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Návrh zmluvy  
Zmluva o dodávke zemného plynu číslo  

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka , zák.č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zák.č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zák.č. 546/2010 
Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie 
súvisiace predpisy  

 
Čl. I.  

Zmluvné strany  
1. Odberateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
sídlo: Demänová 393, 031 01Liptovský Mikuláš  
zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor  
vybavuje: Ing. Anton Jacko, t. č.: 0960 422147  
IČO: 37 910 337  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  BIC: SPSRSKBA 
číslo účtu: 7000166299/8180   IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299 
právna forma: štátna rozpočtová organizácia  
(ďalej len Odberateľ)  
 
2. Dodávateľ:  
Sídlo:  
zastúpený:    
vybavuje:  
IČO:  
IČ DPH:  
číslo účtu:  
Predávajúci je zapísaný.  
(ďalej len Dodávateľ)  

 
Čl. II.  

Úvodné ustanovenia  
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach, nariadením vlády č. 409/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s 
plynom, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v aktuálnom znení, ďalej príslušných 
vyhlášok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( ďalej len MH SR), platnými rozhodnutiami a 
výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len ÚRSO), platného Prevádzkového poriadku 
Prevádzkovateľa distribučnej siete ( ďalej len PDS), vrátane príloh a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov pre odvetvie plynárenstva, ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu so zemným plynom.  
2. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona o energetike a 
nadväzujúcich právnych predpisov, príslušných vyhlášok MH SR a platných výnosov a rozhodnutí 
ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
plynárenstvo.  

 
Čl. III.  

Predmet zmluvy a výklad pojmov  
1. Predmetom zmluvy je „Dodávka zemného plynu pre potreby AOS gen. M.R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši na roky 2014 a 2015 „  
2. Predmetom tejto zmluvy je pravidelná dodávka zemného plynu po dobu trvania zmluvy do 
odberných miest odberateľa vrátane prepravy a distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej technickým 
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, 
technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu a 
zodpovednosti za škodu. Dodávka zemného plynu je na obdobie od 01.01.2014 – 31.12.2015 
príslušného plynárenského dňa. 
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3. Meranie množstva plynu: meranie sa bude uskutočňovať meracím zariadením prevádzkovateľa 
distribučnej siete (ďalej iba PDS) v mieste dodávky v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi prepismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami PDS. 
Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meracieho zariadenia znáša odberateľ.  
4. Dodávateľ bude teda v zmluvnom období poskytovať Odberateľovi združené služby dodávky plynu 
(ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho odberných miest uvedených v Prílohe č.1., 
Zmluvy zemný plyn (ďalej len plyn) v dohodnutom množstve, zabezpečí prepravu a distribúciu plynu a 
bude poskytovať systémové služby.  
5. Plynom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zemný plyn (ďalej len plyn), ktorý je zmesou 
uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom.  
6. Odberným miestom (ďalej len OM) je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. Za jedno 
OM sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení (ďalej len „OPZ) užívaných 
Odberateľom sústredených do stavby alebo súboru stavieb, do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje 
prechodom cez meradlo prevádzkovateľa distribučnej siete.  
7. Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len PDS) je plynárenský podnik oprávnený na 
distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, do ktorého 
prevádzkovanej distribučnej siete je pripojené OM.  
8. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.  
9. Plynárenský deň (ďalej len deň) je časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6.00 hod 
stredoeurópskeho času v zmysle vyhl. č. 24/2013 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s plynom.  
10. Ak v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach ( ďalej len OP ) sú uvedené dokumenty vydané 
dodávateľom alebo PDS (napr. Prevádzkový poriadok alebo Technické podmienky), je pre posúdenie 
práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto dokumentov rozhodujúce znenie v čase ich 
uplatnenia, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.  
11. Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa na účely tejto Zmluvy najmä v 
súvislosti s nadobudnutím jej účinnosti a s povinnosťou dodávateľa dodávať plyn, rozumie súbor 
úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s OPZ vrátane 
montáže určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej siete.  
12. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do dotknutého OM 
zo strany PDS vykonaného v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj počas obmedzenia 
alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo prerušenie 
distribúcie vzťahuje. Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu dodávateľ 
bezodkladne umožní odberateľovi odoberať plyn v príslušnom OM.  
13. Dodávka plynu je garantovaná. Povinnosť dodávať plyn a záväzok odoberať dohodnutý objem 
plynu možno meniť iba v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  
14. Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy o 
pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.  
15. Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi pre 
realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa tohto článku.  

