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  E K O N O M I C K  Á       U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E  

  

 

       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

     č.j.     235/OVO/2013  Bratislava  22.05.2013 
 
 
Vec: Nadlimitná zákazky: „Dodávka  zemného plynu  pre odberné miesta  Ekonomickej univerzity v Bratislave “ - 

doplnenie súťažných podkladov 
 

Verejný obstarávateľ podľa § 34 ods.  14 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto doplňuje informácie uvedené v súťažných 
podkladoch  na predmet zákazky: „Dodávka  zemného plynu  pre odberné miesta  Ekonomickej univerzity 
v Bratislave“, na ktorý bola vyhlásená verejná súťaž zverejnením oznámenia v: 
eVestníku č. 85/2013, dňa 1.5.2013 pod číslom 6800-MST a 
v Úradnom vestníku EÚ č. 2013/S  085-144141  dňa  2/5/2013 
a to v časti   B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ upravuje: 
- článok III. bod 1.5 obchodných podmienok, 
- odkazy a pojmy v zmysle energetickej legislatívy týkajúcej sa dodávky plynu. 
 Doplnené a upravené znenie obchodných podmienok je prílohou tohto listu. 
 V prípade, že obchodné podmienky obsahujú niektoré ďalšie chybné odkazy a pojmy týkajúce sa 
energetickej legislatívy, tieto budú upravené v zmluve s úspešným uchádzačom. 
Iné úpravy zmluvy verejný obstarávateľ nepovoľuje. 
 
 
S pozdravom 

 
 
Ing. Mária Dziurová 

                    kvestorka EU 
 
 
 
 

 

Dolnozemská cesta č. 1 
852 35  Bratislava 
t.č.   67295147 
fax   67295185 

 
Oddelenie  
pre verejné obstarávanie 
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Návrh zmluvy 

 
     

Zmluva o dodaní zemného plynu č.  
uzavretá v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a  zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 
Zmluvné strany 

 
Zmluvné strany: 
 
       Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava 
Zastúpená: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák,PhD. 
 Rektor EU v Bratislave                                         
IČO:  00399957 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000241447/8180 
 7000080698/8180 
 7000074706/8180 
 7000081308/8180 
 (ďalej len „odberateľ“) 
 
a 

 
       Názov:                             . 

Sídlo:                               
Zastúpený:                      
Oprávnený vo veciach  
zmluvy Zmluvu podpísať                        
IČO:                                 
IČ DPH:      
DIČ:                                     
Bankové spojenie:            . 
Číslo účtu:                          

 
(ďalej len „dodávateľ“) 

 
 
uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie 
v energetických odvetviach Zmluvu o dodávke zemného plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (ďalej len 
„Zmluva
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Článok I. - Základné ustanovenia 

1     Všeobecné ustanovenia 
1.1. Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzavretá 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 (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom 
č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len 
„zákon o regulácii v sieťových odvetviach“), Vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa na oblasť energetiky. 

1.2. Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade s vyššieuvedenými zákonmi a 
vyhláškou, príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) 
a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na energetiku. 

1.3. ÚRSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach.  
1.4. Prevádzkovateľ príslušnej siete (ďalej len „PPS“) je príslušný prevádzkovateľ siete, ku ktorej je pripojené 

odberné miesto Odberateľa. 
1.5. Prevádzkový poriadok PPS je dokument schválený ÚRSO, podľa ktorého sa riadi zabezpečenie dodávky 

plynu a súvisiacich sieťových služieb do odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový poriadok PPS je 
záväzný pre všetkých účastníkov trhu s plynom (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).  

1.6. Technické podmienky prístupu a pripojenia do siete  príslušného PPS (ďalej len „Technické podmienky“)  sú 
vypracované v súlade so zákonom o energetike a ďalšími platnými predpismi. 
 

2    Predmet zmluvy 
2.1    Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období: 

a) dodávať plyn do odberných miest Odberateľa uvedených v tejto Zmluve v dohodnutom množstve, kvalite, 
čase a podľa podmienok tejto Zmluvy. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť 
za odchýlku za odberné miesta Odberateľa uvedené v tejto Zmluve voči zúčtovateľovi odchýlok; 

b) zabezpečiť pre Odberateľa dodávku  a prepravu plynu a ostatné služby  (ďalej len „služby“) od príslušného 
PPS  

c) zabezpečiť Odberateľovi prístup na elektronický portál, na ktorom budú prístupné faktúry v elektronickej 
podobe a namerané data . 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Odberateľa odobrať od Dodávateľa plyn v dohodnutom množstve a čase a 
podľa podmienok tejto Zmluvy a zaplatiť Dodávateľovi za dodávku plynu podľa podmienok uvedených v tejto 
Zmluve a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k príslušnej sieti. 

