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S - Klasik 

 

Dodatok č. 6/2013 k zmluve o dodávke plynu 
číslo obchodného partnera: 5100007964 /1 

Zmluvné strany 
 

 Dodávateľ Odberateľ 

Obchodné meno 
Právna forma Označenie 
registra 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. akciová 

spoločnosť 

Obch. register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 

Psychiatrická liečebňa Sučany Príspevková 

organizácia 

Adresa PSČ, sídlo Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hradiská 20 038 52 Sučany 

Spoločnosť zastúpená */ 
Konajúci v mene 
spoločnosti **/ 
Meno 
Funkcia 
Meno Funkcia 

Ing. Marek Uhrina vedúci predaja 
splnomocnený zástupca dodávateľa 

MUDr. Ľubomír Strelka riaditeľ 

IČO DIČ IČDPH SK 
NACE 
Banka 
Číslo účtu/kód banky 

35815256 2020259802 SK7020000372 35230 
Všeobecná úverová banka a.s. 
1033311555/0200 

17335612 
SK2020598888 86100 
Štátna pokladnica 7000286573/8180 

Adresa pre poštový Styk Slovenský plynárenský priemysel, a. s. sekcia 
komerčného trhu a obcí útvar predaja-Sever 
Závodská cesta 26/2949 010 22 Žilina 

Psychiatrická liečebňa Sučany Hradiská 20 

038 52 Sučany 

Kontaktná osoba pre 
zmluvné podmienky 
Telefón 
Fax 
E-mail 

Ing. Daniel Hrobár 
041 / 626 2373, 0918/820 393 041/626 8699 
daniel.hrobar@spp.sk 

Ľubomír Kišša 
043/4293201-4, 0903 692767 
043/4293389 
lubomirkissa@gaya.sk 

*/ platí, ak za zmluvnú stranu koná splnomocnený alebo zákonný zástupca spoločnosti 

**/ platí, ak za zmluvnú stranu koná priamo člen štatutárneho orgánu 

 

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 05.12.2008 vrátane jej dodatkov a príloh (ďalej 

zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne: 

mailto:daniel.hrobar@spp.sk
mailto:lubomirkissa@gaya.sk
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Bod 3.1.3. zmluvy sa mení nasledovne: 

„3.1.3. Pre Vyhodnocovací rok, ktorý začína dňa 01.01.2013 a trvá do 31.12.2013, sa zmluvné strany dohodli na 

spoločnom zmluvnom množstve (SZM) pre všetky OM nasledovne: 

SZM pre všetky OM : 2 110 MWh, 

SZMmin pre všetky OM : 1 688 MWh, 

SZMmax pre všetky OM : 2 532 MWh." 

 

Bod 3.1.6. zmluvy sa mení nasledovne: 

„3.1.6. V prípade, že odberateľ potrebuje vo Vyhodnocovacom roku od 01.01.2013 do 31.12.2013 dodatočné 
množstvá presahujúce SZMmax, môže požiadať písomne dodávateľa pre príslušné OM o dodatočné 
množstvá presahujúce zmluvne dohodnuté ZM. Zvýšenie ZM je možné realizovať vždy iba k prvému dňu 
nasledujúceho fakturačného obdobia, a to uzatvorením dodatku k zmluve, ktorého obsahom bude zvýšenie 
množstiev, prípadne dohoda o ďalších obchodných podmienkach. V prípade, ak odberateľ svojim odberom 
nad zmluvne dohodnuté ZM v príslušnom OM prekročí hodnotu SZMmax, dodávateľ má právo uplatniť 
zvýšenie ceny podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každú kWh odobratú nad SZMmax, a to až do dňa účinnosti 
dodatku, ktorým sa zmluvné strany dohodli na zvýšení zmluvných množstiev." 

Bod 12.2. zmluvy sa mení nasledovne: 

„12.2. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, 
čísla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje 
jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v 
predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo." 

Bod 14.3. zmluvy sa mení nasledovne: 

„14.3   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013." 

Článok 16. zmluvy sa mení nasledovne: 16.     Záverečné ustanovenia 

16.1. V prípade ukončenia zmluvy, resp. v prípade ukončenia odberu na ktoromkoľvek OM sa odberateľ zaväzuje 
umožniť PDS vykonanie záverečného odpočtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a vykonanie 
ďalších opatrení, súvisiacich s ukončením dodávky a dopravy plynu do príslušného OM. 