 
Čl. IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán.  
1. Dodávateľ plynu je povinný:  
a) poskytnúť Odberateľovi združené služby za podmienok dohodnutých v Zmluve. Dodávka a odber 
plynu vrátane prepravy a distribúcie a služby štruktúrovania sa uskutočňujú na základe podmienok 
stanovených v Zmluve a v súlade s pravidlami prevádzkovateľa prepravnej siete, (ďalej len PPS) a 
PDS a v súlade s Prevádzkovým poriadkom PPS, Prevádzkovým poriadkom PDS; má zriadené a 
pripojené OPZ v súlade s technickými podmienkami pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.  
b) V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta zo strany PDS z 
dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských 
zariadení je povinný odoslať dodávateľ odberateľovi písomné oznámenie o začiatku obmedzenia, 
ukončení obmedzenia alebo prerušení dodávky plynu najneskôr 12 kalendárnych dní vopred.  
c) Poskytovať Odberateľovi všeobecné informácie.  
d) Dodávateľ je povinný zabezpečiť prístup na Globálny aplikačný server GMS SPP distribúcia.  
2 . Odberateľ plynu je povinný:  
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a) odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickými podmienkami pripojenia a Prevádzkovým 
poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu;  
b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len OPZ) v súlade s technickými podmienkami pripojenia, 
určenými PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti technických zariadení;  
c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav podstatné zmeny vo výrobe, 
výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať Dodávateľa;  
d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos údajov a 
umožniť PDS prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu;  
e) poskytnúť potrebné údaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie Zmluvy a komunikáciu s PDS;  
f) udržiavať OPZ v predpísanom zodpovedajúcom technickom stave.  
g) Odberateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za plnenia a ďalšie súvisiace platby, resp. 
poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia 
ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného 
cenníka Dodávateľa alebo PDS.  

 
Čl. V.  

Miesto dodania a podmienky dodávky plynu  
1. Základným miestom odberu, kde sa bude vykonávať plnenie predmetu zmluvy sú odberné miesta 
odberateľa uvedené v tejto zmluve. Pre účely dodávky plynu sa plyn považuje za odobratý prechodom 
plynu cez meracie zariadenie.  
2. V prípade vzniku nového odberného miesta odberateľa, bude dodávka plynu do tohto odberného 
miesta riešená formou písomného Dodatku k tejto zmluve. 
3. Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa 
odber plynu považuje za neoprávnený odber v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike.  
4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi dodávku plynu, iba za predpokladu, že Odberateľ 
je pripojený k distribučnej sieti PDS.  

 
Čl. VI.  

Časová a technická špecifikácia dodávky plynu  
1. Na základe dohody zmluvných strán bude Dodávateľ dodávať plyn Odberateľovi v nasledovnom 
zmluvnom období:  
1.1 Dátum začiatku dodávky: začiatok plynárenského dňa: 01.01.2014.  
1.2 Dátum ukončenia dodávky: koniec plynárenského dňa: 31.12.2015.  
2. Celkové dohodnuté množstvo plynu, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi počas 
zmluvného obdobia do jednotlivých odberných miest Odberateľa (ďalej len zmluvné množstvo) je 
dohodnuté v Prílohe č. 1. k tejto zmluve a predstavuje objem v MWh. V uvedenej prílohe je určené aj 
denné maximálne množstvo (ďalej len „DMM“),ktoré je Odberateľ oprávnený odobrať z distribučnej 
siete PDS v ktorýkoľvek deň počas zmluvného obdobia. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať svojim 
odberom plynu v odbernom mieste dohodnuté zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo.  

 
 

Čl. VII.  
Možnosti prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu  

1. Dodávky plynu podľa tejto Zmluvy sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo 
obmedzené zo strany Dodávateľa len z nasledujúcich dôvodov:  
1.1. nastane stav núdze vyhlásený v súlade so Zákonom o energetike;  
1.2. nastane prípad Vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy Vyššia moc znamená výnimočnú a 
neodvrátiteľnú udalosť mimo kontroly zmluvnej strany odvolávajúcej sa na Vyššiu moc.  
1.2.1. Za Vyššiu moc sa považujú :  
prírodné katastrofy, vojny, revolúcie, teroristické činy, požiar veľkého rozsahu, zemetrasenie, záplavy, 
embargo, atmosférický jav, havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a teda 
prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla 
odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať a ktoré znemožňujú fungovanie sietí 
bezprostredne spojených s plnením podľa tejto Zmluvy.  
1.2.2. Za okolnosti Vyššej moci sú pre účely tejto Zmluvy považované taktiež zmeny a úpravy zákona 
alebo právnych predpisov, rozhodnutí orgánov štátnej správy a/alebo ÚRSO alebo orgánov EÚ, alebo 
rozhodnutím vlády o predaji nepotrebného majetku štátu s dopadom na plnenie tejto Zmluvy. Zmluvná 
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strana, ktorá poukáže na Vyššiu moc, bude povinná dokázať na písomnú žiadosť druhej zmluvnej 
strany, že takýto prípad vyššej moci nastal.  
1.3. Ak nastane prípad, že PDS z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane obmedzí alebo preruší 
distribúciu plynu k Odberateľovi.  
1.4. Odberateľ neoprávnene zasiahol do zariadenia pre dopravu plynu alebo meracieho zariadenia 
a/alebo opakovane porušil zaistené meracie zariadenie alebo jeho časti zabezpečené proti 
neoprávnenej manipulácii.  
1.5. Ak odberateľ nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, je dodávateľ oprávnený 
obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu odberateľovi a požiadať PDS o prerušenie distribúcie, a to po 
doručení predchádzajúceho písomného upozornenia odberateľovi, resp. po uplynutí lehoty na 
dodatočné splnenie porušovanej podmienky určenej odberateľovi dodávateľom. Dodávateľ vykoná 
obmedzenie alebo prerušenie dodávky doručením písomného oznámenia o obmedzení alebo 
prerušení dodávky plynu odberateľovi. V prípade obmedzenia dodávateľ v oznámení určí odberateľovi 
maximálnu hodnotu denného odberu pre príslušné OM počas doby obmedzenia, nad ktorú odberateľ 
nie je oprávnený pri obmedzenom odbere odoberať plyn. Týmto obmedzením sa nemení výška DMM 
pre príslušné OM podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorú dodávateľ uplatňuje pri výpočte ceny. Odber 
plynu počas prerušenia dodávky je neoprávneným odberom plynu. 
2. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené.  
3. V prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú zodpovední 
pracovníci zmluvných strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení alebo prerušení dodávok, 
o príčinách vzniku a o predpokladanej dobe obmedzení alebo prerušení.  
4. Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu bude dodávka plynu zo strany 
PDS obnovená bezodkladne. Dôvody a čas obmedzenia alebo prerušenia budú následne nahlásené 
zodpovedným pracovníkom druhej zmluvnej strany formou e-mailu a následne aj listom.  

