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1. Definícia pojmov

Na úöely tejto zmluvy sa rozumie:

a) Denn;im maximálnym mnoZstvom OM (DMM) maximálne mnoZstvo plynu, ktoré je odberatel' oprár,neni odt-rL,i:: :,:.: "
tejto zmluvy v príslu§nom OM v ktor,ikol'vek dei poöas obdobia, na ktoré sa toto mnoZstvo objednáva,

b) Energetickf,m poradenstvom moZnost' odberatel'a vyuZivat jednoduché technické poradenstvo apriebeZné konzuiuac-t

súvisiace s vytrZitím plynu a tepla, podl'a jeho potrieb poöas úöinnosti zmluvy,

c) Nomináciou plynu (nominácia) predchádzajice hlásenie odberatela dodávateLovi omnoZstve plynu, ktoré chce odobrat

v príslu§nom OM podla tejto zmlulry v kaZdom Dni,
d) Obdobím OM obdobie, na kloré sú pre príslu§né OM uvedené v tejto zrnluve dohodnuté zmluvné mnoZstvá (ZM a DMM)

a poöas ktorého trvá závázok dodávatel'a dodávat' do príslu§ného OM plyn, priöom Obdobie OM predstavuje §tandardne

obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
e) Obchodnou jednotkou dodané mnoZstvo energie v plyne, ktoré predstaluje mnoZstvo plynu zodpovedajúce 1 kwh

tepelnej energie uvolhenej jeho dokonal;fm spálením,

0 Objemovou jednotkou mnoZstvo plynu, ktoré pri teplote 1 5oC, absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti
(such!, plyn) zaberáobjem l m3,

c) Odbernfm miestom (OM) miesto odberu plynu lybavené uröenym meradlom, do ktorého dodáva dodávatel] odberatel'ovi

plyn podl'a tejto zmluvy, ktoré je charakterizované svojim öíslom, názvom a umiestnením, zmluvnymi mnoZstvami (ZM
a DMM), pdp. Obdobím OM,

h) Odbernfm plynoqim zariadením (OPZ) zarladenie odberatel'a plynu uröené na odber plynu,

i) Plynárenskfm dfrom (Dei) öasové obdobie 24hodn, ktoré sa zaóina o 8. Hodine stredoeurópskeho öasu, v dei prechodu

na stredoeurópsky letn! öas je plynárensklm diom öasové obdobie 23 hodín a v def, prechodu na stredoeurópsky zimn!
öas je plynárensklm diom öasové obdobie 25 hodín v zmysle Nariadenia vlády SR é. 40912007 Z. z. v znení neskor§ích

zmien a doplnení,
plynom zemny plyn, ktory je zmesou uhfovodíkov plynov tvorenou prevaZne metánom,

Prevádzkovate|bm distribuönej siete (PDS) plynárenslcj, podnik oprávnen} na distribúciu plynu, ktory lrykonáva

distribúciu plynu do OM,
D Spoloönfm zmluvnj,m mnoZstvom (SZM) zmluvné mnoZstvo dohodnuté pre v§etky OM podLa tejto zrrrluvy,

m) Stavom núdze náhly alebo hroziaci nedostatok plynu, kto4i möZe spösobit zníZenie alebo preru§enie jeho dodávok,

Podrobnosti o postupoch pri stavoch núdze stanovuje v§eobecne závázny právny predpis,

n) Technickfmi podmienkami PDS dokument vydany PDS na zabezpeöenie fungovania distribuönej siete na základe

v§eobecne záváznych právnych predpisov, ldorjje pre zmluvné strany závázny,
o) Vyhodnocovacím rokom je obdobie maximálne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, maximálne v§ak do

konca úöinnosti zmluly, za l<toré dodávatel §tandardne lyhodnocuje odobraté mnoZstvo energie vplyne oproti

dohodnutému spoloönému zmluvnému mnoZstw (SZM).
p) Zmluvn;im mnoistvom OM (ZM) mnoZstvo plynu poZadované odberatel'om pre príslu§né OM, ktoré sa odberatel'

zavázuje odobrat' v rozsahu podfa tejto zrnluly v príslu§nom OM poöas obdobia, na ktoré sa toto mnoZstvo objednáva

a ktoré j e dodávatel' povinn! pre odberatel' a zabezpeéit,

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je závázok dodávate|]a dodat' odberatel'ovi do kaZdého príslu§ného OM mnoZstvo plynu dohodnuté pre

príslu§né OM po dobu trvania obdobia, na ktoré sa toto mnoZstvo objednáva azávázok odberatel'a odobrat' plyn vkaZdom
príslu§nom OM a zaplatit za plyn odobrat} vo v§et§fch príslu§nym OM dohodnutú zmluvnú cenu. Závázok dodávatel'a dodat'

plyn do príslu§ného OM je splneny umoZnením odberatel'ovi plyn odobrat'.

3. Zmluvné mnoZstvá

3.1 zmluvné mnozstvo a denné maximálne mnozstvo

3. 1 . l ZM a DMM si zmluvné strany dohodli pre kaZdé príslu§né OM tak, ako je uvedené v prílohe ö. 1 tejto zmluvy
3.1 .2 Dodávatel] vyhodnocuje ZM súhrnne za v§etky príslu§né OM ako spoloöné zmluvné mnoZstvo (d'alej,,SZM") za

obdobie Vyhodnocovacieho roka. Spösob lryhodnotenia SZM zajednotlivé Vyhodnocovacie rokyje dohodnutj,v bode

2,1 prílohy ö. 2 tejto zmluvy.

j)
k)
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V prípade ukonöenia zmluvy pred uplyriutím Vyhodnocovacieho roka má dodávatel'právo vyhodnotit' SZM (za v§etky

OM) za v§et§ nevyhodnotené Vyhodnocovacie ro§ ku diu ukonöenia zmluvy
V prípade predÍZenia trvania zmluvy na obdobie presahujúce doposial' neukonöen! Vyhodnocovací rok sú zm|uvné

strany povinné aktualizovat' SZM pre neukonöen! Vyhodnocovací rok a dohodnút' SZM pre kaídy nasledujúci
Vyhodnocovací rok aZ do konca trvania zmlulry.

