/
ZMLUVA
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE
MALOODBER č
.
( ďalej len „ Zmluva" )
uzavretá v zmysle§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Odberateľ
Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických
Telefón:
(ďalej len „odberatel'")

Obec Závod
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
00310158
2020380131
nie je plátcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Elena Maxianová

Dodávateľ:
Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Akciová spoločnosť
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka
číslo: 2749/B
Mária Tomíková , poverený zástupca dodávateľa
5815256
2020259802
SK2020259802
Všeobecná úverová banka,a.s.
SK2702000000001033311555

Štatutárny zástupca::
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
1?~- spojenie:
C. uctu:
Zástupca oprávnený jednať
vo veciach technických:
Telefón:

0347799254

Mária Tomíková, manažér predaja
0917 103 776

(ďalej ako ; dodávate!''')

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.2005P 0039- 2. Zmena na predmet podnikania:
plynárenstvo v rozsahu „dodávka zemného plynu".

Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný
zákonník"), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o energetike"), zákonom
č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o regulácii v sieťových
odvetviach") a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
oblasť energetiky a podľa§ 117 (ZNH) zákona č. 343/2015 Z. z. o o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .zákon
o VO").
2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane dodávať a predávať zemný
plyn ( ďalej len „plyn") Odberateľovi pre vlastnú spotrebu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta Odberateľa,
a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami
(ďalej len „VOP") pre maloodber, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok
Odberateľa odoberať od Dodávateľa plyn za podmienok dohodnutých v Zmluve a VOP a
riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky plynu a distribučné služby
v súlade so Zmluvou a VOP. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, aby Dodávateľ
zjednal s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") zmluvu
o distribúcii plynu do odberného miesta Odberateľa.
3. Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok odberateľa platiť dodávateľovi za dodávku
plynu, distribúciu plynu, systémové služby a ostatné súvisiace služby ( ďalej len „združené
služby dodávky zemného plynu") dohodnutú cenu a ďalšie platby podľa Cenového
rozhodnutia ÚRSO.
4. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok odberateľa nedohadovať dodávku plynu do
uvedeného odberného miesta od viacerých dodávateľov v zmysle vyhlášky o Pravidlách
organizovania trhu s plynom z dôvodu prevzatia zodpovednosti dodávateľa za odchýlku
odberateľa. Porušenie tejto povinnosti bude považované zmluvnými stranami za hrubé
porušenie tejto zmluvy zo strany Odberateľa.
5. Zoznam odberných miest odberateľa (ďalej len „OM"), do ktorých sa Dodávateľ touto
zmluvou zaväzuje dodávať plyn odberateľovi je popísaný v článku II. Tejto zmluvy a tvorí
prílohu č. 3 tejto zmluvy.
6. Dodávateľ preberá, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovednosť
za odchýlku OM v ktorých je jediným dodávateľom plynu .
Článok II.
Miesto spotreby, odberné miesto, meranie

1.

Špecifikácia miest spotreby, odberných a meracích miest je uvedená v Prílohe č. 3 tejto
zmluvy.
2. Odberateľ sa zaväzuje odobrať predpokladané množstvo objemu plynu po dobu trvania
zmluvy. V prípade, ak by bol reálny odber plynu vyšší ako predpokladaný objem dodávky,
Dodávateľ má právo uvedené množstvo Odberateľovi dofaktúrovať, pričom cena za 1
kWh zostáva rovnaká, ako bola v Zmluve dohodnutá.