 
Čl. VIII.  

Doba plnenia Zmluvy  
1. Zmluva o dodávke zemného plynu sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov a to od 01.01.2014 do 
31.12. 2015.  
Lehota začatia a ukončenia dodávky zemného plynu sa počíta na plynárenský deň v zmysle Čl. III., 
bod 9. tejto zmluvy.  
2. Dodávateľ bez meškania a písomne informuje odberateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu dodania predmetu zmluvy. Ak dôjde k zdržaniu termínu plnenia zmluvy, je 
povinnosťou dodávateľa preukázať objektívne okolnosti, ktoré viedli k zdržaniu.  
 

Čl. IX. 
Cena za predmet plnenia, platobné a fakturačné podmienky 

1. Cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách .  
2. Cena za predmet zmluvy bola odsúhlasená a potvrdená obidvomi zmluvnými stranami na základe 
výsledku elektronickej aukcie v rámci VO. Jednotkové ceny v rámci štruktúry ceny budú pevné a 
nemenné.  
Všetky ceny sú uvedené v Prílohe č 2.. - Cena pre odberné miesto zemného plynu na rok 2014 a 
2015, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
2.1 zmluvná cena bez DPH ................... EUR bez DPH  
2.2. výška spotrebnej dane v EUR: ................... EUR  
2.3 výška 20% DPH v EUR: .................. DPH  
2.4 Celková cena vrátane DPH .................. EUR vrátane DPH  
Cena je stanovená za obdobie od začiatku dodávky 1.1.2014 a konca dodávky 31.12.2015. 
slovom: ......................................................................... Euro, .................... centov  
Celková cena je za odobraté množstvo plynu za 24 mesiacov za odberné miesto, vrátane všetkých 
nákladov, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky : obchodník, preprava, distribúcia, spotrebná daň 
vrátane DPH.  
3. 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.  
4. Dodávateľ bude uskutočňovať dodávky plynu v opakovaných mesačných lehotách.  
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5. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru najneskôr k 10. dňu nasledujúceho mesiaca  
6. Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s 
prepravou, ceny za služby obchodníka a spotrebnej dane.  
7. Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku, a to v prípadoch vyplývajúcich 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy nebolo možné 
predpokladať a v súlade s Rozhodnutiami ÚRSO a Národnej rady SR.  
8. DPH, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  
9. Odber nad úrovňou zmluvného množstva je možné dodatočne nakúpiť.  
10. Fakturácia bude dohodnutá ako mesačná. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Platby 
budú realizované na základe uskutočnených dodávok za podmienok dohodnutých v zmluve. Cena 
bude uhradená v EUR. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu, predložené 
dodávateľovi zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete, alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle 
všeobecne záväzných predpisov a vo fakturácii budú zohľadnené preddavkové platby.  

„Odberateľ je povinný uhradiť na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 50 % 

predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu do všetkých svojich OM uvedených v prílohe č. 1. 
Podkladom pre zaplatenie sú údaje o preddavku, uvedené na vyúčtovacej faktúre. Preddavok sa 
stanovuje na mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vyúčtovacia faktúra vystavená. 
11. Vyúčtovacie faktúry bude vyhotovená po skončení fakturačného obdobia.  
12. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania Odberateľovi. Deň vystavenia 
je uvedený na faktúre. Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z faktúry pripísaná na  
účet dodávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  
13. Platby budú realizované bezhotovostným platobným prevodom z účtu odberateľa na účet 
dodávateľa.  
14. 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.  
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.  
15. V prípade potreby zmeny tohto režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy, bude táto 
zmena zmluvne upravená, po obojstrannej dohode formou dodatku k zmluve.  
16. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov.  
17. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby originál faktúry bol doručený poštou a kópia faktúry 
bola doručená elektronicky na adresu: anton.jacko@aos.sk  
18 K cenám za dodávku plynu sa pri fakturácii pripočítava 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 v sadzbách platných ku dňu 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia a DPH v súlade s účinným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia 
zdaniteľného plnenia (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“).  
19 Počas trvania tejto Zmluvy je odberateľ na základe § 10b zákona o verejnom obstarávaní povinný 
vykonávať každých šesť mesiacov zisťovanie vývoja ceny plynu za rovnakých obchodných podmienok 
ako sú uvedené v tejto Zmluve na relevantnom trhu a to formou prieskumu trhu, pričom odberateľ 
vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky.  
20 Ak aritmetický priemer cien troch najnižších cien zistených podľa bodu 19 je nižší ako cena za plyn 
uvedená v bode 2, vyhotoví odberateľ návrh dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa upraví cena uvedená v 
bode 2 (ďalej len „návrh dodatku“). V návrhu dodatku sa upraví cena tak, že nová cena bude vo výške 
aritmetického priemeru cien najnižších cien zistených podľa bodu 19 tejto Zmluvy. Odberateľ doručí 
dodávateľovi oznámenie o novej cene spolu s návrhom dodatku.  
21 Ak dodávateľ nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 20, je povinný do 30 dní od jeho 
oboznámenia s novou cenou oznámiť odberateľovi svoj nesúhlas so znížením ceny. Ak dodávateľ 
súhlasí so znížením ceny je povinný do 30 dní od oboznámenia s novou cenou oznámiť to 
odberateľovi a doručiť odberateľovi v tejto lehote podpísaný návrh dodatku.  
22 Ak dodávateľ nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku podľa bodu 20 
alebo dodávateľ oznámi, že nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 21, odberateľ má právo 
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vypovedať túto Zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť deň po doručením 
výpovede.  

 
Čl. X.  

Náhrada škody, zmluvné sankcie a zodpovednosť zmluvných strán.  
1. Ak dodávateľ spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy akúkoľvek 
škodu druhej zmluvnej strane, jeho zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto 
spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  
2. Dodávateľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné opatrenia k 
odvráteniu hroziacej škody. Ak dôjde ku škode je povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, 
aby rozsah škody bol čo najnižší.  
3. Dodávateľ ďalej zodpovedá za svoju činnosť tak, aby predmet zmluvy nemal také vady, ktoré boli 
spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností a ktoré by podľa tejto zmluvy a platnej 
legislatívy bránili jeho riadnemu užívaniu.  
4. V prípade, že dôjde na strane dodávateľa k prerušenia dodávky zemného plynu alebo k omeškaniu 
plnenia iných povinností, prikročí odberateľ k sankciám, ktoré sú touto zmluvou dohodnuté ako úrok z 
omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení § 1 
ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z.z. k Obchodnému zákonníku.  
5. V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí odberateľ úrok 
z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení § 1 
ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z.z. k Obchodnému zákonníku.  
6. Zaplatením zmluvných sankcií nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním s 
plnením predmetu zmluvy.  
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Odberateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 
vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.  
8. Povinnosťou Odberateľa je :  
8.1 zabezpečiť taký technický a právny stav predmetných odberných miest, ktorý umožňuje distribúciu 
plynu,  
8.2 dodržať záväzok odobrať dohodnuté množstvo plynu, platiť Dodávateľovi za dodaný plyn 
dohodnutú cenu a dodržiavať platobné podmienky v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy.  
9. Dodávateľ je zodpovedný za vady predmetu zmluvy v rozsahu zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecných ustanovení 
Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady.  
 

Čl. XI.  
Vznik, doba platnosti a skončenie zmluvy  

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov a to od 01.01.2014 do 31.12.2015  
3. Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť:  
3.1 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom v písomnej dohode o skončení zmluvy 
sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí 
sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými 
osobami zmluvných strán,  
3.2 písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním Zmluvy zostávajú všetky dovtedy vzniknuté 
sankčné práva ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedotknuté,  
3.3 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana podstatným 
spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť. Odstúpením od zmluvy platnosť zmluvy skončí dňom 
doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
3.4. Podstatným porušením Zmluvy  
3.4.1 Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa sa považuje najmä:  
a) opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie poskytované podľa tejto 
Zmluvy a to ani po zaslaní upomienky.  
3.4.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje :  
a) opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok zemného plynu,  
b) opakované nedodržanie kvality dodávaného zemného plynu podľa technických noriem,  
c) začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania na majetok Dodávateľa.  
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4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  
 

Čl. XII. 
Riešenie sporov  

1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia 
zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto Zmluve sa zaväzujú zmluvné strany 
vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou a v prípade, že k dohode alebo k zmieru nedôjde, bude 
takýto spor predložený na rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého určuje Občiansky súdny poriadok.  

 
Čl. XIII.  