16.2. Táto zmluva sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Táto 
zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o energetike. Vzťahy, ktoré 
vzniknú pri realizácii tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami a zmluva ich neupravuje, sa budú riadiť 
ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu, ktorého sa to týka, 
sa strany budú riadiť platnými Technickými podmienkami PDS a Prevádzkovým poriadkom PDS a sú 
povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú. 

16.3. Ak niektorá časť tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnou v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ostatné časti zmluvy ostávajú v platnosti. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným 
alebo nevykonateľným, sú zmluvné strany povinné ho nahradiť novým platným a vykonateľným 
ustanovením, ktoré v maximálnej možnej miere bude v súlade so zámermi zmluvných strán, ktoré tieto 
sledovali pôvodným ustanovením. 

16.4. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno. 

16.5. V prípade dodávky plynu viacerými dodávateľmi do ktoréhokoľvek z OM uvedených v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy sa odberateľ zaväzuje písomne oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi najneskôr 5 dní pred 
plánovaným začiatkom dodávky druhým dodávateľom. 

16.6. Odberateľ má právo využívať službu „Energetické poradenstvo" podľa pravidiel zverejnených na www.spp.sk 
v dokumente Pravidlá poskytovania služby „Energetické poradenstvo", a to v rozsahu, ktorý bude 
špecifikovaný v Dohode o poskytnutí služby „Energetické poradenstvo" uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami. 

16.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledujúce prílohy : 

I. 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
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1. Špecifikácia OM odberateľa 

2. Zmluvná cena 

3. Platobné a fakturačné podmienky 

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

16.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto 
zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 
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Text prílohy č. 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom: 

 

Špecifikácia odberných miest odberateľa 

 

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

Poradové 

číslo OM
1 
(OM 

i) 

Číslo OM POD Názov OM Adresa, PSČ, sídlo OM 

OM 1 4101457149 SKSPPDIS000630021802 Psychiatrická liečebňa Sučany Hradiská 20, 038 52 Sučany 

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 m

3
) 

Začiatok Obdobia 

OM
2 

Koniec Obdobia 
OM

2 
Maximálna výška 

škody
3 

Charakter 
odberu v 

OM
4 

OM 1 2 110 1 800 01.01.2013 31.12.2013 6 000 EUR K 

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
 Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8, bod 8.1 zmluvy 

4
 „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 19 14 13 8 5 3 2 2 3 7 10 14 
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Text prílohy č. 2 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom: 

Zmluvná cena 

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 m
3
, 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 a vzťahuje sa na ne indexácia 
v zmysle bodu 1.2.3.: 

 
 

Poradové číslo OM 
(OM i) podľa 
prílohy č.1 

FMSp [EUR/mesiac] SOPp [EUR/kWh] 

OM 1 128,92 0,00019 

1.2.3. Dodávateľ upraví počas platnosti zmluvy s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka t každú 

hodnotu FMSp v zmysle bodu 1.2.2. platnú pre jednotlivé OM pre príslušné Obdobie OM, ak toto Obdobie 

OM končí po 1.1. roku t, o index IP formou súčinu každej jednotlivej hodnoty FMSP platnej pre jednotlivé 

Obdobie OM k 31.12. roku t-1 a indexu IP vypočítaného nasledovne: 

IP = [1 + 0,5 x IR(t-2) / 100]; 

kde IR(t-2) je index inflácie v Európskej únii publikovaný úradom Eurostat, položka „HICP - annual average 

inflation rate - European Union (ročná priemerná sadzba inflácie - Európska Únia)" platný v kalendárnom 

roku (t-2), vyjadrený v percentách. 

Každá upravená FMSP sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. 

1.3.     Cena za služby obchodníka 

1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS0) a zo sadzby za odobratý plyn 
(SOP0). 

