
 
 

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. UPJŠ – 39/2021 
uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

 
Článok I.  

Zmluvné strany 

 
1. Dodávateľ:  

Obchodné meno: A.En. Slovensko s.r.o.  
Sídlo: Dúbravca 5, 036 01 Martin 
Štatutárny orgán: Ing. Marián Smik, konateľ 
 Ing. Andrej Polonec, konateľ 

IČO: 36 399 604 

DIČ: 2020117561 

IČ DPH: SK2020117561 

Zástupcovia na rokovanie vo veciach: 

technických: Mgr. Katarína Hullová, Miroslava Zacharová 

zmluvných: Ing. Marián Smik, konateľ, Ing. Andrej Polonec, konateľ 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 

IBAN: SK58 7500 0000 0000 2556 3643 

SWIFT: CEKOSKBX 

Zápis v obch. registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo:  12978/L 

Kontakt - email: info@a-en.com 
tel. č.: +421  

(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
 

2. Odberateľ: 

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor  
IČO: 00397768 
DIČ: 2021157050 

IČ DPH: SK2021157050 

Zástupcovia na rokovanie vo veciach: technických: Ing. 
Karol Maliar 
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK4881800000007000241770 

SWIFT: SPSRSKBA 

Kontakt - email:  

tel. č.: 055/ 234 

(ďalej len „Odberateľ“) 
 
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)  

 
 

Článok II. 

Podklady pre uzatvorenie zmluvy 

Zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky realizovanej postupom verejnej 

súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov          

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom predmetu: 

„Elektrická energia a zemný plyn“, časť B: Zemný plyn. 
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Článok III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v dohodnutom zmluvnom období:  

a) dodávať zemný plyn v súlade so stanovenými príslušnými právnymi predpismi: zákonom č. 251/2012                    

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„zák. č. 251/2012 Z. z.“), vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví  č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy 

plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov, a to do odberných miest 

odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane jeho prepravy a distribúcie, ako aj 

prevzatia zodpovednosti za odchýlku za uvedené odberné miesta a podľa podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve, 

b) zabezpečiť pre všetky odberné miesta odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy prístup 

do príslušnej distribučnej sústavy, zabezpečiť distribúciu zemného plynu v kvalite garantovanej 

technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, systémové služby a ostatné služby 

spojené s použitím siete a s distribúciou zemného plynu (ďalej len „distribučné služby“) od 

príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej sú jednotlivé odberné miesta odberateľa 

pripojené, v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a prevádzkového poriadku príslušného 

prevádzkovateľa distribučnej siete, ako aj zabezpečiť pre odberateľa prístup do prepravnej siete, 

prepravu zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa 

prepravnej siete, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím siete a s prepravou 

zemného plynu (ďalej len „prepravné služby“) od príslušného prevádzkovateľa prepravnej siete, v 

rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a prevádzkového poriadku príslušného prevádzkovateľa 

prepravnej siete. 

c) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy 

Článok IV. 

Vyhlásenia Dodávateľa  

1. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok, 

ako aj zmluvu o distribúcii zemného plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete v sídle Odberateľa, pre 

odberné miesta Odberateľa a zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia prístupu Odberateľa do prepravnej 

siete a prepravy zemného plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete. 

2. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že v plnom rozsahu preberá počas trvania tejto zmluvy zodpovednosť za 

odchýlku za každé odberné miesto odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Miesto plnenia a odberné miesta 

1. Miestom dodania sa na základe tejto zmluvy rozumejú odberné miesta odberateľa podľa zoznamu  

uvedeného v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Odberateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby (napr.                                   

v súvislosti s nadobudnutím nového objektu alebo s predajom objektu) určiť aj ďalšie odberné miesta, 

resp. vypustiť odberné miesta podľa svojich aktuálnych potrieb maximálne však do výšky 5 % 

zmluvného objemu. Táto skutočnosť bude upravená dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej 

nedeliteľnou súčasťou. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke zemného plynu v predpokladanom množstve  4 594,00 MWh po 

dobu plnenia zmluvy, odvodenom od spotreby odberných miest odberateľa za kalendárny rok 

predchádzajúci kalendárnemu roku s prihliadnutím na predpokladaný nárast spotreby z dôvodu 

otvorenia nových pracovísk. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objem zemného plynu s toleranciou ± 40% 

po dobu trvania tejto zmluvy, vo všetkých odberných miestach Odberateľa z  predpokladaného objemu 

zemného plynu uvedeného v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.  
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Článok VI. 