3.1.3 Pre Vyhodnocovací rok, ktoryi zaéinadía 01,01.20l3 atrvá do 37.I2.20l3, sa znluvné strany dohodli na spoloönom
zrnluvnom mnoZstve (SZM) pre v§etky odberné miesta nasledovne:

SZM pre v§etky OM: 1077 MrWh
3.1.4 SZM dohodnuté pre jednotlivli Vyhodnocovací rok podl'a bodu 3.1.3 musí byt' rovné minimálne súötu ZM

dohodnuqfch pre príslu§né OM k-u df,u zaöiatku Vyhodnocovacieho roku zvf§enému o prípadné zv,_i§enia ZM na
jednotlivjch OM poöas neukonöeného Vyhodnocovacieho roku v zmysle bodu 3.1.6, ako aj o alikvótnu éast ZM
kaZdého OM pripojeného poöas jednotlivého lyhodnocovacieho roka. Alikvótna öast' ZM sa vypoöíta ako súöin ZM
a súötu váh dohodnu§_ich v zmysle prílohy ö. l tejto zmluly pre jednotlivé kalendárne mesiace príslu§ného
Vyhodnocovacieho roka.

3. 1 .5 Odberatel' sa zavázuje v rozsahu podla tejto zmluvy:
- Odobrat' SZM poöasjednotlivého Vyhodnocovacieho roka a zárovei
- Neodobrat' od dodávatel'a viac ako SZM zmluvne dohodnuté pre jednotliv} Vyhodnocovací rok a zéroveíl
- Neodobrat' v príslu§nom OM v ktoromkoltek Dni viac ako zmluvne dohodnuté DMM.

3.1.6 Vpripade, Ze odberatel'potrebuje dodatoöné mnoZstvá presahujúce SZM, möZe poLiadat písomne dodávatel'a pre

príslu§né OM o dodatoöné mnoZstvá presahujúce zmluvne dohodnuté ZM. Zryienie ZM je moZné realizovat vZdy
iba k prvému df,u nasledujúceho fakturaöného obdobia, a to uzatvorením dodatku k zmluve, ktorého obsahom bude

zv}§enie mnoZstiev, prípadne dohoda odal§ích obchodnfch podmienkach. Vprípade, ak odberatel svojim odberom
nad ZM na príslu§nom OM prekroöí hodnofu zmluvne dohodnutého SZM, dodávatel' má právo uplatnit' zv}§enie ceny
podfa bodu 2.3 prílohy ö. 2 tejto zmlulry zakaádű kWh odobratú nad SZM aZ do dia úöimosti dodatku, ktor..im sa

zmluvné strany dohodli na zl"_i§ení zmluvnych mnoZstiev.

3.1.7 ZM dohodnuté v tejto zmluve sú vyjadrené v obchodnej jednotke (kWh, resp. MWh). DMM dohodnuté v tejto zmluve
sú vyjadrené v objemovej jednotke (m3).

3.1.8 Dodávatel' s odberatelom dohodli najmá pre úöely plánovania odberu, pre úöely vyhodnotenia SZM v zmysle ölánku
3.1., prípadne pre úöely stanovenia preddavkov percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pipadajúce na
jednotlivé kalendárne mesiace. Vahy pre jednotlivé OM sú uvedené v prílohe ö.1 tejto zmluvy.

3.2 Miesto alebo miesta dodania

Miestom alebo miestami dodania sú príslu§né OM definované v prílohe ö. l tejto zn|uvy. Pre úöely dodávky plynu sa plyn
povaZuje za odobraíy prechodom pllmu cez meradlo. Prechod zodpovednosti za §kodu na dodávanom plyne z dodávatel'a na

odberateía nastáva prechodom plynu cez rn_fstupnú prírubu hlavného uzáveru plynu oddefuúcu distribuönú siet' od OPZ.

3.3 Nominácie, správa nominácií

3.3.1 Pre jednotlivé OM, pre ktoré je zmluvne dohodnuté DMM v objeme aspoi l00 000 m3 je odberatel' povinnli spösobom
uvedenYm vbodoch 3.3.1 ai 3.3.5 poskytovat' dodávatel'ovi hlásenie opredpokladanom odbere plynu podla tejto

zmlury nakúdy Dei pre kaZdé takéto OM (tzv. nominácia), formou:

r predbeZnej mesaönej nominácie, ktoru predloZí najneskör 4 pracovné dni pred zaöiatkom mesiaca, ktorého sa
nominácia t}ka, alebo formou

r predbeZnej t_fZdennej nominácie, ktoru predloZí najneskör do l0, hodiny predposledného pracovného dfla íyLdna,
ktoqf predchádzatyZdía, ktorého sa nominácia t}ka, alebo formou

o dennej nominácie, ktoru predlozí najneskör do 1 l. hodiny dia, ktory predchádza Diu, na ktory sa nominuje. Táto
nomináciaje závázná.

Nominácia odberatel'a pre príslu§né OM nesmie prekroöit'DMM.
V prípade, Ze odberatef nepredloZí pre príslu§né OM dennú nomináciu, záváznou bude predloiená tyídenná
nominácia. Ak odberatel' nepredloZí dennú ani |fZdennú nomináciu, stanú sa záváztrymi ídaje z mesaönej nominácie.

Ak odberate|i nepredloZil ani mesaönú nomináciu, má sa za to, Ze v danj Dei odberatel' nechce odoberat' plyn
v príslu§nom OM a nominácia sa povaZuje za rovnú nule.

