
                                      Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 1629/2021/OM     

         

 

 

Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 262 ods. 1 a ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:  Prešovský samosprávny kraj  

sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 

IČO:   37 870 475      

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:   SK54 8180 0000 0070 0051 9082 - výdavkový účet 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

       a 

 

Odberateľ:  M & M EUROTRADE servis, s .r. o.                       

Sídlo:  Demjata 264, 082 13 

Zastúpený:  Ľuboš Maník, konateľ 

IČO:  36 507 326  

bankové spojenie: ČSOB 

číslo účtu:   SK91 7500 0000 0040 0298 4320  

 

Spoločnosť  zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 

16394/P 

  (ďalej len „odberateľ“) 

 

 

sa dohodli  na uzatvorení tejto zmluvy 

 

 

Čl. II. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Plynom sa na účely obchodných podmienok rozumie zemný plyn. 

2. Odberným miestom je miesto odberu plynu u dodávateľa merané samostatným odberným 

plynovým zariadením pre odberateľa. 

3. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo plynu v m3. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že pre dodávku a odber plynu budú platiť podmienky dodávky 

plynu od SPP, a. s., a že dodávateľ nezodpovedá za porušenie podmienok dodávky plynu od 

SPP, ako aj v prípade mimoriadnej nepredvídanej udalosti. 

 

 

 
 

 

 

 



Čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Premetom zmluvy je odber zemného plynu odberateľom z prípojky plynu dodávateľa, 

odberné miesto Bardejovská 24, 080 06 Prešov. 

2. Odberné plynové zariadenie pozostáva z časti stredotlakovej prípojky a plynomera. Za 

bezpečnú a spoľahlivú prevádzku tejto časti zariadenia zodpovedá odberateľ plynu. 

3. Odberateľ je povinný udržiavať zariadenie v stave spôsobilom na užívanie, na svojom 

zariadení vykonávať pravidelné predpísané odborné kontroly, odborné a úradné skúšky, 

overenia meradiel v zmysle platnej legislatívy, ako aj zabezpečiť predpisované 

označenie vyhradeného technického zariadenia ( VTZ ) a vyznačiť trasy podzemného 

plynovodu. 

Čl. IV. 

Odpočet spotreby 

 

1. Dodávateľ bude odber plynu odpočítavať u odberateľa pravidelne v posledný pracovný 

deň kalendárneho mesiaca.  

2. Ak sa v priebehu mesiaca zistí chyba na meradle odberateľa a nie je možné zistiť 

skutočne odobraté množstvo plynu počas trvania poruchy merania plynu, dodávateľ  

určí spotrebu plynu podľa odberu v rovnakom období predchádzajúceho roka. 

3. Odber plynu v rozpore s uzatvorenou zmluvou, alebo iný odber sa považuje za 

neoprávnený. Pri neoprávnenom odbere je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi 

škodu , ktorá mu vznikla neoprávneným odberom plynu. 

 

Čl. V. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné stany sa dohodli, že konečná cena jednotky plynu a presne odobraté množstvo 

bude stanovené na základe skutočných nákladov vždy po ukončení odpočtového 

obdobia dodávateľom plynu SPP. 

2. Jednotková cena spotrebovaného zemného plynu je stanovená podielom konečnej ceny  

a spotrebovaným množstvom zemného plynu v m3 za účtovné obdobie podľa faktúry 

od dodávateľa zemného plynu SPP. 

3. Dodávateľ fakturuje odber plynu mesačne podľa skutočne nameranej spotreby  

odberateľa a rozúčtovaním faktúry od dodávateľa plynu SPP. 

4. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi vystavenú faktúru za odber plynu v lehote 

jej splatnosti,  na účet dodávateľa : SK54 8180 0000 0070 0051 9082. 

5. V prípade omeškania s úhradou faktúry je odberateľ  povinný uhradiť úrok z omeškania 

v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

Čl. VI. 

Obmedzenie a prerušenie distribúcie, alebo dodávky plynu 

 

1. Dodávateľ má právo obmedziť, alebo prerušiť dodávku plynu v nevyhnutnom rozsahu 

a na nevyhnutný čas v čase, keď je obmedzená,  alebo prerušená distribúcia plynu do 

odberného miesta, v prípade vyhláseného stavu núdze, pri havarijnom stave zariadenia, 

v prípade zaistenia ochrany a bezpečnosti osôb, technologického zariadenia, zabránenia 

škôd na majetku a vtedy, ak si to vyžaduje naliehavá vzniknutá situácia.  

 



2. Odberateľ bez písomného súhlasu dodávateľa nemôže zemný plyn predať, alebo 

prenechať inému odberateľovi. 

Čl. VII. 

Platnosť zmluvy a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah oboch strán zaniká z týchto dôvodov: 

a) dohodou zmluvných strán 

b) jednostrannou výpoveďou, ktorejkoľvek zmluvnej strany, výpovedná lehota je 

3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po doručení podpísanej výpovede druhej zmluvnej strane  

c) zánikom predmetu zmluvy 

d) odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa v prípade neoprávneného odberu 

e) zánikom právnickej osoby, ak nemá právneho nástupcu. 

3. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti odberateľom je dodávateľ 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom 

doručenia písomného odstúpenia odberateľovi. Odstúpením nie je dotknutá povinnosť 

odberateľa uhradiť dodávateľovi všetky záväzky vzniknuté na základe tejto zmluvy do 

dňa právoplatnosti odstúpenia. 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť   dňom podpisu zmluvnými stranami. V prípade 

rozdielnosti dátumov podpísania zmluvy sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.  

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle dodávateľa podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov. 

3. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť výlučne formou písomného dodatku na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán. 

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Obchodného Zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú 

prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť čo 

na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia. 

  

V Prešove, dňa 20.07.2021     V Prešove, dňa 03.08.2021 

 

  v.r.        v.r. 

--------------------------------------------       ------------------------------------------ 

              za odberateľa     za dodávateľa 

   Ľuboš Maník-  konateľ     PaedDr. Milan Majerský, PhD.,  

        predseda  PSK   

  

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 05.08.2021  

Táto zmluva nadobúda  účinnosť dňa: 06.08.2021        

 


