
V ener~&
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER Č. 1112259

(ďalej len „Zmluva“)
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. O
verejnom obstarávaní a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
Odberater na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania — nadlimitnú
zákazku zadávanú výzvou na predkladanie ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej dohody
Č. RD — 03/2020/PL o združenej dodávke zemného plynu a je uzavretá v zmysle ~ 269 ods.2 zákona
Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich predpisov medii zmluvnými stranami:

Názov: Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Poláček — vedúci organizačnej zložky
Kontakt:
IČO: 3235225 lČ DPH SK2023235225
E-mail :
Bank. spojenie:
Číslo účtu (IBA ~53
Zapísaný: ratislava, oddiel Sa, vl. Č 5389/B

Povolenie Úrad 2011P 0160 na predmet podnikania. plynárenstvo
v rozsahu dod‘
Wa/el ekv „Dodavatel“)

a

Názov: Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Korešp. adresa: Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Zastúpený: PhDr. Žáčik Mário - starosta
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E—mail:
Číslo účtu (IBAN):
(d‘aiej ako,, Odberat

(Dodávatef a Odberate ty“, jednot/ivo ďa/ej taktiež ako »Zmluvná
strafla“.)

Článok I.
Predmet zmluvy

1, Predmetom Zmluvy je záv&ok Dodávatel‘a opakovane poskytnút‘ Odberateľovi združené služby dodávky
plynu (dalej len ‚združené služby“). t. j. dodanie dohodnutého množstva plynu a zabezpečenie
distribúcie plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy -

prepravu plynu, distribúciu plynu a zabezpeČenie ostatných distribuČných služieb do odberného miesta
(ďalej len ‚OM“) Odberatel‘a.

2. Dodávka plynu je splnená prechodom plynu z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
ku ktorej je odberné miesto Dodávatel‘a pripojené do odbemého miesta Odberatel‘a tj. prechodom plynu
cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastnickych práv k dodanému
plynu a nebezpečenstvo škody.

3. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu plynu zabezpeči subdodávaterská spoločnosť pre
Dodávateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku prislušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

4. Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberať plyn a platiť Dodávateľovi cenu v zmysle tejto Zmluvy.
Odberatel‘ sa zaväzuje zaplatiť Dodávatel‘ovi za dodávku plynu, za distribúciu, ako aj za ostatné
regulované položky a poplatky podľa cenníka služieb pr‘slušného prevádzkovatera distribučnej sústavy
(ďalej len ‚PDS“)

5. Dodávka plynuje garantovaná.
6. Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej siete prlslušného PDS na základe ‚Zmluvy O pripojeni‘,

ktorú Odberater uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom prislušného PDS.
7. Dodávater má právo objednať pre jednotlivé OM Odberatel‘a prislušnú distribučnú kapacitu podIa
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Zmluvne dohodnutého ročného množstva Počas trvania dodávky může Odberater požiadať o úpravu
distribučnej kapacity zaslanim pisomnej žiadosti na adresu Dodávatera, alebo na jeho e-mailovú adresu
info(ä~energie2.sk v lehote najneskčr do 10 dňa v mesiaci pred prislušným obdobím, pričom táto úprava
distribučnej kapacity může byt vykonaná v lehotách a termínoch stanovených prislušnou PDS Úprava
dohodnutej distribučnej kapacity sa stáva účinnou po jej pisomnom odsúhlasenl Dodávateľom

Článok II.
Doba platnosti zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.06.2021 0 06 00
hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 01.06.2023 do 06,00 hod Platnosť sa predlžuje na dobu neurčitú, pokiaľ
zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac pred ukončením
platnosti zmluvy.

Článok Ill.
Špeciflkácia odovzdávacieho a meracieho miesta

Špecifikácia odovzdávacieho a meracieho miesta je uvedená v prilohe Č. 2 tejto Zmluvy.

Článok IV.
Cena a spósob platby

Odberateľ sa zaväzuje plyn odobrať a zaplatiť Dodávatel‘ovi za jeho odobratie cenu určenú v prilohe č.2, ktorá
je súčasťou tejto Zmluvy, Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, v pripade automatckého predlženia Zmluvy
podra Čl. II Zmluvy, bude dodávka plynu pri každom predÍženi fakturovaná podľa aktuálne platného cennika
Dodávatel‘a. Odberatel‘je ďalej povinný zaplatiť Ceny regulovaných poplatkov za distribúciu a ostatné poplatky
súvisiace so skladovanim a prepravou plynu vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami ‚Jradu
pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky prislušného PDS, schváleného lJradom pre reguláciu
sieťových odvetvi. V pripade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových
dani prislušnými orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podfa tejto Zmluvy, má Dodávater právo požadovať od
Odberateľov ich zaplatenie a Odberatel‘ sa zaväzuje tieto pop atky zaplatiť. Dlžné sumy budú hradené
vzmysle dohody o platbách za opakovanú dodávku plynu s ročným resp. mesačným vyúčtovaním. Dohodu
o platbách za opakovanú dodávku plynu zasiela Dodávatef Odberateľovi bezodkladne Po účinnosti Zmluvy
Platby uvedené v dohode o platbách za opakovanú dodávku plynu sa Odberater zav~zuje uhrádzat Dodáva
terovi riadne a včas.