3.3.2
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3.3.3 Nominácia pre príslu§né OM obsahuje:
o mnoZstvo plynu v m3, ktoré odberatel' predpokladá odobrat' od dodávatel]a v príslu§nom OM podl'a te_ito

zmluvy,
o obdobie, tj. Den, poöas ktorého má byd predpokladané mnozstvo plynu dodané do príslu§ného oM.
o identiirkaöné údaje odberatel'a (öíslo OM, obchodné meno odberatel'a, sídlo, telefónne öíslo).

3.3.4 Odberatel'poskytuje údaje k nominácii nasledovn}m spösobom:

a) prostredníctvom internetovej stránky dodávatel'a, kde sa odberatel'pomocou dohodnutého autorizaöného kódu
apredeleného autorizaöného hesla prihlási na ohlasovací portál nominácií a spösobom uveden}m na tejto stránke

odo§le mesaönú, t}Zdennú resp. dennú nomináciu,
b) v prípade oznámenia dodávatela o nefunkönosti komunikaöného kanálu podla písm. a) tohto bodu, poskltuje

odberatel] nominácie, prostredníctvom e-mailu dodávatela, kde odberatel'na vopred dohodnutu e-mailovú adresu
(rejkova@bcf.sk) za§le vyplneny formulár, prislúchajúci mesaönej, t}Zdennej resp. dennej nominácii, príp.
renominácii uveden! na internetovej stránke dodávatel'a.

3.3.5 Vprípade, ak odberatel] pre príslu§né OM nepredloZí nomináciu pre príslu§nf Def, vsúlade sölánkom 3.3. tejto

zmluly, nominácia je neplatná a má sa za to, Ze v dan;f Defi odberatel nechce odoberat' plyn v pdslu§nom OM
a nominácia sa povaZuje za rovnú nule.

3.3.6 Vprípade dodávky plynu viacer,_imi dodávatelmi do ktoréhokol'vek zpríslu§nlich OM uvedenych vprílohe ö. 1tejto
zmluvy je odberatel' povinn;f pre kaZdé takéto OM wátane OM, pri ktorom hodnota DMM neprekraöuje objem
stanoven} vbode 3.3.1, poslg,tovat' dodávatel'ovi nomináciu spösobom avlehoách dohodnutlch vbodoch 3.3.1 ai
3.3.5 tohto ölánku. V tomto pfipade platia ustanovenia v bodoch 3 .3.7 aZ 3 ,3 .9. tejto zrrluvy.

3.3.7 Denná nominaöná odchllka odberatel'a predstaluje absolútnu hodnotu rozdielu mnoZstva plynu vm3 odobratého
podl'a tejto zmluvy v príslu§nom Dni v jednotlivom OM a mnoZstva plynu uvedeného odberatelom v nominácii na

príslu§nf Def,. Povolená denná nominaöná odchflka je stanovená vo qf§ke 57o DMM, dohodnutého pre príslu§né OM
v prílohe ö. l tejto zrrluvy.

3.3.8 V prípade, ak denná nominaöná odch;ilka odberatel'a podta bodu 3.3.7 prekroöí povolenú dennú nominaönú odchflku,
dodávatel' je oprávneny pre príslu§né OM zvy§it' cenu za kaZdú kWh odobratej energie poöas príslu§ného Dia o v}§ku
uröenú nasledovne:

1/_ 

-

z--
GCVo

kde

Z-
S-
N-
(N S)-

GCVo-

0,03x ( ( N -S) -0,0 5xD M M ) EUR/kWh
s

zl"_i§enie ceny za skutoöne odobraté mnoZstvo energie v plyne v príslu§nom Dni v EUR/kWh,
skutoöne odobraté mnoZstvo plynu v m3 v danom OM v príslu§nom Dni, priöom minimálna hodnota S je l
mnoZstvo plynu v m3 uvedené pre príslu§n! Dei v nominácii pre dané OM,
absolútna hodnota rozdielu medzi skutoöne odobradm mnoZstvom plynu v danom OM v príslu§nom Dni
a mnoZstvom pllmu uvedenlim pre príslu§n;i Dei v nominácii pre dané OM.
denná hodnota spal'ovacieho tepla objemového zverejnená PDS pre príslu§n;f Defi. Ak príslu§ná hodnota

spalovacieho tepla objemového nie je zo strany PDS pre príslu§n! dei zverejnená, pouZije sa hodnota GCV
zverejnená dodávatel'om na svojej internetovej stránke, ktorá je vypoöítaná za príslu§n} mesiac v zmysle prílohy
ö.2 tejto zmlulry.

Dodávatef vyfakturuje odberatel'ovi zv5í§enie ceny podl'a tohto bodu spo|u za jednotlivé Dni kalendárneho

mesiaca, a to následne po ukonöení mesiaca, v ktorom do§lo k prekroöeniu povolenej dennej nominaönej

odchj,lky.

3.3.9 Vprípade dodávky plynu viacen_imi dodávatel'mi do ktoréhokol'vek zpríslu§nlch OM sa zmluvné strany dohodli, Ze

v rámci dohody o spösobe priradovania mnoZstiev v zmysle platného prevádzkového poriadku PDS odberateli uröuje

dodávateía podl'a tejto zmluly ako uZívatel]a, ktorému bude priradené mnoZstvo plynu do rn_i§ky uvedenej v záváznom
diagrame dodávky. V tomto prípade hodnota odberu pre príslu§n} Dei v zmysle závaznébo diagramu musí byt' áodná
s v_i§kou nominácie pre príslu§n! Dei.
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platobné a fakturaöné podmienky