Článok III.
Práva a povinnosti zúčastnených strán

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaistiť pre Odberateľa potrebnú kapacitu v zmysle
Prílohy č. 3 pre obdobie trvania tejto zmluvy u PDS v súlade s platnými právnymi
predpismi a VOP.
Odberateľ sa zaväzuje sledovať verejne dostupné informácie a vyhlásenia obmedzujúcich
regulačných opatrení podľa platných právnych predpisov a v prípade ich vyhlásení sa nimi
riadiť.
Článok IV.
Konečná cena dodávky plynu a platobné podmienky
1. Konečná cena za dodávku plynu ( ďalej len „konečná cena") a za odchýlku, ktorá
nepodlieha regulácii, a ďalej výška jednotlivých zložiek ceny podľa cenového rozhodnutia
tvorí Príloha č. 2 zmluvy.
2. Súčasťou konečnej ceny nie je daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorú Dodávateľ vyúčtuje a
Odberateľ zaplatí vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
3. Pokiaľ sa na dodávku plynu podľa tejto zmluvy začnú vzťahovať akékoľvek nové poplatky
dané príslušným platným cenových rozhodnutím ÚRSO, alebo pri zmene daného cenového
rozhodnutia ÚRSO, bude nová cena odo dňa účinnosti zmeny cenového rozhodnutia
ÚRSO premietnutá vo výške konečnej ceny o čom bude odberateľ písomne informovaný.
4. Konečná cena je splatná na základe faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví a zašle poštovou
zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou po skončení každého zúčtovacieho obdobia.
5. Fakturačným obdobím za dodávku združených služieb podľa tejto Zmluvy je jeden
kalendárny rok. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany
Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude skutočný odber plynu.
6. Odberateľ poskytuje Dodávateľovi vopred splatné peňažné plnenie (ďalej len „zálohy") na
konečnú cenu. Výšku a termíny záloh budú uvedené v rozpise mesačných preddavkových
platieb. Na úhradu dodávky združených služieb sa Odberateľ zaväzuje platiť Dodávateľovi
jednu preddavkovú platbu (zálohu) k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci. Výška záloh je
stanovená na základe tejto zmluvy, resp. na základe dohody medzi Odberateľom a
Dodávateľom a predpokladanej spotreby na príslušné obdobie, a predstavuje 100 %
plánovanej hodnoty dodávky.
Článok V.
Meranie a rezervovaná kapacita
1. Odber zemného plynu sa meria meracím zariadením (plynomerom) príslušného PDS.

Podmienky umiestnenia, druhu a užívania meracieho zariadenia sa riadi platnými
Pravidlami prevádzkovania distribučnej sústavy schválenými ÚRSO.
2. Ustanovenia tohto článku zohľadňujú premietnutia práv a povinností plynúcich zo
zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a miestne príslušným PDS. Práva a povinnosti z
nich vyplývajúce pre vzťah Dodávateľa a príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy
budú obdobné pre vzťah Dodávateľa a Odberateľa. Pokiaľ Dodávateľ uzavrie s príslušným
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v budúcnosti dodatok k už uzatvoreným zmluvám
či zmluvu novú, je Dodávateľ povinný zaslať Odberateľovi na vedomie kópiu týchto zmlúv
či dodatkov.

3. Odberateľ sa zaväzuje k informačnej povinnosti v prípade, že zistí poruchu na meracom
zariadení. V takom prípade informuje o tomto zistení bez zbytočného odkladu Dodávateľa
a príslušného PDS. V prípade potvrdenia vadného merania prevádzkovateľom distribučnej
sústavy sa strany zaväzujú vysporiadať svoje nároky na základe princípu bezdôvodného
obohatenia.
4. Pokiaľ poruchu podľa predchádzajúceho odseku neumožňuje zistenie odchýlky merania,
zaväzuje sa Odberateľ zaplatiť cenu podľa príslušného odberového diagramu platného pre
toto obdobie. Výšku rezervovanej kapacity alebo rezervovaného príkonu v jednotlivých
odberných miestach je súčasťou odberového diagramu.

Článok VI.
Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva
sa dohaduje na dobu určitú. Platnosť Zmluvy nebude automaticky predÍžená, uzatvára sa
na dobu určitú a po uplynutí tejto doby automaticky zaniká.

Dátum začiatku dodávky:
01.1. 2020
Dátum ukončenia dodávky: 31.12.2022
2. Zmluva môže byt' ukončená dohodou strán. Každá zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy
písomne odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou.
3. Podstatným porušením sa pre účely tejto zmluvy rozumie zo strany Dodávateľa:
- porušenie ustanovení článku I. ods. 1. tejto zmluvy, zo strany Odberateľa,
- porušenie ustanovení článku I. ods. 2. a 3. tejto zmluvy,
- omeškanie platenia dlžnej čiastky po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) dní odo dňa, kedy
bola Odberateľovi odoslaná písomná výzva (upomienka) k zaplateniu,
- užívanie neohlásených odberných zariadení pre odber
4. Ukončenie zmluvného vzťahu podľa tohto článku Dodávateľ bezodkladne informuje
príslušného PDS, pričom Dodávateľ nebude od dátumu prerušenia dodávky zodpovedný za
odchýlku Odberateľa.
5. Dodávateľ po skončení platnosti zmluvy podľa § 490 ods.2 Občianskeho zákonníka a
novely (zákon č. 546/201 O Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2011 ,kde bol doplnený do
tohto ustanovenia odsek 2. Nesmie uplatniť prolongačné ustanovenia Takýmto svojvoľným
predÍžením zmluvy tzv. prolongačným ustanovením zo strany Dodávateľa bude zmluva
neplatná.
6. Zmluvu možno dodatkom zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa § 18
ods. 3 písm. b) zákona o VO.