 

3    Miesto plnenia 
3.1 Miestom plnenia sú  odberné miesta Odberateľa uvedené v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Kategória odberu 

(maloodber,  veľkoodber) je uvedená v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. 
Článok II. - Dodávka plynu 

1    Podmienky dodávky plynu  vrátane prevzatej zodpovednosti za odchýlku 
1.1 Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzavretej zmluvy o dodávke plynu, v opačnom prípade sa 

odber považuje za neoprávnený odber podľa  zákona o energetike. Za neoprávnený odber sa tiež považuje 
odber plynu v rozpore s touto Zmluvou.  

1.2 Dodávka je splnená prechodom plynu určeným meradlom.  
1.3 Dodávateľ je povinný plniť ustanovenia Článku I bodu 2  odseku 2.1 v súlade s touto Zmluvou, ak je Odberateľ 

pripojený k príslušnej sieti  PPS. 
1.4 Zmluvné strany si dohodli množstvo dodávky plynu pre príslušne kalendárne roky 2014 a 2015  (od 1.1.2014 do 

31.12.2015) v kategórii maloodber (MO) v množstve 3 064 MWh, v kategórii  veľkoodber (VO) v množstve  
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34 558 MWh,  celkové množstvo dodávky plynu 37 662 MWh, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať do odberných 
miest Odberateľa podľa Článku I., bod 3, odseku 3.1 tejto Zmluvy a Odberateľ od Dodávateľa odobrať v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy 

2 Cena za dodávku a distribúciu plynu  a obchodné podmienky 
2.1 Cena za dodávku plynu je stanovená ako pevná jednotarifná cena bez sankcií za nedočerpané, resp. 

prekročené množstvo za príslušný rok  a bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške ..........  €/MWh. 
2.2 Dodávateľ preberá zodpovednosť za vyrovnanie hodinových odchýlok Odberateľa v plnom rozsahu. 
2.3 Dodávateľ si nevyúčtuje rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom plynu a nie je oprávnený 

si uplatňovať nárok na doplatok ceny za dodávku plynu za nedočerpané, resp. prekročené množstvo. 
2.4 Ceny za dodávku  a prepravu plynu a ostatné regulované položky sú fakturované v súlade s cenníkom  

príslušného prevádzkovateľa sietey (PPS), vydaným na základe platného a účinného cenového rozhodnutia 
ÚRSO pre príslušného PPS. 

 

3 Prerušenie alebo obmedzenie dodávky plynu a  služieb 
3.1 Odberateľ berie na vedomie, že PPS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť  služby v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených v príslušných ustanoveniach zákona o energetike a v príslušných 
ustanoveniach Prevádzkového poriadku PPS. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ 
povinný dodávať plyn a zabezpečovať  služby. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ nárok na náhradu 
preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku), s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla 
zavinením PPS.  

3.2 Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu a  služby do odberných miest Odberateľa a za 
tým účelom vo vlastnom mene požiadať PPS o obmedzenie alebo prerušenie  služieb, ak Odberateľ odoberá 
plyn v rozpore s touto Zmluvou. Za odber v rozpore s touto Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ v 
omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podľa Zmluvy a ak si Odberateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani 
v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytol Dodávateľ v písomnej výzve s upozornením, že dodávka plynu a  služby 
budú obmedzené alebo prerušené. Písomná výzva Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za 
doručenú Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej 
uloženia na pošte, aj keď sa o jej uložení Odberateľ nedozvedel. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za 
vzniknutú škodu ani za ušlý zisk Odberateľa. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený účtovať Odberateľovi 
poplatok za znovupripojenie odberného miesta podľa platného cenníka služieb príslušného PPS, ktorý sa 
Odberateľ zaväzuje zaplatiť. Dodávateľ  v lehote 24 hodín odkedy bola dlžná suma za dodávku plynu pripísaná 
na jeho účet požiada PPS o obnovenie dodávky do odberného miesta Odberateľa. V ostatných prípadoch 
neoprávneného odberu bude dodávka plynu a  služby opätovne obnovené po odstránení príčin neoprávneného 
odberu a po zaplatení faktúry za zistený neoprávnený odber. 