4.3

4.1 Odberatel' je povinn! zapIatit dodávatel'ovi za dodávku plynu do kaZdého zpríslu§nych OM dohodnutú zmluvnú cenu.

Spösob vlpoötu zmluvnej ceny a podmienky jej uplaürenia sú uvedené v prílohe ö. 2 tejto zmluly.
4.2 Cena podl'a prílohy ö. 2 tejto zmluvy je bez DPH, spotrebnej dane, prípadne in;fch aplikovatefn;ich daní. DPH sa uplatní

podl'a v§eobe cne záv ázny ch právnych predpisov.
V pfipade, ak dodávka plynu podl'a tejto zmluvy bude v öase jeho dodania zataiená spotrebnou alebo inou aplikovatel'nou
daiou, dodávatel' upraví celkovú fakturovanú sumu bez DPH o öiastku zodpovedajúcu takejto dani v zmysle v§eobecne
úviimych právnych predpisov. Podmienky uplatnenia nároku na dodávky plynu bez zataZenia spotrebnou daf,ou spolu
s uvedením spösobu uplatnenia tohto nároku dodávatel zverejní na svojej internetovej stránke, resp. o t_ichto podmienkach
odberatel'a upovedomí inlm vhodn;im spösobom. Prípadnj nárok na dodávku plynu bez zataLenia spotrebnou daiou
preukáZe odberate]] dodávatefovi vrozsahu takto zverejnen}ch podmienok ato najneskór dei pred dodávkou plynu
nezat'aZenou spotrebnou daiou.
Ak by boli vzmysle v§eobecne záváznych právnych predpisov dovoz, predaj, dodávka, distribúcia alebo preprava plynu
dodávaného podl'a tejto zmluvy zataiené clami, poplatkami alebo podobnlimi peiaállmi platbami, ktoré nie sú
uplatíované v öase uzatvárania tejto zrnluly, zmluvná cena sa upraví o príslu§nú öiastku.
Odberatef je povinn! zaplatit dodávatefovi spolu s cenou za dodávku plynu podía tejto zmluvy aj d al§ie s predmetom tejto
zmluvy súvisiace platby (i) ak svojim konaním, resp. nekonaním spösobil vzrik skutoönosti a potrebu uskutoönenia d al§ích
úkonov (sluZieb) zo strany dodávatel'a alebo PDS, a tieto sú spoplatiované podl'a príslu§ného cenníka PDS, alebo (ii) ak
vznikne dodávatelovi dodatoöne povinnost' takéto platby vhrádzat voöi PDS.
Platobné a fakturaöné podmienky sú uvedené v prílohe ö. 3 tejto zrrrluvy.

5. Meranie mnoZstiev a kvalita plynu

Meranie sa uskutoöiuje meracím zariadením PDS v mieste resp. miestach dodávky v súlade s platnjmi v§eobecne
záváznymí právnymi predpismi, platnj,m Prevádzkovjm poriadkom PDS a Techniclcjmi podmienkami PDS.
V prípade poZiadavky odberatela sa dodávatel' zavázuje postupit' Ziadost' o úradné presló§anie meracieho systému alebo
jeho öasti na PDS do 5 pracovrrlch dní od obdrZania písomnej Ziadosti odberate}'a; poöas preskú§avania bude meranie
zabezpeéené náhradnym meradlom alebo in;fm vzájomne dohodnulfm spösobom v zmysle platrr!,ch predpisov PDS.
áiadost o uradné preskú§anie meracieho systému nezbavuje odberatel'a povinnosti zaplattt v stanovenej lehote faktúru za
dodanj,plyn.
Ked' úradnou skú§kou meracieho systému alebo jeho öasti, vykonanou na Ziadost' odberatel'a, nebude zistená váö§ia chyba
ako povol'uje v§eobecne závőnry právny predpis, odberate|] nahradí dodávatel'ovi v§etky oprávnené náklady spojené s jej
zabezpeöením a s vymenou meradla. Za deí dodania sluZby sa povaZuje posledn! dei v kalendárnom mesiaci, v ktorom
dodávatet oznámi odberatel'ovi rnisledok uradnej skú§ky.
MontáZ alebo v,_imena meracieho systému alebo jeho öastí sa vykoná svedomím odberatel'a, ktorli jej realizáciu potvrdí
podpísaním montáZneho listu.

V prípade, Ze odberatet nedodrZí svoje povinnosti a závázky súvisiace s meraním uvedené vo v§eobecne záváznych
predpisoch, v Technic§ich podmienkach PDS a Prevádzkovom poriadku PDS voöi dodávatel'ovi podl'a tejto nnluvy atiel
voöi PDS, jeho odber plynu sa povaZuje za odber v rozpore so zrnluvou so v§etk}mi následkami a dodávatel'je oprávneny
obmedzit'odber alebo poLiadat PDS o preru§enie dodávky do príslu§ného OM.
Kvalita plynu musí zabelnych okolností zodpovedat' §pecifikácii uvedenej v Technic§ch podmienkach PDS. Pre uröenie
akostn}ch znakov plynu sú závázné údaje zistené PDS v uzloqich bodoch kontroly kvality na distribuönej sieti.

Obmedzenie a preru§enie distribúcie alebo dodávky plynu

Poöas obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu zo strany PDS vo vzt'ahu k príslu§nému OM alebo príslu§nlfm OM
nemá dodávatel' povinnost' dodávat' pl5.rr do dotknutého OM v rozsahu, na ktoqi sa preru§enie alebo obmedzenie
distribúcie vzfahuje. Po odstránení príöin obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu dodávatel'bezodkladne umoZní
odberatel'ovi odoberat' plp v pris|u§nom OM.

6.2 V prípade obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu do príslu§ného OM zo strany PDS z dövodu vykonávania
plánovanlch rekon§trukcií, modernizácií, opráv, údrZby arevízii plynárenskj,ch zariadení odo§le dodávatel odberateLovi
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písomné oznámenie o zaöiatku obmedzenia, ukonöení obmedzenia alebo preru§ení dodávky plynu najneskör 12

kalendárnych dní vopred. Táto lehota möZe byd krat§ia, ak sa na tom odberatef s dodávatel'om dohodnú.