1.3.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne a vzťahuje sa na ne indexácia 
v zmysle bodu 1.3.3.: 

 

Poradové číslo OM (OM 
i) podľa prílohy 

č.1 

FMS0 

[EUR/
mesiac

] 

SOPF 

[EU
R/k
Wh] 

OM 1 192,30 0,02907 

SOP0 je dohodnutá v pevnej výške SOPF podľa tohto bodu. V prípade, ak nastanú podmienky uplatnenia 
SOPZV podľa bodu 2.3. tejto prílohy, hodnota SOP0 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 SOP0 v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel 
pre zaokrúhľovanie. 

V prípade uplatnenia sadzby SOPzv výslednú hodnotu SOP0 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. 

1.3.3. Dodávateľ upraví počas platnosti zmluvy súčinnosťou od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka t každú 
hodnotu FMS0 v zmysle bodu 1.3.2. platnú pre jednotlivé OM pre príslušné Obdobie OM, ak toto Obdobie 
OM končí po 1.1. roku t o harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), a to formou súčinu každej 
jednotlivej hodnoty FMS0 platnej pre jednotlivé Obdobie OM k 31.12. roku t-1 a HICP/100. Ak je hodnota 
HICP menšia ako 100, hodnota FMS0 sa neupravuje. Hodnota takto upravenej FMS0 sa zaokrúhli na dve 
desatinné miesta. 

Hodnota HICP použitá vo výpočtoch sa stanoví ako aritmetický priemer ukazovateľov HICP, a to za mesiace 
november a december kalendárneho roka t-2 a január až október kalendárneho roka t-1, kde t je kalendárny 
rok, pre ktorý sa úprava ceny aplikuje. Jednotlivé údaje o HICP sú zverejnené Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky (zdroj www.statistics.sk) ako údaj „Harmonizované indexy spotrebiteľských cien oproti 
rovnakému obdobiu minulého roku". Pre prípad, ak by Štatistický úrad SR prestal zverejňovať údaj o HICP 
špecifikovaný v tomto bode, dodávateľ je oprávnený nahradiť tento údaj iným dostupným údajom, ktorý mu v 
najväčšej miere zodpovedá. 

http://www.statistics.sk/
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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: 
 
ZC = (k x SOPF x (Y-X)) /  X [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 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: 

P = k x SOPF x Y [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 = 1,2 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  
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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 FMS0 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 FMS0 pripadajúci na toto obdobie pri 
rovnomernom rozpočítaní FMSD, FMSP a FMS0 na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. 
začatia odberu v priebehu mesiaca sa FMSD, FMSP a FMS0 za daný mesiac fakturuje vo výške stanovenej v 
bodoch 1.1.3., 1.2.2. 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 
FMS0 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 
SOP0 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. 
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Text prílohy č. 3 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom: 

Platobné a fakturačné podmienky 
 

1. Preddavok 

1.1. Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. Odberateľ je povinný uhradiť 
na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 80 % 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. Údaje o preddavku na prvé dva mesiace Vyhodnocovacieho roka 
oznámi dodávateľ odberateľovi osobitne. 

1.2. Výška predpokladanej ceny mesačnej dodávky sa stanoví ako súčet predpokladaných cien mesačnej 
dodávky do jednotlivých OM odberateľa uvedených v prílohe č. 1. Výška predpokladanej ceny mesačnej 
dodávky do príslušného OM sa stanoví na základe ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby 
súvisiace s prepravou a ceny za služby obchodníka, ktoré sú platné pre príslušné OM v mesiaci, za ktorý je 
faktúra vystavená, a predpokladaného mesačného množstva podľa váhy pre príslušné OM pripadajúcej na 
kalendárny mesiac, na ktorý sa preddavok stanovuje. Výška predpokladanej ceny mesačnej dodávky na 
prvé dva mesiace Vyhodnocovacieho roka sa stanoví na základe príslušných fixných mesačných sadzieb a 
príslušných výkonových sadzieb, ktoré sú platné pre príslušné OM v mesiaci, na ktorý sa preddavok 
stanovuje, a súčinu predpokladaného mesačného množstva podľa váhy pre príslušné OM pripadajúcej na 
kalendárny mesiac, na ktorý sa preddavok stanovuje, a súčtu SOPP, predpokladanej SOPD a predpokladanej 
SOP0. Váhy jednotlivých mesiacov pre jednotlivé OM sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. 