Osobitné dojednania  
1. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré Dodávateľ získa v priebehu svojej činnosti podľa tejto zmluvy 
sú označené ako obchodné tajomstvo. Dodávateľ sa zaväzuje že ich uchová v tajnosti a nesmie ich 
zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa 
odberateľa, ktoré nie sú verejne prístupné a na ktorých majú záujem. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 
všetky dôverné informácie podľa tohto článku Zmluvy použijú len na účely plnenia tejto Zmluvy, 
nebudú ich ďalej žiadnym možným spôsobom rozširovať, reprodukovať, zverejňovať.  
2. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nesprístupnia také informácie, ktorých sprístupnenie 
môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie príslušných 
ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, najmä v znení zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace 
predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy. Taktiež výnimka platí aj 
pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide o podozrenie z páchania trestného 
činu.  
Pri porušení týchto dojednaní si bude Odberateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.  
3. Dodávateľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy 
boli spracúvané v informačnom systéme Odberateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo 
zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. 
Tento súhlas dáva Dodávateľ po dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za 
účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
Obidve zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že s osobnými údajmi budú nakladať v zmysle 
citovaného zákona.  
4. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane 
písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného dokladu niektorého z 
účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť so zmluvným vzťahom založeným 
touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa považuje 
doručovanie do sídla/miesta podnikania, na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov 
zmluvy písomne neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. 
Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený:  
4.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,  
4.2.okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,  
4.3.okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať,  
4.4.tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom služieb (napr. UPS, 
DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu sídla /miesta podnikania/ 
účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto zmluvy, resp. ak je 
uvedená adresa na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník zmluvy o 
uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel.  
5. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z uvedených údajov je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena 
týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.  
 

Čl. XIV.  
Záverečné ustanovenia  

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných 
strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zák.č. 211/2000 Z.z. o 
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slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení 
zmluvy a ďalšie súvisiace predpisy.  
2 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  
3. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľ zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry 
vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej 
príloh v plnom rozsahu.  
4. Za zverejnenie tejto Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Odberateľ, ako osoba povinná 
v zmysle citovaného zákona.  
5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, 
podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami.  
6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, zákonom o energetike, vyhláškou ÚRSO 24/2013- Z.z., príslušnými vyhláškami MH SR, 
Výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO SR, Prevádzkovým poriadkom PDS a ostatnými všeobecnými 
záväznými právnymi predpismi, uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi.  
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.  
9. Táto zmluva je vyhotovená v 7 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, dodávateľ obdrží 2 vyhotovenia 
a odberateľ 5 vyhotovení. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.  
10. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a nahradzuje 
akékoľvek dohovory medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.  
11. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, zostáva 
platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podľa 
predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto 
ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický účel daného 
ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy.  
12.  Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledujúce prílohy :  

1.  Špecifikácia OM odberateľa 

2.  Cena pre odberné miesto zemného plynu odberateľa na rok 2014 a 2015  
 

 

Za dodávateľa:     Za odberateľa: 
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika 

 

 

 

 

…………………………………………….  ……………………………………….......... 
                             brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. 
                                                                  rektor 
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Príloha č 1 k zmluve č. 

                                       

Špecifikácia odberného miesta odberateľa 

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy: 
 

Poradové 
číslo OM1  

(OM i) 

 
Číslo OM 

 
POD 

 
Názov OM 

 
Adresa, PSČ, sídlo OM 

OM 1 4101456159 SKSPPDIS000530010598 Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

                                                 
1 Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM 
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2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:  
 

Poradové 
číslo OM 

(OM i) 

ZM 

(v MWh) 

 
DMM 

(v kWh) 
 

Začiatok 
Obdobia OM2  

Koniec 
Obdobia OM2 

Charakter 
odberu 
v OM3 

OM 1 24 500 234 300 01.01.2014 31.12.2014 K 

OM 1 24 500 234 300 01.01.2015 31.12.2015 K 
 

Pre prvý Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2014 a trvá do 31.12.2014, sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre všetky 
OM nasledovne: 

SZM pre všetky OM : 24 500 MWh. 
SZMmin pre všetky OM : 19 600 MWh, t.j. 80% SZM 
SZMmax pre všetky OM :  29 400 MWh. t.j. 120% SZM 

 
Pre druhý Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2015 a trvá do 31.12.2015, sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre všetky 
OM nasledovne: 

SZM pre všetky OM : 24 500 MWh. 
SZMmin pre všetky OM : 19 600 MWh, t.j. 80% SZM 
SZMmax pre všetky OM :  29 400 MWh. t.j. 120% SZM 

                                                 
2   Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 –    

Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod. 
3  „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia 

 „K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia 
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3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia 
preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM: 

 

 Váhy (%) 

 január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

OM 1 18 16 12 7 4 2 1 1 3 8 12 16 

 
 
4. Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru charakteru so ZM nad 633 000 kWh 

    
a.  Regulačné podmienky4 

 