6.3 V prípade obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu zo strany PDS vo vztahu k príslu§nému OM podl'a bodu 6.]. te_ito

zmluvy, resp. V prípade obmedzenia derrrrého odberu plynu z dövodu stavu núdze, möZe odberatel' pre príslu§né OM. pre

ktoré má povinnost' objednávat' DMM, poLiadat dodávatel'a o zniíenie ZM, ato maximálne vo v,_í§ke vypoöítanej pre

príslu§n! mesiac ako súöin ZM pre príslu§né OM a váhy uröenej pre príslu§n! mesiac vydelenlf poötom dní príslu§ného

mesiaca lynásobenf poötom dní obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu zo strany PDS v tomto mesiaci, V pdpade

obmedzenia alebo preru§enia distribúcie plynu podla tohto bodu poöas viacerych mesiacov möZe odberatef poZiadat'

o míZenie ZM maximáIne vo v;i§ke súötu mnoZstiev vypoöítan}ch podía predchádzajúcej vety zakaZdy mesiac, v ktorom

do§lo k obmedzeniu alebo preru§eniu distribúcie plynu podfa tohto bodu. Odberatef má právo poZiadat o zniZenie ZM
v zmysle tohto bodu maximálne do 30 dní odo dia, v ktorom zaniklo obmedzenie alebo preru§enie podl'a tohto bodu.

6.4 Ak odberateL nedodrZí zmluvne dohodnuté platobné podmienky alebo odber je v rozpore s uzavretou zmluvou, bude jeho

odber povaZovany za neoprávnen} a dodávatel' má právo obmedzit' alebo preru§it' dodávku plynu do príslu§nych OM
odberatel'a spösobom uveden}m v bode 6.6.

6.5 Odberatel' je povinn} dodávatel'ovi nahradit' náklady spojené s preru§ením a následnjm obnovením dodávky plynu

z dövodov neplnenia zmluvn;li,ch povinností odberatel'a.

6.6 Ak odberatel'nedodrZí mtluvne dohodnuté platobné podmienky, je dodávatel oprávnenf obmedzit' alebo preru§it' dodávku

plynu odberateLovi a poLiadat PDS o preru§enie distribúcie. Dodávatel' vykoná preru§enie alebo obmedzenie dodávky

doruöením písomného oznámenia o preru§ení alebo obmedzení dodávky plynu odberateLovi. V pdpade obmedzenia,

dodávatel v ozlámení uröí odberatel'ovi maximálnu hodnotu denného odberu pre príslu§né OM poöas doby obmedzenia,

nad kíorú odberatel' nie je oprávnen! pri obmedzenom odbere odoberat' plyn. Tymto obmedzením sa nemení vj§ka DMM
pre príslu§né OM podl'a prílohy ö. l tejto zmluvy, ktoru dodávateí uplatóuje pri v,_ipoöte ceny. Odber plynu poöas

preru§enia dodávky je neoprávnenym odberom plynu.

Ak odberatel v prípade obmedzenia dodávok pre nedodrZanie zmluvne dohodnu|fch platobnfch podmienok prekroöi

dodávatelom uröenú maximálnu hodnofu odberu pre príslu§né OM pre príslu§n! Dei, dodávateli je oprávnen! zr"_f§it' cenu

zakaídű kWh odobratu na príslu§nom OM nad uröenú maximálnu hodnotu odberu pre príslu§n;i Dei, ktorá sa pre tento

úöel prepoöíta na obchodnújednotku vynásobením dennou priemernou hodnotou spal'ovacieho tepla objemového platnou

vDni, kedy do§lo kprekroöeniu, ato o50oÁ príslu§nej SOP6 platnej pre príslu§né OM vöase, ked'odberatel'uvedené
mnoZstvo odobral. Prekroöenie dodávatel'om uröenej maximálnej hodnoty denného odberu je podstatnlm poru§ením

zmluvnej povinnosti odberatel'a.

Uplatnením práva preru§it' alebo obmedzit' dodávku v zmysle tohto ölánku nie je dotknuté právo dodávatel'a od zmluvy
odstupit', ak ku dflu odstúpenia ome§kanie s plnením si zmluvne dohodnutj,ch platobnlich podmienok sále trvá.

Obmedzenie alebo preru§enie dodávky plynu lykonané dodávatelom skonöí po zániku dövodu obmedzenia alebo

preru§enia dodávky plynu podlia tohto ölánku.

Vy§§ia moc

Zm|uvné strany nie sú zodpovedné za §kody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej shane z dövodu okolností lyluöujúcich
zodpovednost' (vy§§ia moc). Za okolnosti lyluöujúce zodpovednost' sa povaZuje prekáZka, ktorá nastala nezávisle od völe

povirurej strany abráni jej v splnení povinnosti, ak nemoZno rozwnne predpokladat', Zeby povinná strana tuto prekáZku

alebo jej následky odvrátila alebo prekonala adalej, Ze by vöase podpísania tejto zmluly túto prekáZku predvída|a. Za

okolnosti vyluöujúce zodpovednost' sa povaZujú najmá nepredvídatel'né prírodné udalosti, vojna, teroristická akcia, §trajk

postihujúci moZnost' plnenia povinnosti zmluvnej strany.
'L2 Dodávateli nie je zodpovedn} za vmiknuté §kody spösobené okolnost'ami lyluöujúcimi zodpovednost' u osoby, ktorá je

voöi dodávatel'ovi dodávatefom plynu a|ebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spösobujú, Ze plnenie povinností

dodávatela, lrypl;ivajúcich z tejto zmluvy, je nemoZné.
'7.3 Kaidá zo zmluvnlch strán je povinná písomnou formou vyrozumiet' bez zbytoéného odkladu druhú zmluvnú stranu

o okolnostiach lyluöujúcich zodpovednost' tejto zmluvnej strany s uvedením dövodov a predpokladanej doby trvania

takychto okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti lyluöujúce zodpovednost', je povinná poslg,tnút' druhej

zmluvnej síane moznost' preverit' existenciu dövodov lyluöujúcich zodpovednost'.
'7.4 Zmlwná strana postihnutá vy§§ou mocou sa zavőzuje vyvinút' primerané úsilie na odstránenie okolností vyluöujúcich

zodpovednost', aby bolo moZné obnovit' plnenie predmefu tejto zmluvy a druhej zmlu,,nej strane písomne ozr'ámit zánik

okolností lyluöujúcich zodpovednost'.
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Zodpovednost'

Ka1dázo zmluvn}ch strán je zodpovedná za §kodu, ktorá vmikne poru§ením jej povinnosti voöi druhej zmluvnej strane.