Podmienky dodávky zemného plynu a zabezpečenie distribúcie zemného plynu 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať zemný plyn do odberných miest Odberateľa v množstve a čase podľa 

potrieb jednotlivých odberných miest Odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej siete pre 

odberné miesta Odberateľa distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými 

a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v kvalite podľa technických podmienok prístupu 

a pripojenia do siete prevádzkovateľa distribučnej siete.  

2. Dodávka zemného plynu je splnená prechodom zemného plynu z distribučnej siete do odberného 

miesta Odberateľa určeným meradlom. Za dodané množstvo zemného plynu sa považujú hodnoty 

podľa údajov určeného meradla, ktoré poskytuje prevádzkovateľ distribučnej siete. Za správnosť 

nameraného množstva zemného plynu v odbernom mieste odberateľa zodpovedá prevádzkovateľ 

distribučnej siete. 

3. Odberateľ je zodpovedný za riadny stav odberných plynových zariadení a za dodržiavanie predpisov na 

zaistenie bezpečnosti technických zariadení.  

4. Meranie dodávok zemného plynu vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí 

prevádzkovateľ distribučnej siete.  

5. Odberateľ umožní v každom odbernom mieste prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meracím 

zariadeniam za účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo odobratia meracích zariadení.  

6. Ak Odberateľ v niektorom odbernom mieste Odberateľa zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo 

nefunkčné, vyzve v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na jeho opravu 

resp. výmenu.  

7. V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky zemného plynu z dôvodu výpadku zdroja zemného 

plynu, z dôvodu havárie alebo poruchy na zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného 

dôvodu, sa Dodávateľ zaväzuje vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s prevádzkovateľom 

distribučnej siete obnovil dodávku a distribúciu zemného plynu do odberných miest Odberateľa. Tým nie 

je dotknutá povinnosť Odberateľa strpieť obmedzenia pri vyhlásení krízovej situácie v plynárenstve 

podľa zák. č. 251/2012 Z. z. Odberateľ je povinný postupovať v prípade hroziacej alebo existujúcej 

krízovej situácie v plynárenstve podľa príslušných právnych predpisov a Havarijného plánu, ktorý je 

súčasťou Technických podmienok prevádzkovania distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete 

a poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete. V prípadoch bezdôvodného prerušenia 

dodávky a distribúcie zemného plynu, je odberateľ oprávnený si uplatniť náhradu škody.  

8. Odberateľ v prípade porúch na odbernom mieste na vymedzenom území príslušného prevádzkovateľa 

distribučnej siete bude kontaktovať autorizovanú osobu prevádzkovateľa distribučnej siete pre styk                              

s odberateľmi (zoznam autorizovaných osôb prevádzkovateľa distribučnej siete je uvedený na 

internetovej stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete).  

9. Zoznam subdodávateľov Dodávateľa, ktorý predložil Dodávateľ do času uzavretia zmluvy spolu 

s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom 

obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia, tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť 

Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy 

sa Dodávateľ dozvedel o tejto zmene. 

10. Ak v čase uzavretia zmluvy Dodávateľovi neboli známi subdodávatelia a Dodávateľ má v úmysle 

realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, Dodávateľ tak môže urobiť iba 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľa Dodávateľ bezodkladne písomne oznámi Objednávateľovi s uvedením 

údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia.  

11. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľa. Dodávateľ je povinný 

najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 

subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 

identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam 

subdodávateľov). Kontaktná osoba za Objednávateľa, poverená odsúhlasením zmeny resp. 

doplnením subdodávateľa: Mgr. Tatiana Görčöšová.  

 

 



Strana 4 z 9 

12. Dodávateľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené 

na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávatelia 

podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy budú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na 

plnenie tejto zmluvy a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu 

zmluvy.  

13. Možnosťou využitia subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za riadne plnenie 

zmluvy. 

14. Subdodávateľ alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí podľa ust. § 11 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musia 

byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 

sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok VII. 

Termín plnenia 

Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodávať zemný plyn a zabezpečiť distribučné a prepravné 

služby do odberných miest Odberateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy od 01.05.2021, 06:00 hod. 

stredoeurópskeho času, do 01.05.2023, 06:00 hod. stredoeurópskeho času.  

 

Článok VIII. 