Výška preddavku je určená percentom zo sumy predpokladanej ceny mesačnej dodávky do všetkých OM 
odberateľa podľa bodov 1.1. a 1.2. tejto prílohy zvýšenej o príslušnú výšku DPH. 

1.3. Odberateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške vypočítanej dodávateľom v súlade s bodmi 1.1. a .1.2. tejto 
prílohy: 

a) mesačne v troch rovnakých splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr k 5., 15. a 
25. dňu kalendárneho mesiaca alebo 

b) mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr k 15. dňu kalendárneho 
mesiaca. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu úhrady preddavku. Ak tak neurobí, 
za dohodnutú sa považuje alternatíva b). 

Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť dátum splatnosti jednotlivého preddavku, a to na 
neskorší deň príslušného kalendárneho mesiaca. O tejto zmene dodávateľ upovedomí odberateľa písomným 
oznámením o preddavku. 

2. Fakturácia 

2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku 
plynu 
do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v 
zmysle 
tejto zmluvy. 

Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca. 

2.2. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM, predložené dodávateľovi zo 
strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané a 
odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je 
súčinom spaľovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 
nasledovne: 

a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi 
inkasoval z účtu. Odberateľ je povinný zabezpečiť vo svojej banke akceptovanie inkasných príkazov 
vystavených dodávateľom a uplatňovaných bankou dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť 
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na svojom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za 
omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov. 

b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa 
považuje alternatíva b). 

2.4. Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré 
by bolo možné započítať, bude vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry. 

2.5. Akákoľvek platba zo strany odberateľa dodávateľovi sa uskutoční bez redukcií, protinárokov, použitia 
akéhokoľvek práva na vzájomný zápočet alebo zrážok akéhokoľvek druhu. 

2.6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru podľa bodu 2.1. tejto prílohy v plnej výške tak, aby 
celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 14 dní odo dňa preukázateľného 
odoslania faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa (ďalej tiež „lehota splatnosti 
vyúčtovacej faktúry"). Odoslanie v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za preukázateľné, ak o ňom 
existuje záznam v príslušnej evidencii odoslanej pošty dodávateľa v súlade článkom 13. Doručovanie tejto 
zmluvy alebo záznam/potvrdenie dodávateľovho subdodávateľa služby odosielania faktúr (ďalej len 
„preukázateľné odosielanie faktúry"). Odberateľ je povinný za týmto účelom pri realizácii platby zohľadniť tiež 
výšku poplatkov bánk, pošty alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého platbu realizuje (t.j. je povinný 
navýšiť uhrádzanú sumu o výšku prípadných poplatkov tak, aby na účet dodávateľa bola pripísaná celková 
suma k úhrade). 

2.7. Akákoľvek čiastka, ktorá nie je fakturovaná podľa bodu 2.1. tejto prílohy, bude uplatnená oprávnenou 
stranou formou faktúry. Splatnosť takejto faktúry je najneskôr v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry, pričom 
splnenie záväzku nastáva momentom pripísania dlžnej sumy na účet oprávnenej strany. 

2.8. V prípade uplatnenia reklamácie faktúry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote 

splatnosti. 

 

3.       Dôsledky porušenia platobných a fakturačných podmienok 

3.1. Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať 
odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania za obdobie odo 
dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet dodávateľa. Úrok z omeškania 
za nezaplatený preddavok za príslušný mesiac je dodávateľ oprávnený vyfakturovať odberateľovi za obdobie 
odo dňa jeho splatnosti do dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry za príslušný mesiac. Uplatnením úroku z 
omeškania nezaniká nárok dodávateľa na náhradu škody prevyšujúcu vyfakturovaný úrok z omeškania. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak odberateľ neuhradí preddavok v zmysle článku č. 1. tejto prílohy v lehote 
splatnosti, dodávateľ je oprávnený pre príslušné fakturačné obdobie, v ktorom nebol preddavok uhradený, 
zvýšiť cenu za služby obchodníka za každú kWh odobratého množstva energie až o 0,00033 EUR, a to za 
podmienky, že dodávateľ nevyužil právo na vyfakturovanie úroku z omeškania podľa článku 3. tejto prílohy. 