2. Doba splatnosti platteb je mesačne vždy v 15. deň prislušného mesiaca. Výška platieb za dodanie zemného plynu
sa určuje vo výške 100 % predpokladanej mesačnej spotreby Odberatefa.

3 Vyúčtovacia faktúra je vystavená do 15-tich dni Po skončení fakturačného obdobia so splatnosVou 30 dni. Pre
odberné miesta s mesačným odpočtom je fakturačným obdobím za dodávku združených služieb jeden
kalendárny mesiac Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávatera (vrátane
DPH) pre Odberatel‘a bude skutočný odber plynu Dátumom dodania bude posledný kalendárny deň mesiaca,
v ktorom sa vykonal odpočet.

4. Spósob zasielania dohody o platbách za opakovanú dodávku plynu a faktúr je elektronicky na emailovú
adresu. V pripade ak požadujete súčasne aj zasielanie poštou označte krížikom (x).

Poštou:
x E — mailom: podatelna~obecbeladice.sk

5, Ak odberatef odoberie počas prislušného vyhodnocovacieho roka na svojich OM množstvo energie nižéie ako
60% zmluvne dohodnuté Spoločné zmluvné množstvo ( ďalej len „SZM )‘ Dodávatef je oprávnený
zostávajúce neodobraté ninožstvo fakturovať Odberatel‘ovi pričom cena za 1 kWh zostáva rovnaká ako bola
v Zmluve dohodnutá.

6. Ak Odberateľ odoberie počas prislušného vyhodnocovacieho roka na svojich OM množstvo energie
presahujúce 140% zmluvne dohodnuté SZM, Dodávatel‘ je oprávnený zvýšiť cenu za každú kwh odobratú v
tomto obdobi nad SZM, a to o 20% SOPOniax kde SOPOrnax najvyššia sadzba za odobratý plyn SOPO
spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre prislušné odberné miesta platných v čase, keď Odberatel‘
odoberal množstvo energie presahujúce SZM dohodnuté pre dany vyhodnocovaci rok
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Článok V.

ZávereČnó ustanovenia

1 Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tejto Zmluvý zanikajú medzi nimi všetky doteraz uzatvorerié
Zmluvy, ktorých predmetom je dodávka zemného plynu do odberných miest uvedených v tejto Zmluve, ako aj
akékoP~ek súvisiace dohody, ůstne aj pisomné, týkajůce sa rokovaní o tejto Zmluve, ktoré sa touto Zmluvou
v celom rozsahu nahrádzajů.

2 Táto Zmluva móže byt‘ zrušená pisomnou dohodou Zmluvných strán ktorá musí takisto obsahovať spósob
vzájomného vyrovnania

3 Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov
očíslovaných vzostupnou čiselnou radou

4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch orig náloch z nich každá Zmluvná strana dostane jeden.

5 Zmluvné strany vyhlasujú že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorů zo Zmluvných strán, ich prejav vóle je dostatočne určitý a zrozumitelný
Zmluvu si prečitali, jej zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vóle a preto na znak súhlasu
s nim ju vlastnoručne podpisujú

Neoddelitel‘nou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prilohy:
Priloha 1: Obchodně podmienky pre dodávku zemného plynu koncovému odberatel‘ovi
Priloha 2: Cena a špecilikácia všetkých odberných miest podra článku Ill tejto Zmluvy

Za Odberatel‘a: Za Dodávatel‘a:

V Beladiciach, dňa ‘ ‘ V Bratislave, dňa

ergie2. as.
areiská 3s .

Bra~siava ~

23235225

p nej moci
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Priloha č.2 - Cena a špecifikácia odberných miest k Zmluve Č. 1112259

Sadzba obchodníka za Zmluvne dohodnutě ročně
POD kód OM Adresa OM PSČ Mesto OM odobratý plyn (SOPo) množstvo (MWh)<EUR! MWh~

SKSPPD1S000310301558 Hlavná II 146167 95175 Beladice 13,15 24,127

SKSPPDIS00031O3O156I Hlavná I 11116 95175 Beladice 13,15 15,812

SKSPPDIS00031O3O1S56 Gaštanova 167/1 95175 Beladice 13,15 49,244

SKSPPDIS0003I 0304209 Školská252I2 95175 Beladice 13,15 21,473

8KSPPDIS000310301562 Hlavná II 75113 95175 Beladice 13,15 8,707

SKSPPDIS000310301560 Hlavná 11155175 95175 Beladice 13,15 16,118

SKSPPDIS0003IO3O1557 DIhá 350/15 95175 Beladice 13,15 38,965

SKSPPDIS0003IO3O42O7 DIhá 364/4 95175 Beladice 13,15 22,771

$Kt~PDIC000310~30flí8 I ILt‘.tí 11110:07 OC1ZC 13,13 L‘?, It.!

I IL..«. I iiio 0C17C ~eIs~iss lOlU 1~,01E

Cena platí na obdobie od 01.06.2021 do 01,06.2023

Uveden‘ ceny nezahřňajú:

‘distribučně poplatky, prepravu a skladovanle

‘DPH, spotrebnú daň a poplatok za odberné miesto

Energie2. as.
azar&ská 3a

1 08 Bratislava
0:45 113 177

: 2023235225

Za Odberatel‘a:

V Beladiciach dňa 2020
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Za Dodávatera:

V Bratislave, dňa 2020

energ~e2‘