Cena za dodávku zemného plynu  

1. Cena za dodanie zemného plynu je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a je určená 

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej výške jednotkovej ceny za dodávku zemného plynu počas doby 

platnosti tejto zmluvy, podľa ktorej bude Odberateľovi účtovaná dodávka zemného plynu vrátane 

prepravy a štruktúrovania od Dodávateľa vo výške 19,98 EUR za 1 MWh bez DPH (slovom: Devätnásť 

eur a deväťdesiatosem euro centov) bez regulovaných poplatkov a daní (distribúcia, spotrebná daň 

a ďalšie).  

3. Celková kúpna cena tovaru a súvisiacich služieb (distribúcie, prepravy) vrátane ďalších regulovaných 

poplatkov (spotrebná daň a pod.) predstavuje maximálnu sumu 140 490,56 EUR bez DPH (slovom: 

Jednosto štyridsatštyristodeväťdesiat eur a päťdesiatšesť euro centov) po dobu trvania tejto zmluvy. 

4. Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO 

vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované PDS, platnými v čase dodávky zemného plynu. 

5. Ceny za prepravné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO 

vzťahujúcimi sa na prepravné služby poskytované prevádzkovateľom prepravnej siete, platnými v čase 

dodávky zemného plynu. 

6. Spotrebná daň zo zemného plynu bude účtovaná v zmysle 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.  

7. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky s dodávkou zemného 

plynu, pokiaľ to nevyplynie zo zmeny legislatívy vzťahujúcej sa na oblasť dodávky zemného plynu. 

 

Článok IX. 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Vyúčtovacie faktúry za dodávku zemného plynu budú vystavené samostatne pre každé odberné miesto 

Odberateľa podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. V každej takto vystavenej vyúčtovacej faktúre bude 

vyčíslená samostatne cena za dodávku zemného plynu, cena distribučných služieb, cena prepravných 

služieb a spotrebná daň zo zemného plynu. Spôsob úhrady faktúr bude realizovaný bankovým 

prevodom. 

2. Dodávateľ bezplatne vystaví ročné vyúčtovacie faktúry samostatne pre každé odberné miesto  

Odberateľa podľa Prílohy č. 1  tejto zmluvy, vrátane spotrebnej dane a DPH.  
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3. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. Úhradou sa rozumie 

zadanie príkazu na úhradu do Štátnej pokladnice Bratislava a pripísanie vyfakturovanej sumy na účet 

Dodávateľa.  

4. Faktúry budú vystavené Dodávateľom jednotlivo pre každé fakturované odberné miesto Odberateľa.  

5. Odberateľ sa zaväzuje platiť kvartálne preddavky vo výške 100% z ceny predpokladanej dodávky 

zemného plynu a z ceny distribučných a prepravných služieb pre odberné miesta uvedené v Prílohe                      

č. 1 tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vystavuje na úhradu preddavku kvartálne faktúry za 

opakované dodávky plynu samostatne pre každé odberné miesto podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

7. Dodávateľ vystaví vyúčtovacie faktúry podľa bodu 2 tohto článku zmluvy na úhradu ceny za skutočnú 

dodávku zemného plynu spätne za príslušný kalendárny rok na základe riadneho odpočtu meradla. 

Výška uhradených platieb bude zohľadnená vo vyúčtovacej faktúre za skutočný odber zemného plynu 

za predchádzajúci kalendárny rok. Faktúru za dodávku zemného plynu, distribučné a prepravné služby 

a spotrebnú daň za predchádzajúci kalendárny rok s vyúčtovaním uhradených preddavkov vystaví 

dodávateľ do 15. (pätnásteho) dňa prvého mesiaca nasledujúceho roka. Faktúry  budú zaslané 

odberateľovi poštovou zásielkou. Za rozhodujúci deň pre doručenie faktúry odberateľovi sa považuje 

deň prevzatia faktúry odberateľom doručenej poštovou zásielkou. 

8. Odberateľ uhradí vyfakturovaný nedoplatok Dodávateľovi a dodávateľ vráti vyfakturovaný preplatok 

odberateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovacej faktúry odberateľovi, ktorou bol 

tento nedoplatok alebo preplatok vyúčtovaný.  

9. Dodávateľ vyhotovuje a predkladá odberateľovi faktúru, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu v súlade s ust. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

10. Všetky faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004                      

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť 

faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej a účinnej 

právnej úpravy alebo obsahuje nesprávne údaje. Ak Odberateľ vráti Dodávateľovi faktúru za účelom 

vystavenia novej opravenej faktúry, doručením novej opravenej faktúry Odberateľovi začne plynúť nová 

30 – dňová lehota splatnosti. 

11. Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti faktúr nasledujúci 

pracovný deň. 

12. Po vzájomnej dohode s Dodávateľom môže Odberateľ dodatočne upraviť výšku preddavkových platieb 

za dodávku zemného plynu a platieb za distribučné služby. 

13. Ak nastane potreba realizácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej 

fakturácii v činnosti Objednávateľa pri uplatňovaní záväzkovo-právnych vzťahov, bude Dodávateľ 

povinný vystaviť faktúru v súlade s ustanoveniami zákona  č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a sprístupniť ju 

bezodkladne Odberateľovi.  

Článok X. 

Zmluvné sankcie 

1. Odberateľ sa zaväzuje Dodávateľovi uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý 

aj začatý deň omeškania, ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej zo zmluvy 

uzatvorenej medzi Dodávateľom a  Odberateľom.   

2. Dodávateľ sa zaväzuje Odberateľovi uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy nevráteného 

preplatku vyplývajúceho z čl. IX. bodu 8 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Článok XI. 

Náhrada škody 

1. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                   

v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 Z. z. a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR.  

2. Odberateľ a Dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť.  
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Článok XII. 

Riešenie sporov 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

boli urovnané predovšetkým cestou zmieru.  

2. Ak dôjde k sporu, zmluvné strany budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená 

a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom zmluvná strana, ktorá uplatňuje nárok je 

povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie 

odkaz na ustanovenia právneho predpisu a tejto zmluvy.  

3. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je  oprávnená predložiť spor na 

riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.  

 

Článok XIII. 

Reklamácia 

1. V prípade ak zistí Odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej ceny 

za zemný plyn alebo distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve Dodávateľa 

písomnou výzvou, aj emailom na dohodnuté kontakty, t. j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu                

a k jeho náprave. Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa riadia 

Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Reklamáciu uplatňuje Odberateľ 

písomnou formou aj emailom na dohodnuté kontakty u Dodávateľa. 

2. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať 

prevádzkovateľa distribučnej siete o zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na určenom meradle 

nezistila chyba, Odberateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa 

platného cenníka služieb distribúcie príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. 

3. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti reklamovanej faktúry. 

Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry.  

4. Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 

písomne oznámiť Odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia.  

5. Ak bola reklamácia oprávnená, je Dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu.  

6. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady je Odberateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, 

pričom oznámenie o odstúpení je písomné a musí byť doručené Dodávateľovi. 

 

 

Článok XIV. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sú počas trvania tejto zmluvy oprávnené dodatkom predĺžiť dobu jej trvania najviac o 12 

mesiacov v prípade, ak počas obdobia 24 mesiacov podľa predchádzajúcej vety nedôjde k vyčerpaniu 

finančného limitu podľa čl. VIII ods. 3 tejto zmluvy.  

2. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma.  

 

 

Článok XV. 
Odstúpenie od zmluvy  

1. Odberateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy ak: 

a) dodávateľ zadá predmet zmluvy ako subdodávku, alebo postúpi predmet zmluvy bez 

požadovaného súhlasu odberateľa, 

b) počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí dodávateľa z Registra 

konečných užívateľov výhod, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa ust. § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

c) z iných dôvodov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní a/alebo v tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od tejto zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to z dôvodov závažného porušenia povinnosti podľa tejto zmluvy.  
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Za závažné porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy zmluvné strany považujú ak: 

a) dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 

b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči dodávateľovi treťou osobou, pričom dodávateľ je 

platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, 

c) bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý 

pre nedostatok majetku, 

d) dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 

e) dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. VI tejto zmluvy, 

f) dodávateľ stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na poskytovanie dodávok v zmysle tejto 

zmluvy. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje 

od zmluvy a je účinné deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

dodávateľovi. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti zmluvných strán z nej 

vyplývajúce do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky                         

a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

 

Článok XVI. 
Zmena zmluvy počas jej trvania 

 
1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, 

pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ust. § 18  zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto 

zmluvy, ktoré sa po nadobudnutí ich účinností stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, ak: 

a) ide o doplňujúci predmet zmluvy, ktorý je nevyhnutný a nie je zahrnutý do pôvodnej zmluvy, 

poskytuje ich pôvodný Dodávateľ a zmena Dodávateľa  

aa) nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä 

o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, 

službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a 

ab) spôsobí Odberateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 

b) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať (napr. skutočnosti definované ako vyššia moc), 

c) ide o nahradenie pôvodného Dodávateľa novým Dodávateľom na základe skutočnosti, že nový 

Dodávateľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, je právnym 

nástupcom pôvodného Dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia 

alebo úpadku, 

d) ide o potrebu vykonať zmenu zmluvy v súlade s čl. V tejto zmluvy, 

e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe 

štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.). 