Ak dodávatel' z vlastnej viny nedodá odberatefovi ZM uvedené v prílohe ö. l zmluvy do príslu§ného OM alebo Poru§Í

svoje povinnosti vzt'ahujúce sa k príslu§nému OM inlm spösobom, odberateí má po preukázaní rozsahu §kody právo na

náhradu vmiknutej §kody, ak bola preukázatel'ne spösobená dodávatel'om plynu avznitJa v súvislosti s tjmto nedodaním

alebo v súvislosti s inlm ta§.imto poru§ením povinnosti dodávatefa. Právo na náhradu vzniknutej §kody nevznká za

mnozstvo nedodané pri oprár,rrenom preru§ení alebo obmedzení dodávok plynu zo strany dodávatefa (napr. vyhlásenie

obmedzujúcich odberov,_ich stupfiov a havarijného odberového stupia, obmedzenie alebo preru§enie dodávok z dÖvodu

poru§enia zrnluvy odberateíom, údrZby a iné). Odberatel je povinnf lyvinút' maximálne úsilie na predchádzanie vzniku

§köd a miZenie ich rozsahu. Na základe informácií odberatel'a dodávatel a odberatel' uröujú po vzájomnej dohode

maximálnu vj§ku §kody, ktoru predvídajú alebo ktoru nie je moZné objektívne predvídat', pre akékoÍvek poru§enie

a v§etkry poru§enia tejto zmluly dodávatel'om so starostliv}m prihliaclnutím na skutoönosti, ktoré sú im v Öase uzawetia

tejto zmluly znáíne, ato vo v,_f§ke 33 000 EUR (slovom tridsat'tritisíc EUR) pre obdobie trvania zmluly aprekaídy
jednotliv} prípad vzniku §kody na príslu§nom OM maximálne vo v}§ke §kody uvedenej pre príslu§né OM v prílohe Ö. l

zmluvy. Ak akékotvek vzriknuté §kody odberatel'a, wátane nákladov vynaloZen;ich na ich uplatnenie, presiahnu

korukol'vek z öiastok, a to öiastku uvedenú v predchádzajúcej vete alebo öiastku uvedenú pre príslu§né OM v Prílohe Ö. l

zmluvy, dodávatel'nebude povinnf uhradit' náhradu §kody, ktorá prely§uje uvedené öiastky.

8.2 odberatef je povinnf dodávatelovi písomne preukázat' rozsah vzniknutej §kody kvalifikovanymi v,.fpoötami, poPismi,

hodnoteniami a pod., uskutoönen;imi a podpísanjmi osobami s príslu§nlim vzdelaním. Ak uplatiovanf rozsah §kodY

presahuje 10% hodnoty maximálnej v!§ky §kody uvedenej pre príslu§né OM vprílohe ö. l znluvy, musÍ odberatel'

preukázat' dodávatel'ovi rozsah vzniknutej §kody zraleck}m posudkom nezávislého malca z príslu§ného odboru tak, aby

z posudku bolo moáré posúdit' príöinnú súvislost' medzi vmikom §kody a poru§ením povinnosti dodávatefa. NákladY

spojené so zist'ovaním rozsahu §kody za podmienok uvedenych v bode l0.1 dodávatef. Odberatefje povinn! Poslqtnút' na

poZiadanie dodávatel'a súöinnost' potrebnú na preverenie okolností vzniku §kody a jej W§ky.
8.3 odberatel' je zodpovedn! za akékolvek poruchy, straty a únitry plynu na öasti odberného plynového zariadenia odberatefa,

ktorjm preteká nemeran} plyn.

8.4 Vprípade akejkolivek poruchy, straty aúniku plynu na öasti odbemého plynového zariadenia odberatefa, ktorjm preteká

nemeran! plyn, a ktorej následkom je napr. nedodanie poZadovaného mnoZstva plynu podl'a tejto zrrrluvy, je za takého

nedodanie plynu a alókolvek inú §kody, ktorá v súvislosti s dm vznikne dodávatelovi, odberatel'ovi alebo tretím osobám,

zodpovedn5i qf luöne odberatel'.

Rie§enie sporov

Akékol]vek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplyvajúce z tejto zmlurry alebo v súvislosti s iou, sa zmluvné strany

pokúsia vyrie§it' vzájomnou dohodou. Ak nedöjde o vzniknutom spore k dohode zrnluvnlch strán, ktorákolvek zo

zmluvnlfch strán je oprávnená obrátit' sa s náwhom na príslu§n;i súd.

V spore lfkajúcom sa nameran}ch mnoZstiev plynu podl'a zmluvy roáodujú záznamy údajov památe meradla (meracieho

systému s vjnimkou pdpadov lyhodnocovania dodávok v prípade poruch meradla vzájomne odsúhlasen;im náhradn}m

spösobom podfa Technicklch podmienok PDS.