Odberné 

miesto 

podiel odberu 
vykurovacieho 
charakteru v % 

podiel odberu 
technologického 
charakteru v % 

údaje o denných 
množstvách pri 

vyhlásení odber. 
stupňa (m3) 

časový posun potrebný 
na zníženie odberu 

(v hodinách) 

č. 8 č. 9 č. 8 č. 9 

4101456159 
100% 0% 0 0 0 0 

OM 1   

 

Odberné 
miesto 

SV / VK 
% odberu plynu 
využívaného na 
účely podľa SV5 

 
% zníženie 
odberu vo 

vzťahu k prvej 
VK 

Min. 
oblast. 
teplota 

Q – letné 
 (m3 /deň) 

Q - zimné – 
odber pri určenej teplote (°C/m3) 

4101456159 1 0% 100% 

-16 2 600 

-16/22000 -5/15016 -3/14622 4/10418 

OM 1   2 100% 90,0% 13/3382 / / / 

 3 0% 80,0% / / / / 

1.  

                                                 
4  SV – skupina vykurovania, VK – vykurovacia krivka 

 Q - letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov. 
Q - zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších ako je teplota ukončujúca vykurovanie. 
Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke. 
Na účely prepočtu množstiev z kWh na m3 sa používa hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,65 kWh/m3. 

5  V zmysle platnej vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní stavov núdze. 
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b.   Vykurovacia tabuľka 
2.  

OM 1 
3.  

      Gradient:       Priem.: 642 Letný: 782   Zimný: 635 

 

Teplota 1.VK 2.VK 3.VK 
 

Teplota 1.VK 2.VK 3.VK 

17 2 600 2 600 2 600 -5 15 016 13 514 12 013 

16 2 600 2 600 2 600 -6 15 651 14 086 12 521 

15 2 600 2 600 2 600 -7 16 286 14 657 13 029 

14 2 600 2 600 2 600 -8 16 921 15 229 13 537 

13 3 382 3 044 2 706 -9 17 556 15 800 14 045 

12 4 164 3 748 3 331 -10 18 191 16 372 14 553 

11 4 946 4 451 3 957 -11 18 825 16 943 15 060 

10 5 727 5 154 4 582 -12 19 460 17 514 15 568 

9 6 509 5 858 5 207 -13 20 095 18 086 16 076 

8 7 291 6 562 5 833 -14 20 730 18 657 16 584 

7 8 073 7 266 6 458 -15 21 365 19 229 17 092 

6 8 854 7 969 7 083 -16 22 000 19 800 17 600 

5 9 636 8 672 7 709 -17 22 000 19 800 17 600 

4 10 418 9 376 8 334 -18 22 000 19 800 17 600 

3 11 019 9 917 8 815 -19 22 000 19 800 17 600 

2 11 619 10 457 9 295 -20 22 000 19 800 17 600 

1 12 220 10 998 9 776 -21 22 000 19 800 17 600 

0 12 820 11 538 10 256 -22 22 000 19 800 17 600 

-1 13 421 12 079 10 737 -23 22 000 19 800 17 600 

-2 14 021 12 619 11 217 -24 22 000 19 800 17 600 

-3 14 622 13 160 11 698 -25 22 000 19 800 17 600 

-4 14 819 13 337 11 855     
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Príloha č2 k zmluve 

                         Cena pre odberné miesto zemného plynu odberateľa na rok 2014 a 2015 

4.  

Odberné miesto ČOM 
Segment 

odberu 

Zmluvné 

množstvo 

(MWh) 

DMM Cena 

obchodníka 

za komoditu 

(EUR) 

Fixná 

mesačná 

sadzba 

obchodníka 

(EUR) 

Celková 

cena 

prepravy 

(EUR) 

Celková 

cena 

distribúcie 

(EUR) 

Spotrebná 

daň (EUR) 

 

Cena celkom 

s DPH 

(EUR) 

 m3 kWh 

Akadémia 

ozbrojených síl 

Demänová 393 

4101456159 VO 
(V2) 

49000 22 000 234 300     

  

5.  
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1. Štruktúra ceny 

Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s 
prepravou a ceny za služby obchodníka. 

1.1. Cena za služby súvisiace s distribúciou 

1.1.1. Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle platného 
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, 
a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete 
a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve (ďalej len 
„Rozhodnutie“) v závislosti od ZM, s použitím sadzby VD prepočítanej na obchodnú jednotku 
v zmysle bodu 1.1.3. tejto prílohy. 

1.1.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD), z ročnej 
sadzby za výkon (VSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPD).  

1.1.3. Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené v zmysle Rozhodnutia 
platného k poslednému dňu jednotlivého fakturačného obdobia nasledovne: 

FMSD -  je rovná 1/12 fixnej sadzby za rok danej podľa Rozhodnutia. 

VSD -  je súčet ročnej sadzby za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a ročnej sadzby 
za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste, prípadne iných aplikovateľných 
sadzieb vzťahujúcich sa k DMM podľa Rozhodnutia. 