2. Ak ide o zmeny podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, hodnota 

všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. 

 

Článok XVII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, dodávka zemného plynu, poskytovanie distribučných služieb, 

a spotrebná daň zo zemného plynu sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom 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 znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z. 

z., vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., zákonom č. 250/2012 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a platnými a účinnými vykonávacími 

predpismi k tomuto zákonu, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a 

súvisiacimi právnymi predpismi.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto 

zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na 

adresu sídla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany vráti Odosielateľovi ako neprevzatá (napríklad z 
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dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z 

dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď 

bola  listová zásielka vrátená Odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

4. Ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 

nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie 

nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením.  

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba postupne číslovanými písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami.  

6. Odberateľ poveruje vo veciach realizácie zmluvy:  

Ing. Karol Maliar, tel.: +421 55 234, e-mail:  

3. Dodávateľ poveruje vo veciach realizácie zmluvy:  
Mgr. Katarína Hullová, tel.: +421, e-mail:  
Miroslava Zacharová, tel.: +421, e-mail:  

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom Dodávateľ 

dostane dva rovnopisy a Odberateľ dostane tri rovnopisy.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, že 

si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné                                     

a určité a na znak súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné podpisy.  

10. Prílohy: 

Príloha č. 1: Zoznam odberných miest,  predpokladané odberné množstvo zemného plynu a cena za 

1 MWh počas plnenia zmluvy  

V Martine, dňa .................... V Košiciach dňa  …………………… 

Za Dodávateľa: Za Odberateľa: 

 

...............................................................   .............................................................. 

         Ing. Marián Smik, konateľ             prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

       Ing. Andrej Polonec, konateľ                           rektor 
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Príloha č. 1 

 

Zoznam odberných miest,   

predpokladané odberné množstvo zemného plynu a cena za 1 MWh počas plnenia zmluvy  

 

Por. 
  číslo 

Odberné miesto 
POD kód  

odberného miesta 
Tarifa 

Predpokladaná 
spotreba v 

 MWh  
(24 mesiacov) 

Cena za 
 1 MWh  

v eurách  
bez DPH  

1. 
Fakulta verejnej správy 
Popradská 66, Košice 

SKPPDIS000910804964   M8 700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,98 

2. 
Študentský domov 

Popradská 66, Košice 
SKPPDIS000910804353   M2 8 

3. 
Študentský domov  

Medická 6, Košice 
SKPPDIS000910801510   M2 7 

4. 
 Študentský domov 
 Medická 6, Košice SKPPDIS000910801511   M2 4 

5. 
 Študentský domov  

 Medická 4 Košice 
SKPPDIS000910801513   M2 5 

6. 
Študentský domov  
Medická 4, Košice SKPPDIS000910801508   M2 5 

7. 
 Kuchyňa  

 Medická 4, Košice SKPPDIS000910801509   M5 150 

8. 
Prírodovedecká fakulta 
Moyzesova 11, Košice SKPPDIS000910805963   M1 3 

9. 
Prírodovedecká fakulta, 
Mánesova 23, Košice SKPPDIS000910800073   M1 2 

10. 
 Učebno – výcvikové zariadenie 
 Danišovce 73 SKPPDIS001010902725 

  

 M7 350 

11. 
 Lekárska fakulta  
 Trieda SNP 1, Košice SKPPDIS010930001730   S 1 900 

12. 
 Botanická záhrada  
 Mánesova 23, Košice SKPPDIS000930021455   M8 1 280 

13.  Park Angelinum 19, Košice SKPPDIS000910805980  M6 180 

 Predpokladané množstvo MWh spolu za zmluvné obdobie  
 (24 mesiacov): 

4 594 
 

 

 

V Martine, dňa ..................  V Košiciach dňa  …………………… 

Za Dodávateľa:  Za Odberateľa: 

 

 

 

...............................................................    .............................................................. 

        Ing. Marián Smik, konateľ                         prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

      Ing. Andrej Polonec, konateľ                                            rektor 


