
Dodatok č. 01 

k Č1astkoveJ zmluve o dodávke plynu č 5150127699/4100041968 

Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke 
plynu 

uzatvorená medzi 

1 Obchodné meno Slovenský plynárenský priemysel, a s 

Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

IČO 35815256 

DIČ 2020259802 

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka a s 

BIC SUBASKBX 

Číslo účtu 1033311555/0200 

IBAN SK27 0200 0000 0010 3331 1555 

ďalej len „dodávateľ" 

2 Obchodné meno Stredná odborná škola 

Sídlo T Vansovej 32, 971 01 Pnev1dza 

IČO 42026407 

DIČ 2022666173 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

BIC· SPSRSKBA 

Číslo účtu 7000505246/8180 

IBAN SK79 8180 0000 0070 0050 5246 

len „pôvodný odberateľ" 

3 Obchodné meno Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO 36126624 

DIČ 2021613275 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

BIC SPSRSKBA 

Číslo účtu 7000504489/8180 

IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

len „nový odberateľ" 



1. 

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01 05 2017 vstupuje do právneho vzťahu 

založeného Čiastkovou zmluvou o dodávke plynu uzatvorenou dňa 12 12 2016 pre odberné miesto 

4100041968 namiesto pôvodného odberateľa nový odberateľ 

Práva a povinnosti vyplývaJúce z Č1astkoveJ zmluvy o dodávke plynu uzatvoreneJ dňa 12 12 2016 

pre vyššie uvedené odberné miesto prechádzaJú v plnom rozsahu z pôvodného odberateľa na 

nového odberateľa dňom 01 05 2017 Práva a povinnosti vyplývaJúce z Č1astkoveJ zmluvy 

o dodávke plynu dodávateľovi prechodom práv a povinností z pôvodného odberateľa na nového

odberateľa podľa tohto dodatku zostávaJú nedotknuté

II. 

Touto dohodou dochádza k zmene zmluvy 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom 01 05 2017 a účinnosť dňom 01 05 2017 Dohoda Je 

vyhotovená v troch rovnopisoch po Jednom pre každú zmluvnú stranu K rovnopisu dohody pre 

nového odberateľa Je pnpoJená kópia Č1astkoveJ zmluvy o dodávke plynu v platnom znení 

Za dodávateľa 

Ing Eva Slotová 

splnomocnený zástupca dodávateľa 

Miesto Žrlrna, dňa 09 05 2017 

Za pôvodného odberateľa 

Mgr Ján Mata 
nadrteľ školy 

Miesto , dňa 



Za nového odberateľa 

- _:::,_ 

'-

Ing Jaroslav Baška 
predseda 

Miesto , dňa 



uzat-vorená podľa § 269 ods 2 zákona č 513/199 l Zb Obchodný zákonník 
predpisov, zákona č 343/2015 Z z o vereJnom obstarávaní a o zmene a--,-.. �-··· 

zákonov v znení nesh.orších p1edp1sov a zákona č 251/2012 Z z. o 
a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších 

medzi 

zmlmmým1 stranami 
Dodávateľom: 
Obchodné meno a.s. 
Zapísaný Obch register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa. č 2749/B 
Sídlo. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Biat1slava 
Zastúpený Pierre Poncik, M Sc , podredseda predstavenstva. splnomocnený zástupca 

dodávateľa 
Ing Erich Gaďo, 11aditeľ sekcie komerčného trhu a obcí, splnomocnený zastupca 
dodávateľa 

IČO 35815256 
DIČ 2020259802 
IČ DPH. SK2020259802 
Číslo účtu v tvare IBAN SK90 0200 0000 001 O O 101 8151 
( ďalej len „dodávateľ·') 

a 
Odberateľom: 
Názov Stredná odborná škola 
Právna forma Príspevková orgaruzác1a 
Sídlo. T VansoveJ 32 / 971 01 Pnev1dza 
Korešpondenčná adresa T Vansovej 32 / 971 O 1 Pnevidza 

Zastúpený Mgr Ján Mata, riaditeľ školy 
IČO 42026407 
DIČ 2022666173 

Číslo účtu v tvare IBAN SK0975000000004014834637

( ďalej len ,,odberatel'" ) 

