prerušením dodávky zemného 
plynu a distribučných služieb v súlade so zákonom, prevádzkovým poriadkom 
príslušného PDS alebo porušenie povinností bolo sp6sobené okolnostami vylu čujúcimi 
zodpovednosť . 

2. Dodávatel nezodpovedá za škody sp6sobené nedodaním zemného plynu, ktoré vznikli pri 
zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení 
§ 1 5 zákona o energetike. 

3. Odberateľ  a Dodávateľ  sa budú navzájom informovať  o všetkých skutočnostiach, pri 
ktorých predpok1adajú, že by mohli viest k škodám a usilovat sa prípadné škody 
odvrátiť . 

, 



Č lánok xI. 
Riešenie sporov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby pr ĺpadné spory vyplývajúce 
z tejto RD boli urovnané predovšetkým cestou zmieru. 

2. Ak djde k sporu, obe zmluvné strany budú postupovat tak, aby sporná situácia bola 
objektívne vysvetlená a pre tento ú čel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom 
zmluvná strana, ktorá si uplatňuje nárok je povinná písomne vyzva ť  druhú zmluvnú 
stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie odkaz na ustanovenia 
právneho predpisu a tejto zmluvy. V pr ĺpade, že spor vzniknutý k tejto zmluve nebude 
vyriešený dohodou, na vyriešenie sporu súpr ĺslušné súdy Slovenskej republiky. 

Článok XII. 
Zánik zmluvy 

l. Táto zm1uva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 

2. Túto zmluvu možno ukončiť  dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje 
písomná forma. 

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpi ť  písomným oznámením 
o odstúpení zmluvy doručením druhej zmluvnej strane, ak 

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu vo či druhej zmluvnej strane tre ťou osobou, 
pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná, alebo je v situácii, ktorá 
odvodňuje začatie konkurzného konania, alebo 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyh1ásený konkurz, alebo bol návrh na 
vyh1ásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo 

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo sa na ňu zriadi nútená správa. 

4. V prĺpade ukončenia tejto zmluvy podla tohto Článku XII Zmluvné strany sa zaväzujú 
vyrovnat si do 30 kalendámych dní od ukončenia zmluvy všetky dosial nevysporiadané 
záväzky, ktoré im v období platnosti tejto zmluvy vznikli. 

Č lánok XIII. 
Zúverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa riadi vyššie uvedenými dojednaniami. Pokial v tejto zmluve nie je 
stanovené inak, dodávka zemného plynu sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodn čho 



ĺ! 
zákonníka, zákona o energetike a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, 
výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vztahy touto zmluvou neupravené sa budú riadi ť  
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Túto zmluvu je možné menit a dop ĺňat iba písomnými dodatkami po sh1ase oboch 
zmluvných strán. Všetky dodatky budú ozna čené poradovými Číslami a podpísané 
oprávnenými osobami konať  vo veciach tejto zmluvy. 

4. Zmluva nadobúda platnost dňom podpisu oprávnenýini zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť  v zmysle platných právnych predpisov. Podmienkou nadobudnutia 
účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a sp6sobom ur čeným 
platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnos ť  zverejniť  zinluvu 
podla predchádzajúcej vety má odberatel, ktorý je povinný o spinení tejto povinnosti 
povinný bezodldadne informovať  dodávatela. Ak dbjde k zverejneniu zmluvy po 
01.01.2022, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich 
predchádzajúcich doh6d a na tomto základe sa dohodli, že podla ustanovení tejto zmluvy 
sa budú posudzovať  aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v 
období od 01 .01.2022 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podla tohto bodu.Táto zmluva 
je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý má platnos ť  originálu, pričom každá 
zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola spísaná pod ľa ich skutočnej, vážnej 
a slobodnej v6le, že si zmluvu pre čítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto 
zmluvy sú pre nich zrozumite ľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia 
zmluvných strán pripájajú vlastnoručné podpisy. 

Dodávateľ : 	 Odberatel: 

V Bratislave, dňa 29.12.2021 
	

V 	................ dňa 

Ing. Peter Pavilek 
team leader predaja pre verejný sektor 
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........................................ 
Magdaléna Bajová, manažér predaja 

RNDr. Pavol Kováč  
riaditel 