3.3 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ oprávnený 
zabezpečiť ukončenie dodávky plynu a  služieb odpojením odberného miesta ku dňu zániku Zmluvy. 

4  Meranie plynu  a odpočty 
4.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ po splnení ustanovených technických 

podmienok merania príslušného PPS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích 
zariadení určuje PPS v zmysle zákona o energetike. Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meracieho 
zariadenia znáša Dodávateľ. 

4.2 Odber plynu sa meria meracím zariadením prevádzkovateľa PPS. 
4.3 Meranie  a odpočty meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií 

potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu a služieb vykonáva PPS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva 
v súlade s Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ fakturuje dodávku plynu a  služby na základe týchto údajov. V 
prípade poruchy meradla má Dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa údajov, ktoré Dodávateľ 
dostane od PPS. 
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4.4 Odberateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sleduje 
jeho riadny chod. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej 
manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi. 

4.5 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať Dodávateľa 
o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. 
Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, uhradí Odberateľ náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou 
podľa platného cenníka služieb  príslušného PPS. 

4.6 Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PPS k meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom a zákonom 
o energetike na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia meradla alebo zistenia odobratého množstva. 

4.7 Dôvody výmeny meradla môžu byť najmä: 
4.7.1 výmena meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia; 
4.7.2 výmena meradla pri požiadavke na preskúšanie meradla; 
4.7.3 výmena meradla z dôvodu poruchy na meradle; 
4.7.4 výmena meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

5 Daň 
5.1 Ceny za dodávku plynu uvedené v tejto Zmluve neobsahujú spotrebnú daň (ďalej len „SpD“) podľa zákona 

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 a daň z pridanej hodnoty (ďalej len 
„DPH“) podľa platného účinného zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o dani z pridanej hodnoty“).  

5.2 K cenám za dodávku plynu sa pri fakturácii pripočítava SpD v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbách platných ku dňu 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok III. - Spoločné ustanovenia 

1  Platobné podmienky a fakturácia 
1.1 Spotrebná daň bude  fakturovaná v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani zo zemného plynu, elektriny 

a uhlia a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších 
predpisov, pokiaľ odoberaný plyn nie je oslobodený od predmetnej spotrebnej dane.  

1.2 Pre maloodbery platí ročné fakturačné obdobie. 
1.3 Fakturácia v maloodbere ( ďalej len MO) je dohodnutá nasledovne:  

Vo fakturačnom období vystaví dodávateľ najneskôr k 10. dňu v mesiaci 11 mesačných faktúr za opakovanú 
dodávku vo výške 100 % predpokladanej mesačnej spotreby. Po skončení fakturačného obdobia vystaví 
dodávateľ vyúčtovaciu faktúru najneskôr k 10. dňu nasledujúceho mesiaca. Platby na základe vyúčtovacej 
faktúry budú realizované vo výške skutočnej spotreby v roku. 

1.4 Vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie v MO musí obsahovať: celkovú sumu k úhrade 
(nedoplatok/preplatok), preddavok, DPH, množstvá odobratého plynu rozpísané podľa jednotlivých odberných 
miest, fixné platby a jednotkové ceny obchodníka a položky služieb, prepravy a spotrebná daň. 

1.5 Pre veľkoodbery bude platiť mesačné fakturačné obdobie. 
V každom mesiaci vystaví dodávateľ najneskôr k  5. dňu v mesiaci zálohovú faktúru vo výške 70 % 
predpokladanej mesačnej spotreby, alebo vystaví zálohový predpis na úhradu mesačných preddavkov za celý 
kalendárny rok. Vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ najneskôr k 10. dňu nasledujúceho mesiaca. Platby na 
základe vyúčtovacej faktúry budú realizované vo výške skutočnej spotreby v mesiaci. 
Vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie vo  VO musí obsahovať: celkovú sumu k úhrade,  DPH, množstvá 
odobratého plynu rozpísané podľa jednotlivých odberných miest. 

1.6 Lehota splatnosti faktúr je  30 kalendárnych dní   odo dňa ich vystavenia. Deň vystavenia je  uvedený na 
faktúre. Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorý bola suma z faktúry odpísaná z účtu odberateľa. V prípade, 
že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa deň splatnosti faktúry 
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

1.7 Platby budú realizované bezhotovostným platobným prevodom z účtu odberateľa na  účet dodávateľa.  
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1.8 V prípade, že faktúra  nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu  podľa príslušných 
ustanovení zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak nebude v súlade s dodanou 
službou, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie 
alebo na prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.  