Článok VII.
Prevod práv
1. Každá zmluvná strana je oprávnená postupovať pohľadávky, ako aj prevádzať práva a
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu. osobu iba s písomným súhlasom druhej
zmluvnej strany. Výnimku tvorí právne nástupníctvo, keď prevod práv a povinností
nastáva i bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
2. Má sa za to, že v prípade otvorenia novej prevádzky Odberateľa, bude dodávka plynu do
tejto prevádzky riešená formou dodatku k tejto zmluve.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie
Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s platením akejkoľvek dlžnej čiastky podľa tejto
zmluvy, je povinný platiť Dodávateľovi úrok z omeškania.
Oprávnenie Dodávateľa prerušiť dodávku trvá do doby, pokiaľ Odberateľ zaplatí celú
dlžnú čiastku včítanie prípadných úrokov. Po obnovení dodávky plynu nebude Dodávateľ
povinný dodatočne dodať dodávku plynu dohodnutú na základe príslušného odberového
diagramu platného pre dané obdobie, v ktorom došlo k oprávnenému prerušeniu dodávky.
Odberateľ bude povinný zaplatiť Dodávateľovi náhradu škody za takto nedodaný plyn
zodpovedajúci čiastke, ktorá sa bude rovnať prípadnému kladnému rozdielu medzi tarifnou
cenou podľa tejto zmluvy a cenou, za ktorú Dodávateľ predá alebo by predal tento
nedodaný plyn (alebo jeho časť), vynásobeného množstvom takto nedodaného plynu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, kedy Odberateľ v priebehu kalendárneho roku, na
ktorý je odber dohodnutý, alebo v období od dáta podpisu zmluvy do začiatku dodávky,
zmení dodávateľa plynu alebo sa odhlási z odberného miesta a nezabezpečí v rozsahu a za
podmienok uvedených v tejto zmluve pokračovanie v kontinuálnom odbere plynu v
odbernom mieste treťou osobou, je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 31,-€/lMWh za neodobrané množstvo plynu z celkového množstva
dohodnutého v tejto zmluve na príslušný kalendárny rok.

Článok X
Neplnenie z dôvodu vyššej moci
1. Pokiaľ nebude zmluvná strana schopná plniť povinnosť dodania alebo odberu plynu z
dôvodu okolností spôsobených vyššou mocou alebo za podmienok vyplývajúcich zo
zákona č. 251/2012 Z. z .. , v platnom znení, bude táto zmluvná strana po dobu trvania tejto
prekážky, avšak iba v rozsahu, v akom jej táto prekážka bráni plniť povinnosti k dodaniu
alebo odberu plynu, oprávnená dočasne prerušiť plnenie tejto povinnosti.
2. Po pominutí okolností spôsobených vyššou mocou nebude zmluvná strana povinná
dodatočne dodať alebo odobrať tú dodávku plynu, ktorú nemohla dodať alebo odobrať z
dôvodu okolností spôsobených vyššou mocou, a druhá strana nebude povinná plniť
odpovedajúcu povinnosť k odberu alebo dodaniu takej dodávky plynu. Predchádzajúce
vety tohto odseku sa uplatnia iba v prípade, že zmluvná strana, ktorá sa okolností
spôsobených vyššou mocou odvoláva, splní povinnosti uvedené v ods. 4. tohto článku
zmluvy. Povinnosť k dodaniu alebo odberu plynu nevylučuje prekážka majúca povahu
vyššej moci, ktorá vznikla až v dobe, kedy povinná zmluvná strana bola v omeškaní s
plnením tejto svojej povinnosti (t.j. povinnosť k dodaniu alebo odberu plynu, ktorá vznikla
pred vznikom okolnosti majúca povahu vyššej moci a ohľadne ktorej je povinná zmluvná
strana v omeškaní, naďalej trvá a nie je dotknutá následným vznikom okolností majúca
povahu vyššej moci) alebo prekážka, ktorá vznikla z ich hospodárskych pomerov.
3. Za okolnosť majúcu povahu vyššej moci sa považuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek zo
zmluvných strán (vrátane vzťahu k prevádzkovateľovi siete, ktorý zaisťuje plnenie
povinností zmluvnej strany) akákoľvek okolnosť, ktorá sa objektívne vymyká kontrole
zmluvnej strany, je touto zmluvnou stranou neodvrátiteľná, a ktorá spôsobuje neschopnosť
zmluvnej strany plniť povinnosť dodať plyn alebo ho odobrať, a ktorá nevznikla v
súvislosti s vôľou povinného.
4. Zmluvná strana, ktorej braní v splnení záväzku okolnosť majúca povahu vyššej moci, je
povinná bezodkladne informovať druhú stranu o rozsahu a predpokladanom trvaní
nemožnosti plniť príslušnú povinnosť (za použitie všetkých primeraných technických a