10. Dövernost'

l0.lZmluvné strany povaZujú obsah tejto zmluvy za obchodné tajomstvo tak, ako to uprarTrje ustanovenie §-u 17 anasl.

obchodného zákonnka. Bez súhlasu druhej zmluvnej strany möZe zmluvná strana poskltnút' ,údaje z tejto zmluvy len

svojim akcionárom, spoloöníkom, vlastníkom, právnym a daiov}m poradcom, audítorom a v pdpadoch, kedy je táto
zmluvná síana zo zákona povinná poskytnút' takéto informácie. Vo v§etk}ch ostatn].ich prípadoch je PoskYtnutie

informácií aúdajov ztejto zmluvy podmienené vj,slovn;im písomnj,m súhlasom druhej zmluvnej strany, ktoni nebude

touto bezdövodne odopierany. Zmluvrlá strana, ktorá poskytne údaje a informácie tretej strane je Povinná zabezPeéit ich

ochranu v zmysle citovanlch ustanovení Obchodného zákonníka
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10.2 Odberateí t_imto dáva súhlas dodávatel'ovi na poslg,tnutie svojich identifikaönfch údajov pre potreby zabezpeóenia sluZieb
súvisiacich s dodávkou plynu (najmá súvisiacich s distribúciou plynu), ako aj pre marketingové úöely s cie]]om skvalitnenia
sluZieb spojenlch s dodávkou plynu.

11. Postúpenie práv

Zladna zo zmluvn}ch strán nemöZe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany (i) priamo alebo nepriamo menit'
závázkovy vztah zaloíen} touto zmluvou alebo (ii) postupit' práva ztejto zrrrluvy ani postupit' pohl'adávky voöi druhej strane

vzniknuté zo zmlvry alebo na záHade zmluvy. Súhlas druhej strany v zmysle predchádzajúcej vety sa nevyZaduje na
postupenie peiaZn}ch pohfadávok.

12. Úpralry zmluly

l2.lAkékotvek zmeny adoplnky tejto zmluly, okrem pdpadov v}slovrre vzmluve uveden;i,ch, je moZné vykonat' len
písomn}m dodatkom nazáfrJade dohody zmluvnj,ch strán.

l2.2Zmeul obchodného mena, sídla, DIÖ, právnej formy, §tatutárnych orgánov, adresy pre po§tov! styk, öísla úötu,

telefonnych öísiel, öísla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktn}ich osöb nie je potrebné vykonat' dodatkom, postaöuje
jednostranné písomné ozrámenie t_fchto skutoöností doruöené druhej zmluvnej strane podpísané oprávnen;jumi zástupcami
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavázujű, iekúdit znenu údajov uveden}ch vpredchádzajúcej vete oznámia druhej
zmluvnej strane do l0 dní, odkedy ku zmene do§lo.

13. Doruöovanie

Akékofvek oznámenie, ktoré má zaslat' jedna zmluvná strana druhej podfa tejto znluvy, najmá av§ak nielen, oznámenia,
Ziadosti, náwhy alebo iné právne úkony obsahujúce uplatnenie práva alebo nároku wátane odstupenia od zmlu,ny, bude
doruöené osobne alebo doporuöen;im listom na adresu sídla alebo adresu pre po§tovr_i styk druhej zrnluvnej strany. Podmienka
doruöovania doporuöene podlia predo§lej vety sa nevzfahuje na doruöovanie faktur dodávatefom podl'a tejto zrrrluvy. Pri
doruöovaní osobne sa oznámenie povaZuje za doruöené jeho fuzichjm odovzdaním ozrámenia prijímatelovi. Pri doruöovaní
prostredníctvom po§ty alebo doruöovacej sluZby sa doruöenie povaZrrje za úöinné tretí pracow;i dei po odoslaní ozrámenia
prijímatel'ovi. Odmietnutie prevzatia omámenia doruöovaného osobne alebo doporuöen;im listom má úöinky riadneho
doruöenia, a to momentom odmietnutia. Oznámenie möZe byf doruöené tieZ faxom, resp. e-mailom, ak bude originál
ozrámenia nasledujúci pracovn! dei odoslanli doporuöenou po§tovou zásielkou na adresu pre po§tou_i styk druhej zmluvnej
strany. V prípade faxovan;fch omámení sa ozrrámenie povaZuje zaprijaté, ked'má odosielatel'dökaz bezporuchového prenosu,
s podmienkou, Ze ked bude takéto ozrámenie zaslané po l5:00 hod., bude sa povaZovat' zapríjaté v nasledujúci pracovny dei.
AZ do dal§ieho oznámenia sú adresy akontaktné údaje zmluvnlch strán platné podl'a §pecifikácií zmlurmlich strán v záhlaví
tejto zmluvy.

14. Trvanie zmluly

14.1Táto zmlwa nadobúda platnost'a úöinnost' df,om podpisu oprávnenj,rni zásfupcami zmluvn}ch strán.

l4.2Povinnost' dodávateía dodávat' plyn do príslu§nlich OM podl'a tejto zmluvy vmká dnom 01.01.20l3, nie v§ak skör ako
PDS pridelí dodávatefovi distribuönú kapacitu pre príslu§né OM. Povinnost' dodávatel'a dodávat' plyn do novopripojeného
OM nevzniká skör ako je OM pripojené k distribuönej sieti PDS, öo potwdzuje montáZny list meradla podpísan} PDS
a odberatetom.

l4.3Zmluva sa uzatvara na dobu uröitu do 31.12.2013.
l4.4Povinnost' dodávatel'a dodávat' ZM do príslu§ného OM, ako aj práva a povinnosti vypljvajúce z tejto zmluvy vzt'ahujúce

sa k príslu§nému OM, trvajú poöas Obdobia OM v zrrrysle prílohy ö. 1 tejto zmluly.

15. Ostatné zmluvné dojednania

l5.lOdberatel'má právo poLiadat dodávatela ododávky plynu do dal§ieho OM, ktoré nie je uvedené vprílohe ö. l tejto
zmluvy. Na podmienkach dodávky plynu do takéhoto dal§ieho OM sa zmluvné strany dohodnú formou písomného
dodatku k tejto zmluve. Tento dodatok bude obsahovat' najmá:
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o §pecifikáciu OM v rozsahu podla prílohy ö. 1 vrátane zmluvn5ích mnoZstiev a Obdobia OM,
. dohodu o cene,

. úpralu alebo uröenie szM pre príslu§né vyhodnocovacie ro§ podl'a pravidiel uvedenfch v ölánku ö. 3 zmluly,

o dohodu o predízení doby trvania zmluvy, ak nové obdobie oM presahuje dohodnutú dobu trvania zmluvy.