3.3. Pri nedodržaní dohodnutej lehoty splatnosti v prípade záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je 
odberateľ oprávnený vyfakturovať dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň 
omeškania za obdobie odo dňa splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet odberateľa. 

3.4. Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného 
voľna, táto pohľadávka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.5. V platobnom styku sú zmluvné strany povinné používať variabilný symbol, uvedený v príslušnom doklade 

(napr. vyúčtovacia faktúra). Odberateľ je povinný pri každej (i čiastočnej) úhrade faktúry uvádzať určený 

variabilný symbol. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je platba určená, dodávateľ 

je oprávnený použiť túto platbu na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa, a to najskôr na 

príslušenstvo záväzku. 

3.6. Ak odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v plnej výške v lehote splatnosti, môže dodávateľ požiadať PDS o 
prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do OM. 

3.7. Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy znamená 
porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa kedykoľvek od 
zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 3.8. tejto prílohy. 
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3.8. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy v celom rozsahu odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 3.7. tejto 

prílohy, a to po márnom uplynutí lehoty, ktorú odberateľovi poskytne vo výzve na dodatočné splnenie si 

povinnosti. Výzvu na dodatočné splnenie si povinnosti pred odstúpením má dodávateľ právo odberateľovi 
zaslať kedykoľvek, t.j. bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne a to podľa uváženia 

dodávateľa. 

3.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude odberateľovi doručené v súlade s čl. 
13. tejto zmluvy. Ak zo strany odberateľa dôjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy, jeho účinky 
nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia. 

3.10. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania si 
zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za 
dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia, vrátane práva na doúčtovanie platby za fixné 
zložky ceny pre prípad predčasného ukončenia zmluvy podľa článku 3. prílohy č. 2 a právo na všetky 
doúčtovania zvýšenia ceny v zmysle prílohy č. 2. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa 
zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy. 

3.11. V prípade, ak: 
 

a) bol na majetok odberateľa podaný návrh na konkurz alebo sa začala likvidácia odberateľa alebo sa 
začalo proti odberateľovi exekučné konanie alebo je v predĺžení, alebo 

b) má odberateľ majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom dodávateľa, alebo 
c) je odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi dodávateľa v zmysle § 

66 písm. a) Obchodného zákonníka, alebo 
d) je odberateľ personálne prepojený s inou osobou, ktorá je dlžníkom dodávateľa, a to takým spôsobom, 

že v orgánoch dlžníka a odberateľa sú tie isté fyzické osoby (ďalej len „členovia orgánov") alebo osoby 
v postavení blízkych osôb k členom orgánov, alebo 

e) existuje na základe informácií od nezávislej inštitúcie sledujúcej hospodárske pomery účastníkov trhu 
odôvodnená obava, že odberateľ nebude schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, alebo 

f) došlo k zmene osoby odberateľa na základe zákonného prechodu práv a záväzkov (povinností) zo 
zmluvy, alebo 

g) je odberateľ voči dodávateľovi v omeškaní s úhradou záväzku vyplývajúceho z tejto alebo inej zmluvy, 

je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zloženie peňažnej zábezpeky (ďalej „zábezpeka") vo 
výške dvojnásobku priemernej predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu, a tiež jej doplnenie do 
uvedenej výšky v prípade jej použitia, a to aj opakovane. Pre potreby stanovenia výšky zábezpeky bude 
použitá dodávateľom určená predpokladaná priemerná ročná sadzba za odobratý plyn za služby obchodníka 
na príslušný rok vypočítaná ako aritmetický priemer predpokladaných mesačných sadzieb za odobratý plyn 
za služby obchodníka na príslušný rok. 

3.12. Odberateľ je povinný zložiť zábezpeku podľa bodu 3.11. tejto prílohy v prospech bankového účtu dodávateľa 
číslo 884555/0200 vedeného v EUR vo VÚB, a.s., a to do 15 dní od odoslania písomnej výzvy. Dodávateľ je 
oprávnený zloženú zábezpeku použiť na úhradu všetkých splatných pohľadávok, ktoré má voči odberateľovi, 
s čím odberateľ výslovne súhlasí. O použití zloženej zábezpeky dodávateľ písomne informuje odberateľa. 
Odberateľ je pri každom, čo i len čiastočnom použití zábezpeky povinný túto obnoviť do pôvodnej výšky 
podľa bodu 3.11. v lehote uvedenej vo výzve na jej obnovenie. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že 
odberateľ postupuje právo na úroky zo zloženej zábezpeky dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne 
vlastnícke právo k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu dodávateľa. 