finančných prostriedkov) a urobiť všetky komerčné primerané opatrenia pre zmzenie
rozsahu a odstránenie príslušnej okolnosti majúcu povahu vyššej moci a pravidelne o
týchto opatreniach druhú zmluvnú stranu informovať spoločne s novým odhadom
predpokladaného trvania nemožnosti plniť príslušnú povinnosť.
Článok XI.
Záverečné ustanovenie
1. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky, zákonom č.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení a zákonom č. 251/2012 Z. z. o
energetike v platnom znení., a o podmienkach podnikania a výkone štátnej správy v
energetickom odvetví.
Odberateľ podpisom tejto zmluvy splnomocňuje Dodávateľa ku všetkým úkonom nutným
k výpovedi zmluvného vzťahu so súčasným dodávateľom združených služieb a ďalej k
uzatvoreniu zmluvy o pripojení s distribúciou plynu do vyššie uvedeného miesta
s príslušným PDS.
Každá zmluvná strana je oprávnená nahrávať telefonické hovory, v ktorých je dohodnutý
odberový diagram a uchovávať tieto nahrávky ako dôkaz. Žiadnej zo zmluvných strán
nebude treba v budúcnosti oznamovať, že sa uskutočňuje nahrávanie telefonických
rozhovorov v zmysle predchádzajúcej vety a obe zmluvné strany prehlasujú, že dostali
súhlas od svojich zamestnancov s takým nahrávaním a uchovávaním telefónnych hovorov.
Strany sa zaväzujú, že žiadna z nich, bez písomného súhlasu druhej strany, neposkytne
informácie o obsahu tejto zmluvy, a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane. Záväzok
ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo
alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riešenia sporov vyplývajúcich z porušenia tejto
zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou bude miestne a vecne príslušný všeobecný súd.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ obdrží dve
vyhotovenia a odberateľ dve vyhotovenia.
Každé písomné oznámenie, upozornenie, výzva alebo oznámenie obsahujúce informácie
týkajúce sa zmeny tejto zmluvy, pre odstúpenie od tejto zmluvy musí byt' poslané druhej
zmluvnej strane poštovou službou doporučene s doručenkou k rukám jeho štatutárneho
orgánu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na akúkoľvek inú adresu písomne
oznámenú druhou zmluvnou stranou pre účely doručenia s tým, že takéto oznámenie musí
byt' podpísané štatutárnym orgánom, alebo zástupcom na základe plné moci. Pre všetky
doručenie sa dojednáva postup v zmysle § 45 - 50 zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny
poriadok, v platnom znení, najmä sa dojednáva nevyvrátiteľná právna domnienka
doručenia pre prípad, ak nebola niektorá zo strán zastihnutá na adrese v zmysle
predchádzajúcej vety tohto odseku.
Všetky zmeny či doplnenie tejto zmluvy je možné robiť len písomne, vo forme dodatku k
tejto zmluve, podpísaným k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán. K návrhu
dodatku sú strany povinné vyjadriť sa do 30- tich pracovných dní od jeho obdŕžania. Po tú
istú dobu je návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ju odoslala.
Ku dňu skončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z tejto zmluvy s výnimkou tých záväzkov obsiahnutých v ustanoveniach, z
ktorej povahy vyplýva, že majú trvať aj naďalej.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nie sú si
vedomí žiadnych prekážok, ktoré by bránili ich platnému uzavretiu. Na dôkaz toho
pripojujú k tomu oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 1.1.2020 po zverejnení na web stránke odberateľa.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1-Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2005P 0039-2.zmena na predmet
podnikania plynárenstvo v rozsahu „dodávka zemného plynu".
Príloha č. 2- Cena za dodávku zemného plynu
Príloha č. 3- Zoznam odberných a odovzdávacích miest Odberateľa (OPM)
Príloha č. 4 - Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
r-

b, 11 "'Z<> 1q:
V Závode, dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Bratislave dňa 1/, ./1,,,!_o If'
s.