1.9  Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na opravenej faktúre, 
obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá 
začne plynúť odznova. 

1.10  Všetky faktúra budú vystavované za každé odberné miesto samostatne. 
1.11  Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby originál  faktúry bol doručený poštou a kópia  

   faktúry bola doručená elektronicky na adresu  pavol.danihel@euba.sk. 
1.12  Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Dodávateľ Odberateľovi zašle písomnú upomienku na 

náklady Odberateľa podľa cenníka služieb Dodávateľa. Písomná upomienka Dodávateľa podľa predchádzajúcej 
vety sa považuje za doručenú Odberateľovi dňom prevzatia zásielky, dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo 
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky nedozvedel. 

1.13  Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou preddavku podľa tejto Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený účtovať 
Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,035% z dlžnej časti sumy neuhradeného preddavku  za každý aj 
začatý deň omeškania od dátumu splatnosti preddavku až do zaplatenia, najneskôr však do posledného dňa 
v mesiaci, v ktorom mal byť preddavok uhradený. Odberateľ je povinný vyúčtované úroky z omeškania 
Dodávateľovi uhradiť. 

1.14  Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom podľa tejto 
Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,035% z dlžnej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady. Odberateľ je povinný vyúčtované 
úroky z omeškania Dodávateľovi uhradiť. 

       Odberateľ požaduje zasielať faktúry na adresu: 

               Ekonomická univerzita v Bratislave 

     Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

1.15  Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania (výpočtovou technikou) nemusia byť Dodávateľom 
podpísané a stačí ak budú obsahovať formuláciu „Toto tlačivo bolo vytvorené automaticky a je bez podpisu“. 
 

2 Reklamácie 
2.1 Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak 

Odberateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi písomnú žiadosť o overenie 
správnosti vyúčtovania platby s uvedením reklamovaných skutočností a priložením podkladov potrebných na 
prešetrenie reklamácie. Dodávateľ overí správnosť vyúčtovania platby za dodaný plyn a  služby a v prípade 
opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúčtovaní vystavením opravnej faktúry v lehote 30 
dní odo dňa doručenia žiadosti Odberateľa. Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru 
s lehotou splatnosti v súlade s bodom 1.8 tohto článku zmluvy.  
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2.2 Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri realizácii tejto Zmluvy. 
2.3 Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 30 dní od 

doručenia reklamácie, pokiaľ zo štandardov kvality alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu 
nevyplýva iná lehota. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávateľ predĺžiť 
lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 30 dní. 

2.4 V prípade neopodstatnenej reklamácie je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať Odberateľovi náklady súvisiace s jej 
prešetrením a úrok z omeškania podľa Článku III. bodu 1 až do doby uhradenia faktúry.  

2.5 Odberateľ uplatňuje reklamáciu písomne na Doručovacej adrese Dodávateľa: Ekonomická univerzita 
v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava alebo elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú 
v Článku III. bod  7  odsek 7.3. 

3 Náhrada škody 
3.1 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, má poškodená zmluvná strana 

právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku) okrem prípadov, keď škody 
boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a  služieb v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a s touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

3.2 Dodávateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk spôsobenú nedodaním plynu, ktorá vznikla pri zabezpečovaní 
povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 15 zákona o energetike. 

3.3 Dodávateľ tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk, ak je dodávka plynu zabezpečená cez 
zariadenie subjektu, ktorý nie je držiteľom licencie a nedodanie plynu bolo spôsobené poruchou alebo inou 
udalosťou na tomto zariadení. 

3.4 Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom energetike a 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3.5 Ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy z dôvodov na strane Odberateľa pred uplynutím doby, na ktorú bola táto 
Zmluva uzatvorená, má Dodávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. 

3.6 Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že 
by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť. 