Nedosiahnutie dohody o obchodnlch podmienkach bráni vzniku povinnosti dodávatel'a dodávat' podl'a tejto zmluly do

d al§ieho OM.
Ak o to odberatet v súvislosti s dodávkou plynu do d al§ieho OM poZiada, dodávatel] v dodatku umoZní odberatel'ovi

predÍZenie Obdobia OM na jednom alebo na viacerych príslu§n}ch OM; dodávatel] si v§ak lyhradzuje právo navrhnút'

odberatelovi znenu obchodnlch podmienok na príslu§nom OM pre obdobie, na ktoré sa Obdobie OM predlZuje.

Nedosiahnutie dohody o obchodnfch podmienkach bráni predÍZeniu Obdobia OM podl'a tohto bodu.

15.2 Odberatel má právo poZiadat' o dodávky plynu do príslu§ného OM pre obdobie po uplynutí Obdobia OM, a to najneskÖr

20 pracovnlch dní pred uplynutím prislu§nej lehoty uröenej v§eobecne závaznym právnym predpisom. Na obchodnlch

podmienkach dodávky plynu do príslu§ného OM sa znluvné strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Tento dodatok bude obsahovat' najmá:

o dohodu o zrrrluvnfch mnozstvách a o trvaní obdobia oM,
. dohodu o cen€,

r uröenie alebo úpravu szM pre príslu§né vyhodnocovacie roky podl'a pravidiel uvedenjzch v ölánku ö. 3 mrluvy,

. dohodu o predízení doby trvania zmluvy, ak nové obdobie oM presahuje dohodnutú dobu trvania zmluvy.

Nedosiahnutie dohody o obchodnlich podmienkach bráni vzriku povinnosti dodávateta dodávat' podl'a tejto znluvy po

uplynuti Obdobia OM. Odber plynu je odberatel'povinn! ukonöit' posledn;fm diom dohodnutého Obdobia OM.

15.3 Odberate| má právo poliadat dodávatefa o ukonöenie dodávok plynu do príslu§ného OM pred uplynutím Obdobia OM za

podmienok uveden}ch v prílohe ö. 2. Tieto podmienky sa neuplatnia, ak sa tretia osoba zaviaZe v príslu§nom OM odberat'

plyn do uplynutia príslu§ného Obdobia OM, a to aspof, s rovnakou v,_f§kou DMM a aspofi v mnoZstve zodpovedajúcom

rozdielu medzi dohodnut_im ZM pre príslu§né OM a skutoöne odobradm mnoZstvom plynu do df,a ukonöenia dodávok

plynu do príslu§ného OM pred uplynutím Obdobia OM.

16. záv ereéné ustanovenia

16.1V prípade ukonöenia zmluvy, resp. v prípade ukonöenia odberu na ktoromkol'vek OM sa odberatel' zavázlje umoZnit' PDS

vykonanie závereöného odpoötu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a vykonanie d'al§ích opatrení, súvisiacich

s ukonöením dodávky a dopravy plynu do príslu§ného OM.

l6.2Táto zmluva sauzaívára, riadi aposudzuje vsúlade sprárrrrym poriadkom Slovenskej republiky. Táto zmluva sa bude

spravovat' ustanoveniami Obchodného zákonníka aZákona o energetike. Ytahy, ktoré vmiknú pri realtzácii tejto zmluvy

medzi zmluvn}mi stranami a zmluva ich neupravuje, sa budú riadit' ustanoveniami ly§§ie uvedenych v§eobecne záváznych

právnych predpisov. V rozsahu, ktorého sa to t}ka, sa strany budú riadit' platnlrni Technick}mi podmienkami PDS

a Prevádzkovjm poriadkom PDS.

l6.3Ak niektorá öast' tejto zmluly je alebo sa stane neplatnou v zmysle v§eobecne záváznych právnych predPisov, ostatné Öasti

zmluvy ostávajú v platnosti. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatn;fm alebo nevykonatel'nym, sú zmluvné

strany povinné ho nahradit' nov}m platnfm a vykonatel'n;fm ustanovením, ktoré v maximálnej moZnej miere bude v súlade

so zámermi zmluvnfch strán, ktoré tieto sledovali pövodn;im ustanovením.

|6.4Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoqfch kaZdá zmluvná strana obdrZí jedno.

16.5Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si text tejto zmluvy riadne preöítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto zmluvY súhlasia,

táto zmluva vy,jadruje ich slobodnú völ'u a nebola lzaívorená v tiesni aní za nápadne nevj,hodnj,ch podmienok. Na znak

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoruöne podpísali,

16.6V prípade dodávky plynu viacerymi dodávatefmi do ktoréhokoltek z OM uvedenlch v prílohe Ö. l tejto zmluvY, odberatef

sa zavőzuje dodávatel'ovi najneskör 5 dní pred plánovanjm zaöiatkom dodáv§ druh;fm dodávatel'om písomne oznámit

túto skutoönost'.
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16.7 Neoddelitel'nú súöast' tejto zrrluvy tvoria nasledovné prílohy:

o identif,rkácia oM odberatel]a

o zrt7vvná cena
r platobné a fakturaöné podmienky

o osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 633.000 kWh,

za dodávateía:
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iá üy,s1;

Ján Kara
Splnomocnen} zástupca

Miesto: Banská Bystrica, dia

f;É s,r.c.

za odberateía:

Zóktadnó §kola 6yu}u Szölród
s vyuöovacím jazykom mad'arskym

§zabó Gyula AIapiskola
§totstró ulica ö.9]6i1 (]l

0unajská6trpd9; OuffiryxOat eiy
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PaedDr. Csölle Teréz
Riaditelka §koly

Miesto: Dunajská Streda, dúa 4, q 0 , /"! itz
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