3.13. Nedodržanie povinnosti odberateľa podľa bodu 3.12. tejto prílohy sa považuje za podstatné porušenie 
povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa od zmluvy odstúpiť, a to v 
lehote 15 dní odo dňa porušenia povinnosti. Právo podľa tohto bodu dodávateľ neuplatní, ak odberateľ: 

 

a) poskytne dodávateľovi inú zábezpeku, ktorú dodávateľ prijme ako dostatočnú, 
b) v lehote podľa bodu 3.12. preukáže, že žiadosť dodávateľa je neopodstatnená, alebo ak pominuli 

dôvody na zloženie zábezpeky. 

3.14. Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zloženiu, Odberateľ má právo podať 
žiadosť o zrušenie zábezpeky, pričom musí zároveň uviesť skutočnosti, ktoré jeho žiadosť odôvodňujú. 
Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k tejto žiadosti do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, ak je žiadosť 
odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrení dodávateľa a dodávateľ je 
povinný poukázať zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok v prospech účtu odberateľa uvedeného v zmluve, a 
to v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. 
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II. 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
01.01.2013. Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a 

spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podľa 

predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti povinný bezodkladne informovať 

dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume uvedenom v prvej vete tohto bodu, zmluvné strany týmto 

deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že 

podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré 

vznikli v období od 01.01.2013 do nadobudnutia účinnosti dodatku podľa tohto bodu. 

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dodávateľa: Za odberateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Marek Uhrina MUDr. Ľubomír Strelka 

vedúci predaja riaditeľ 

splnomocnený zástupca dodávateľa 
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Vyhlásenie 

o splnení informačných povinností

Odberateľ: 
so sídlom: 
konajúci 
prostredníctvom: 
IČO: 

Psychiatrická liečebňa 
Sučany Hradiská 20, 
038 52 Sučany MUDr. 
Ľubomír Strelka, riaditeľ 
17335612 
Príspevková organizácia 

 

 

(ďalej iba „Odberateľ") 

ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších zmien a doplnení týmto vyhlasuje dodávateľovi zemného plynu, ktorým je Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej 
iba „Dodávateľ"), že 

- zverejní bez zbytočného odkladu Dodatok č. 6/2013 k zmluve o dodávke plynu číslo obchodného 
partnera: 5100007964 / 1 pre obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 uzavretý medzi Dodávateľom 
a Odberateľom (ďalej len „Zmluva") v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväzným 
právnym predpisom, 

- predloží v lehote do 15 dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné 
potvrdenie o zverejnení Zmluvy, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bola Zmluva 
zverejnená, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa. 

Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených záväzkov Odberateľa Zmluva úplne stratí platnosť, 
Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že 

- dodávka plynu uskutočnená počas obdobia, kedy sa na zmluvu hľadí, ako keby k jej uzavretiu 
nedošlo, bude posudzovaná ako bezdôvodné obohatenie Odberateľa, 

- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto 
odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi uplatní podľa ustanovení o 
zmluvnej cene uvedených v Zmluve, vrátane ustanovení o vyhodnotení množstiev a uplatnení 
zložiek ceny pre prípad predčasného ukončenia Zmluvy, ak sú tieto súčasťou Zmluvy, a to tak, 
akoby bola celá Zmluva v čase takéhoto odberu platná a účinná. 

Dodávateľ svojim podpisom súhlasí so zverejnením Zmluvy podľa tohto Vyhlásenia v rozsahu 
a spôsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

 

 

Za Dodávateľa: Za Odberateľa: 

 

 

 

 

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

Ing. Marek Uhrina MUDr. Ľubomír Strelka 
vedúci predaja riaditeľ 
splnomocnený zástupca dodávateľa 

 

 

 

Miesto: Žilina, dňa 05.10.2012 Miesto: Sučany, dňa ................................. 