ČlánokI 
Základné ustanovenia 

1 1 Zmluvné strany uzatvárajú túto čiastkovú zmluvu o dodávke plynu (ďalej len ,.zmluva") na 
základe Rámcovej dohody o dodávke plynu č 1/2016 (ďalej len „rámcová dohoda) za účelom 
stanovema podmienok neupravených rámcovou dohodou. 
1 2 Tato zmluva sa v súlade s čl III rámcovej dohody uzatvára ako výsledok ve1eJ11ého 
obstarávarua s dodávateľom, ktorého ponuka obsahovala najmžšm cenu 

Článok II 
Predmet zmluvy 

Predmetom teJto zmluvy Je v zmluvnom období od 01 01 2017 06 00 hod do 01 01 2019 06·00 
hod závazok dodávateľa dodávať plyn v kvahte stanoveneJ príslušnýnu všeobecne záväznýim 
právnymi predp1sm1 do každého odberného miesta odberateľa (ďalej len „odberné miesto .. ) podľa 
Prílohy č. I, zabezpečiť d1str1bučné služby podľa rámcovej dohody, teJto zmluvy a prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za 
odberné m1esta podľa Prílohy č. 1 voči zúčtovateľov1 odchýlok a závazok odberateľa zaplatiť 
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dodávateľovi cenu za d1smbučné 

Ill 
Odberné miesta a termín 

3 1 Odberným miestom Je odberné miesto uvedené v Pdlohe č l. zmena odberných 
miest z dôvodov uvedených v čl V bode 5 2 1ámcoveJ dohody a z toho vyplývaJúceho rozdielneho 
množstva odob1 atého plynu sa U5kutočni na základe písomného dodatku k 
dodávate! podpíše bez zbytočného odkladu po Jeho obdržaní od odbe1 ateľa 
3 2 Pre každé odberné miesto Je v Prílohe č J uvedený aj Ročný diagxam odbern za predchádzaJÚCJ 
kalendárny rok, na základe ktorého s1 zmluvné strany stanovia preddavkové plalby 
3 3 Dodávateľ sa zavazuje dodávať plynu v1átane zabezpečema d1slnbučných služieb pre 
Jednothvé odberné Jlllesta uvedené v Prílohe č. 1 teJto zmluvy od 01.01 2017 06 00 h do 
O 1 O 1 2019 do 06 00 h, a to za podmienok stanovených všeobecne závazný1m právnyrm 
predpismi, rámcovou dohodou a touto zmluvou 

4 1 Cena za plyn dodávaný počas trvania teJto zmluvy je stanovená na základe výberu 
na_rvýhodneJšej ponuky podľa čl IH bod 3 1 rámcovej dohody nasledovne· 
cena za komoditu 1 1l1Wh 17,32 €bez DPH 

cena za prepravu 1 MWh 0,00 € bez DPH 
4 2 Cena za d1stnbučné služby počas trvatua teJto zmluvy bude účtovaná v súlade s platnými 
cenovými rozhodnutiami ú1 adu, vzťahujúc11111 sa na distnbučné služby poskytované 
prevádzkovateľom d1stnbučneJ siete Faktúry budú vystavené samostatne za komod1tu plynu a za 
prepravu, d1stnbúcm a spotrebnú daú pre každé odberné míesto v súlade s čl IX bodom 9 1 
rámcovej dohody 
4 3 Platobné podmienky sú upravené v čl IX rámcovej dohody, pričom za wzhoduJúci dei'í p1e 
doručenie faktúry odberateľovi sa považuJe deň pl evzatm písonmého vyhotovenia faktúry, nie dei'i 
jeJ doručenia elektromckou formou 

Článok V 
Zánik zmluvy 

5 1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 01 01 2017 do 01 01 2019, tým nie Je dotknuté 
právo na náhradu škody am prípadné ďalšie nároky vzmknuté počas trvama zmluvy 
5.2 Odberateľ a dodávateľ Je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť písomným oznámením o 
odstúpení od zmluvy doručeným dodávateľovi/odberateľovi. 
a) z dôvodov uvedených v čl XIV bod 14 3 rámcovej dohody.
b) ak dodávateľ alebo odberateľ podstatne poruší podnuenky zmluvy alebo rámcovej dohody,
pnčom za podstatné pornšenie podmienok sa považuJe porušenie podmienok stanovených v čl
XIII rámcovej dohody a v čl II a čl III bod 3.3 tejto zmluvy Všetky úkony spojené s odstúpením
od zmluvy sa nadia v zmysle Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distnbučneJ siete
5 3 Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2 písm a) má výpovednú lehotu 3 mesiace, ktorá
začú1a plynúť prvým dňom nasledovného mesiaca po doručení, podľa bodu 5.2 písm b) Je účmné
podľa platnej legislatívy
5 4 Pn odstúpení od zmluvy podľa bodu 5 2 sú zmluvné strany povmné poskytnúť s1 vzáJonmú
súčmnosť a vyrovnať všetky svoJe pohľadávky a závazky vzniknuté počas trvama zmluvy do
des1at1ch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti odstúpema od zmluvy
5 5 Táto zmluva zaniká aJ dňom zámku rámcovej dohody
5 6 Túto zmluvu Je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán



6 l Všetky ostatné usmnovema a sa na predmetu a následné 
práva a povmnost1 z toho vypiývaJúce, ktoré me sú touto zmluvou, nadia sa plÍslušnýrn1 
všeobecne závázným1 právnym1 predp1sm1 SlovenskeJ 1epubhky a rámcovou dohodou 
Ustanovema teJto zmluvy a rámcovej dohody majú zároveň 
podm1enkan11 a 1eklamačným ponadkom dodávatera. 
6 2 Túto zmluvu je možné memť a dopÍňať iba postupne číslovaným1 písonrný1m po 
súhlase obidvoch zmluvných strán 
6 3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom JeJ podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a 
účmnosť dňa O l O 1.20 l 7 
6 4 Táto zmluva je povmne zvereJJ'íovaná v zmysle § Sa zákona č 211/2000 Z z o slobodnom 
prístupe k mformác1ám a o zmene a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Dodávateľ súhlasí so zverejnením zmluvy a toto zvereJnerne zabezpečí pred nadobudnutím Jej 
účmnost1 odberateľ bez zbytočného odkladu po podpísaní zmluvy. 
6.5 Táto zmluva Je vyhotovená v štyroch rnvnopisoch. každý s platnost ou onginálu. pričom každá 
zmluvná strana obdi ží po dva rovnop 1sy 
6 6 Zmluvné strany vyvrnú pnmerané ús1he na movname akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo 
zmluvy alebo súv1S1ac1ch so zmluvou vzájomným rokovaním V prípade sporu doručí ktmákoľvek 
zmluvná strana druheJ zmluvneJ strane písomné oznámeme o spore AJ<: spor nebude urovnaný do 
jedného mesiaca od doručema oznámenia podľa druhej vety tohto bodu a zárovel'í zmluvné strany 
nepredÍžia čas na urovnanie sporu, o spore budú s konečnou platnosťou rozhodovať slovenské 
súdy. Odberateľ Je zároveň oprávnený p1edložiť spor na mimosúdne nešeme úradu v súlade s§ 37 
zákona č 250/2012 Z z. o regulácn v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
6 7 Ak sa zístL že niektoré ustanovenie zmluvy je neplatné, nezákonné alebo nevymožiteľné, 
prípadne sa za také bude považovať, tak sa toto ustanoveme, v rozsahu, v akom Je neplatné, 
nezákonné alebo nevymožiteľné, bude považovať za ustanovenie, ktoré nie Je súčasťou zmluvy a 
platnosť, zákonnosť a vymož11eľnosť ostatných ustanovení nebude týmto ustanovením dotknutá 
ZmJuvné strany sa týmto zavazuJÚ, že ak takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymožiteľnosť 
ovplyvní práva alebo povmnost1 zmluvných strán. vynaložia maximálne ús1he, aby takéto neplatné. 
p1 ohprávne alebo nevymožttel'né ustanovenie nahradili platným, zákonným a vymožiteľným 
ustanovením, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného 
ustanovema, a to spôsobom uvedeným v bod 6.2 tohto článku 
6 8 Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia akýchkoľvek pohľadávok vzniknutých v 
súvislosti s plnením zmluvy bez predchádzaJúceho písomného súhlasu odberateľa 
6 9 Neoddeliteľnú súčasť teJto zmluvy tvorí P1 íloha č l - Špecifikácia odberného miesta 



6 l O Zmluv11é sti any že tato zmluva bola uzav1etá a 
slobodneJ vôle. Že s1 zmluvu prečítali. JeJ obsahu porozumeli, že Jej ustanovenia sú p1 e mch 
zrozunuteľné a mč1té a na znak súhlasu s 11ou pnpáJaJú vlastnoručné 

v dúa 12 12 2016 

Za dodávateľa 

Ing Iveta Rlgerová, manažé1 predaJa 

sph10mocnený zástupca SPP 

V Pnev1dz1 l 2 2 2016 

Za odberateľa 

Mgr Ján Mata 
nad1teľ školy 