SOPD - je rovná VD / GCV [EUR/kWh]  

kde 

VD - je variabilná sadzba prepočítaná na EUR za každý distribuovaný m3, daná podľa 
Rozhodnutia platného pre mesiac, pre ktorý sa SOPD určuje. Ak by variabilná sadzba 
VD daná podľa Rozhodnutia bola stanovená v EUR za každú distribuovanú kWh platí, 
že SOPD = VD. Ak by variabilná sadzba VD daná podľa Rozhodnutia bola stanovená 
v EURct za každú distribuovanú kWh platí, že SOPD = VD/100. 

GCV – znamená hodnotu mesačného aritmetického priemeru denných hodnôt spaľovacieho 
tepla objemového zaokrúhleného na tri desatinné miesta za mesiac predchádzajúci 
mesiacu, za ktorý sa určuje SOPD. Denné hodnoty spaľovacieho tepla zverejňuje 
PDS.  

Hodnotu GCV vypočíta a zverejní dodávateľ na svojej internetovej stránke najneskôr do 5 
pracovných dní po začiatku príslušného kalendárneho mesiaca. Ak nie sú denné hodnoty 
spaľovacieho tepla zo strany PDS zverejnené za všetky dni, dodávateľ pri výpočte použije 
denné hodnoty za tie dni, za ktoré boli zverejnené. Ak hodnotu GCV nie je možné určiť 
postupom podľa predchádzajúcej vety, dodávateľ pri výpočte SOPD použije poslednú 
dodávateľom zverejnenú hodnotu GCV.  

SOPD sa upraví v prvý Deň každého kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa 
do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Výsledná FMSD sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Výsledná SOPD sa zaokrúhľuje na päť 
desatinných miest podľa matematických pravidiel pre zaokrúhľovanie.  

1.1.4. V prípade zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena ktorejkoľvek z hodnôt 
FMSD, VSD a/alebo SOPD, dodávateľ upraví cenu sa služby súvisiace s distribúciou alebo jej 
jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia.  

1.1.5. V prípade zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou povahou alebo rozsahom neumožní 
dodávateľovi upraviť cenu v zmysle bodu 1.1.4., je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi 
jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou podľa Rozhodnutia tak, ako keby mal 
pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre 
jednotlivé OM. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace 
s distribúciou plynu do jednotlivých OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti 
zmeny Rozhodnutia. 
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1.2. Cena za služby súvisiace s prepravou 

1.2.1. Cena za služby súvisiace s prepravou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSP) a zo 
sadzby za odobratý plyn (SOPP).  

1.2.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne: 

Poradové číslo OM 

(OM i) podľa prílohy č.1 

FMSP 

[EUR/mesiac] 

SOPP 

[EUR/kWh] 

Obdobie  

Od - do  

OM 1   01.01.2014 - 31.12.2014 

OM 1   01.01.2015 - 31.12.2015 

1.3. Cena za služby obchodníka 

1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSO) a zo sadzby za 
odobratý plyn (SOPO).  

1.3.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne:   

Poradové číslo OM 

(OM i) podľa prílohy č.1 

FMSO 

[EUR/mesiac] 
SOPF 

[EUR/kWh] 

Obdobie  

Od - do  

OM 1   01.01.2014 - 31.12.2014 

OM 1   01.01.2015 - 31.12.2015 

SOPO je dohodnutá v pevnej výške SOPF podľa tohto bodu. V prípade, ak nastanú podmienky 
uplatnenia SOPZV podľa bodu 2.3. tejto prílohy, hodnota SOPO sa pre príslušné fakturačné 
obdobie vypočíta ako vážený aritmetický priemer SOPF podľa tohto bodu a SOPZV uplatnenej 
v zmysle bodu 2.3. tejto prílohy, pričom váhami sú zodpovedajúce množstvá ocenené týmito 
sadzbami v príslušnom fakturačnom období.  

Výsledná hodnota SOPO v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa 
matematických pravidiel pre zaokrúhľovanie.  

V prípade uplatnenia sadzby SOPZV výslednú hodnotu SOPO pre jednotlivé OM dodávateľ 
vyčísli v piaty Deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom fakturačnom období 
a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

2. Vyhodnotenie množstiev 

2.1. Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho roka, a to 
spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode.  

Ak odberateľ za obdobie príslušného Vyhodnocovacieho roka odoberie množstvo energie v 
plyne menšie ako SZMmin, dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za 
každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho roka až o výšku určenú 
nasledovne: 

 
X

XYSOP  k
ZC F 

    [EUR/kWh] 

kde 

ZC –  maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne 
v príslušnom Vyhodnocovacom roku v EUR/kWh,  

k –        koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPF pri výpočte ZC a pri 
výpočte platby P podľa tohto bodu, 

X –  skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušný Vyhodnocovací rok za 
všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1, 

SOPF – sadzba za odobratý plyn dohodnutá v bode 1.3.2. tejto prílohy platná pre posledný 
mesiac príslušného Vyhodnocovacieho roka, resp. v prípade ukončenia zmluvy pred 
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uplynutím Vyhodnocovacieho roka platná bezprostredne pred ukončením tejto 
zmluvy. 