Za Odberateľa:

Za Dodáva

Ing. Peter Vrable
starosta obce

Mária Tomík

/

Príloha č. 2 ku zmluve č .. ,

Cena za dodávku zemného plynu.
1. Dohodnutá cena bez DPH za predmet zmluvy ako výsledok verejného obstarávania je
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena bude platiť počas celého zmluvného obdobia. zmluvná cena je stanovená podľa § 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Úprava ceny je možná napríklad v dôsledku legislatívnych zmien; ktoré majú dopad na tvorbu
ceny (napr. zmeny dane z pridanej hodnoty (DPH), zmena taríf za prístup do distribučnej
sústavy a distribúciu plynu v zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č.225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia plynu a pod.).

Tbľk
"1 ceny plynu
l
a u a c.
Predmet zákazky
Cena za jednu MWh vrátane
prepravy, skladovania a všetkých
poplatkov, okrem distribúcie
a spotrebnej dane

Tb
"2 ceny za OM
a u ľk a c.
Predmet zákazky
Fixná mesačná sadzba za jedno
odberné miesto

Cena
bez DPH: 24,31 €
sadzba DPH20%
výška DPH:4,86 €
s DPH:.29,17 €
(slovom: dvadsaťdeväť€ tridsaťjeden
centov s DPH)

Cena
bez DPH: 1,40 €
sadzba DPH: 20 %
výška DPH:0,28 €
s DPH:1,68€
(slovom: jedno€ a šesťdesiatosem centov
s DPH)

T a b u ľk a c.
" 3 ce lk ove1ceny
Predmet zákazky
Cena celková za jednu MWh vrátane
prepravy, skladovania, všetkých
poplatkov a distribúcie, okrem
spotrebnej dane

Cena
bez DPH: 36,95 €
sadzba DPH: 20%
výška DPH:7,39 €
s DPH:44,34 €
(slovom: štyridsaťštyŕi E, tridsaťštyri
centov s DPH)

I

Tabuľka č. 4
Predmet zákazky

Cena
bez DPH:54 392,97 €

Celková cena vrátane prepravy, skladovania,
sadzba DPH: 20 %
všetkých
poplatkov
a distribúcie,
okrem
spotrebnej dane za 3 roky počas trvania zmluvy
výška DPH: 1 O 878,59 €
pri predpokladanom odbere 1 4 72,20 MWh pre
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod

s DPH: 65 271,56 €
(slovom šesťdesiatpäťtisícdvesto
sedemdesiatjeden € a päťdesiatšesť
centov s DPH

1
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V Zavode, dna
Za Odbera1 ..

~--11 -Z6 rq
.

V Bratislave, dňa /Í. ;/l

$1 f'

Za Dodáva -rsel, a.s.
stava

~
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Mária Tomi

starosta olx

1

1
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Príloha č. 3 ku zmluve č

Zoznam odberných a odovzdávacích miest Odberateľa (OPM)

1.

Štúrová 243, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000777
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406947
Predpokladaný odber plynu za rok: 0,334 MWh
2.

Štúrová 243, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000776
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406946
Predpokladaný odber plynu za rok: 3,355 MWh
3.

Štúrová 243, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000775
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406945
Predpokladaný odber plynu za rok: 5,642 MWh
4.

Štúrova 243, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000778
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406948
Predpokladaný odber plynu za rok: 0,766 MWh
5.

Štúrová O, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000782
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406952
Predpokladaný odber plynu za rok: 3,333 MWh
6.

· Štúrová 419, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000780
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPD!S000410406950
Predpokladaný odber plynu za rok: 0,475 MWh
7.

Štúrová 419, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000781
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPD!S000410406951
Predpokladaný odber plynu za rok: 112,875 MWh

8.

Štúrová 243, Závod - maloodber

Číslo odberného miesta: 3000000774
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406943
Predpokladaný odber plynu za rok: 4,336 MWh

.

I

9.

Hlavná O, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000773
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406942
Predpokladaný odber plynu za rok: 47,980 MWh

10

Sokolská 243, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000783
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000430021071
Predpokladaný odber plynu za rok: 211,942 MWh

11.

Štúrová 668, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000772
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406941
Predpokladaný odber plynu za rok: 7,195 MWh

12.

Sokolská O, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000784
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS020518000005
Predpokladaný odber plynu za rok: 64,085 MWh

13.

Družstevná O, Závod - maloodber
Číslo odberného miesta: 3000000779
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410406949
Predpokladaný odber plynu za rok: 28,413 MWh

V Závode, dňa ..
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