4 Ukončenie a zánik Zmluvy  
4.1 Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná. 
4.2 Túto Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma. 
4.3 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä: 

4.3.1 omeškanie Odberateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti, ak faktúru neuhradil ani v dodatočnej lehote 
určenej Dodávateľom, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy na jej úhradu. Zmluvné 
strany potvrdzujú, že táto dodatočná lehota poskytnutá na plnenie je primeraná; 

4.3.2 neoprávnený odber plynu v zmysle zákona o energetike; 
4.3.3 zmena dodávateľa plynu pre odberné miesta Odberateľa uvedené v tejto Zmluve pred zánikom tejto Zmluvy 

v súlade s jej ustanoveniami. 
V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odberateľa je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 
Zmluvy písomným oznámením o odstúpení zaslanom Odberateľovi. Účinnosť odstúpenia nastane dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Dodávateľom Odberateľovi alebo neskorším dňom 
uvedeným v písomnom oznámení Dodávateľa o odstúpení zaslanom Odberateľovi. Písomné oznámenie 
Dodávateľa o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Odberateľovi dňom prevzatia zásielky alebo 
dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberateľ o uložení zásielky 
nedozvedel. 

4.4 V prípade akéhokoľvek podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa,  v prípade ak Dodávateľ 
nezabezpečí Odberateľovi dohodnutú dodávku plynu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a to ani 
v dodatočnej lehote určenej Odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 deň od doručenia výzvy Odberateľa 
Dodávateľovi je Odberateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia 



V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž                                                                                                   NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE  TOVARU  
 podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
 

Strana 32 z 35 
 

písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Odberateľom Dodávateľovi alebo neskorším dňom uvedeným 
v písomnom oznámení Odberateľa o odstúpení zaslanom Dodávateľovi. Písomné oznámenie Odberateľa 
o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Dodávateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Dodávateľ o uložení zásielky nedozvedel. 

4.5 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak 
4.5.1 druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 
4.5.2 bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom dotknutá 

zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania 
alebo 

4.5.3 bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo 

4.5.4 druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 
4.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa 

účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa 
účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy. 

4.7 Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré 
podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa 
k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich 
vysporiadania. 

4.8 V prípade ukončenia tejto Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje, že umožní Dodávateľovi vykonať úkony súvisiace s 
ukončením dodávky plynu a distribučných služieb vrátane odobratia meradla a odpojenia odberného miesta. 

4.9 Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto Zmluvy bude Dodávateľ jediným dodávateľom plynu pre 
odberné miesta definované v Zmluve, t.j. nebude mať viacero dodávateľov pre dodávku plynu do odberných 
miest uvedených v tejto Zmluve počas trvania Zmluvy, a že nezmení dodávateľa plynu pre uvedené odberné 
miesta pred zánikom Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami. 

5 Vis maior (vyššia moc) 
5.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior v zmysle 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (napr.: vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, 
teroristický útok, atď. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti podľa povahy okolností 
vylučujúcich zodpovednosť, napríklad doklad vydaný príslušnými úradmi alebo organizáciami zastupujúcimi 
záujmy krajiny pôvodu. 

5.2 Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior. Ak doba 
ich trvania presahuje 30 dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy bez 
akýchkoľvek negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu. 

5.3 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že 
poruší svoju povinnosť zo zmluvného vzťahu, je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej strane povahu 
prekážky, ktorá bráni, alebo bude brániť v plnení povinnosti, jej dôsledky a predpokladané trvanie. Správa sa 
musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri 
náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku vis 
maior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré oznámenie. 
 

6 Záväzok mlčanlivosti  
6.1 Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali alebo o ktorých sa dozvedeli 

akýmkoľvek spôsobom pri uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú 
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charakter obchodného tajomstva (ďalej aj „dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia Zmluvy, 
neposkytnúť a nesprístupniť dôverné informácie tretím osobám a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu 
a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto ustanovenie sa 
nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak: 

6.1.1 Dodávateľ poverí tretiu stranu vymáhaním pohľadávok voči Odberateľovi z Zmluvy v jeho mene za 
predpokladu, že táto osoba bude viazaná povinnosťou ochraňovať dôverné informácie za podmienok 
najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v Zmluve alebo  

6.1.2 v prípade postúpenia práv a povinností zo Zmluvy v súlade so Zmluvou v príslušnom rozsahu za 
predpokladu, že osoba, na ktorú budú postúpené práva a povinnosti bude viazaná povinnosťou 
ochraňovať dôverné informácie za podmienok najmenej rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v 
Zmluve alebo 

6.1.3 ak sa budú uplatňovať práva z tejto Zmluvy súdnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci, alebo 
6.1.4 ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. 
6.1.5 Zverejnenie zmluvy, jej príloh a prípadných dodatkov sú v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Zák. č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
6.2 Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť podľa tohto bodu Zmluvy. 
6.3 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže druhú zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej 

zmluvnej strany. 