Y –  hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P.  

Pre obdobie príslušného Vyhodnocovacieho roka, v ktorom je dodávateľ výhradným 
dodávateľom do jednotlivých OM podľa tejto zmluvy, je množstvo „Y“ rovné SZMmin a 
koeficient „k“ určený vo výške 0,5. 

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu 
vychádza z deklarácie odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na 
príslušných OM odberateľa po dobu trvania tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto 
zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na ktoromkoľvek príslušnom OM, je odberateľ 
o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. Pravidlá pre 
vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa v takom prípade 
v príslušnom Vyhodnocovacom roku upravia tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC a 
platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ vo výške 1. 

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom roku neodoberie žiadnu kWh 
odobratej energie v plyne, t.j. X = 0, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia 
vyfakturovať odberateľovi platbu (P) vypočítanú nasledovne: 

YSOP  kP F 
  
[EUR] 

2.2. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho roka má dodávateľ právo 
vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích rokov 
v zmysle bodu 2. ku dňu ukončenia zmluvy.  

2.3. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho 
roka presiahne SZMmax, dodávateľ ocení každú kWh odobratú vo fakturačnom období nad 
SZMmax sadzbou SOPZV. Hodnota SOPZV sa vypočíta nasledovne: 

SOPZV = 1,4 x SOPF   [EUR/kWh]  

Hodnota SOPZV v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa matematických 
pravidiel pre zaokrúhľovanie.  

2.4. Ak odberateľ v ktoromkoľvek Dni na ktoromkoľvek OM odoberie množstvo plynu presahujúce 
DMM uvedené pre príslušné OM v zmluve, odberateľ zaplatí dodávateľovi za určený počet 
prekročení DMM v danom mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad príslušný 
limit sadzbu v zmysle platného Rozhodnutia, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto 
obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do príslušného OM.  

Ak počas daného mesiaca v ktoromkoľvek Dni odberateľ odobral množstvo plynu presahujúce 
DMM  uvedené v zmluve na jednom alebo viacerých OM a súčasne v tomto Dni došlo voči 
dodávateľovi k uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom 
bode v zmysle platného Rozhodnutia, odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto 
bodu zaplatí za objem prekročenia DMM nad príslušný limit na každom príslušnom OM aj 
poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného 
Rozhodnutia, ktorý by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú 
zmluvu o distribúcii plynu do príslušného OM. Ak dôjde k prekročeniu dennej distribučnej 
kapacity z dôvodu zmeny letného času na stredoeurópsky čas, dodávateľ pri vyhodnotení 
prekročenia zohľadní, že Deň trvá v tomto prípade 25 hodín. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že uplatnenie sadzieb a poplatkov podľa 
tohto bodu sa nepovažuje za uplatnenie sankcie, ale za uplatnenie poplatku za dodávku plynu 
nad zmluvne dohodnuté DMM. 

3. Uplatnenie zložiek cien 

3.1. Dodávateľ má právo uplatniť sadzbu FMSD, FMSP a sadzbu FMSO pre jednotlivé OM počas 
príslušného Obdobia OM, a to za každý kalendárny mesiac. V prípade, ak je dohodnuté 
kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel FMSD, FMSP 

a FMSO pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom rozpočítaní FMSD, FMSP a FMSO na 
jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa 
FMSD, FMSP a FMSO za daný mesiac fakturuje vo výške stanovenej v bodoch 1.1.3., 1.2.2. 
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a 1.3.2. tejto prílohy. V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, resp. 
v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za FMSD, 
FMSP a FMSO pre každé príslušné OM za obdobie do konca Obdobia OM. 

3.2. Dodávateľ má právo uplatniť sadzbu VSD pre jednotlivé OM počas príslušného Obdobia OM. 
Ročná platba vzťahujúca sa k VSD sa vypočíta ako súčin DMM dohodnutého pre jednotlivé 
OM v prílohe č. 1 tejto zmluvy a príslušnej hodnoty výkonovej sadzby. Mesačná platba 
vzťahujúca sa k VSD sa vypočíta ako 1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k príslušnej hodnote 
výkonovej sadzby.  

V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa 
alikvotný podiel mesačnej platby vzťahujúcej sa k VSD pripadajúci na toto obdobie pri 
rovnomernom rozpočítaní mesačnej platby vzťahujúcej sa k VSD na jednotlivé dni mesiaca.  

V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa VSD za daný mesiac 
fakturuje vo výške mesačnej platby vzťahujúcej sa k VSD.  

V prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za VSD 
pre každé príslušné OM až do výšky neuhradenej časti ročnej platby vzťahujúcej sa k VSD do 
konca Obdobia OM. 

3.3. Platby za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočítajú ako súčiny 
skutočne odobratého množstva energie v plyne počas príslušného fakturačného obdobia 
a hodnôt SOPD, SOPP a SOPO platných pre príslušný kalendárny mesiac. 

4. Zmena množstiev existujúcich OM, pripojenie nového OM k zmluve 

V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich 
OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre 
príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev. 

 
 