7 Záverečné ustanovenia 
7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia 

podľa platných právnych predpisov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2014 do 31.12.2015. 
7.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami oprávnenými konať vo veciach technických sú:  

Za Odberateľa: 
 

meno funkcia telefón/fax e-mail 
Ing. Pavol Danihel 

za odberné miesta v BA energetik 02/67295279 pavol.danihel@euba.sk 
 

 
Za Dodávateľa: 

meno funkcia telefón/fax e-mail 
doplniť    

 
7.4 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo účtu, zmeny 

útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy alebo zmena oprávnených osôb podľa odseku 7.3. tohto 
bodu 7  Článok III.  Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. 
Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto 
oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

7.5 Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7.6 Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe Zmluvy sa budú prednostne riešiť dohodou 
zmluvných strán. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená predložiť spor na vyriešenie vecne a miestne 
príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

7.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží dva rovnopisy. 
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7.8.    Poskytovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 
7.9.  Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh 

v elektronickej  forme vo formáte pdf s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná 
zmluva)  pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

7.10. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je uvedené v Zmluve výslovne inak, všetky oznámenia, výzvy a iné 
podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú 
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky na adresu zmluvnej 
strany uvedenú na titulnej strane Zmluvy, Každé oznámenie, výzva alebo podanie sa bude považovať za 
doručené dňom jeho prevzatia alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia, v prípade uloženia zásielky 
s oznámením, výzvou alebo podaním na pošte sa zásielka považuje za doručenú tretí pracovný deň od 
uloženia, aj keď sa zmluvná strana o uložení na pošte nedozvedela. 

7.11. Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 
ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s výnimkou 
postúpenia pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

7.12. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia 
Dodávateľa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho právneho nástupcu, alebo právnych 
nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti. 

7.13. Nadpisy v tejto Zmluve slúžia len na prehľadnosť a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako sa 
nepovažujú za definície, zmeny alebo vysvetlivky zmluvných ustanovení. 

7.14. Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie 
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude 
tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú 
rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia 
novými, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery zmluvných 
strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach. 

7.15. Pokiaľ je za Odberateľa ako splnomocniteľa robený akýkoľvek právny úkon pri ukončovaní tejto Zmluvy na 
základe plnej moci, musí byť takáto plná moc opatrená úradne overeným podpisom Odberateľa. 

7.16. Na túto Zmluvu sa nevzťahujú Všeobecné obchodné podmienky na dodávku plynu pre oprávnených 
odberateľov Dodávateľa. 

7.17.  Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy, že si 
Zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

7.18. Dodávateľ  zložil  na účet odberateľa, č. účtu 7000074415/8180, peňažný ústav Štátna pokladnica,  
finančné prostriedky vo výške 20 000,00 EUR, ktorými garantuje plnenie zmluvných dohôd. V prípade 
dodržania podstatných zmluvných dohôd zo strany dodávateľa (dohoda o predmete, cene, lehote 
dodania) odberateľ vráti zložené finančné prostriedky dodávateľa na účet číslo ....., peňažný ústav..... 
(doplní úspešný uchádzač) do 14 dní po splnení celého predmetu zmluvy. V prípade nedodržania 
podstatných zmluvných dohôd (dohoda o predmete, cene, lehote dodania) prepadnú finančné 
prostriedky v prospech odberateľa.  

7.19. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy: 
Príloha č. 1 a 2:      Odberné miesta Odberateľa s uvedením čísla miesta odberu, adresy miesta odberu 
Príloha č. 3:     Povolenie na dodávku plynu, ktoré oprávňuje Dodávateľa  podnikať v oblasti dodávky plynu na 

území Slovenskej republiky v súlade so zákonom  o energetike   (predloží len úspešný  
uchádzač) 
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Príloha č 4:    Doklad preukazujúci, že Dodávateľ je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle 
zákona o energetike (predloží len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy) 

            Príloha č. 5:   Doklad o pripísaní finančných prostriedkov na účet kupujúceho – garancie (doplní 
úspešný uchádzač). 

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

 
 
 
 
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 
  rektor Ekonomickej univerzity 
            v Bratislave 
 
          objednávateľ                                                                         poskytovateľ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 




