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Ev. č. zmluvy u odberatera:

Zmluva o združených dodávkach plynu
Uzav€rá vzmys e § 269 od9. (2)akona č,513/1991zb. ob.hodného ákonníka vzneníneskorších predpisov a § 77 ods, {11)Vyhláalý L]Rso Č.

24l2o13 z.z., ktoo! 5a ustanďUjú pÉVidlá prélungovanievnútoného trhu § éléktíinou a pÉVidlá p€ fung.%.iévnúroméhotrhu s plynom V

zréníné§kóřší.h žmién á dop]nkov
(dalej len ako ,,zmlúva")
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ob.h. regi5ter]os V N trÉ, odd e sró,Vož[ač]32702/N

Ev. č. zmluvy u dodávateťa:

(odberatél' kUpL]]úci a DodáVatel' predáVajúci 5poločne a] akó ,,znrlUVné §trány' )

Uzatvárajú pod'a u5tanoveni§269 ods,2 VnadVážnostina §262 ods.1obchodného zákonníka č,513/1991Zb V zneni noviel zmluVL] o dodáVke zemného plyn!
(ďa ej len,,ZnrlUVa")

ll. Úvodné ustanovenia
.1 Zm uvné5tranVsa dohod]],žetátó,m UVa sa r]ad zákonom č,343/2015 z z overejnomóbíaráVánia ozmenea dop]nenin]e[torýchzákonoVVznenineskorŠich

predp]sov,zákonóňa251/2012z,zoenergetikeaozmei€ddopnenin€klorýchzákonovVznenine§koriichpredp]sov,zá[onomč,250/2012Z,zoregulácV
sjeťóVých odvetÝiach,vvh áškou L]ladu pre rÉc! á.]U netových odvetvió 24/2013 Z,ž, ktoróu sa Usta.óVUjú plav d á preíUnBóVan]e Vnútorného trhu se ekřinou a

pravidáp.ef!ngovanétrhú5pVnom,prisUšným]Usianovenam!ob.hod.éhóžákoíni[éč 513/1991zb. Vóktuá nóm zneni, dá €j prislUšných Wh ášok

Mn]ste6tvahóspódáretvasloven5te]repub]jkV(dilé]ÉnMHsR),patnýmrozhcdnltam]avýnosmÚGdupreleguá.!séťóVý.hódvetvi(die] ÉnÚR9ol
platnéhó prevádzkového po.adku PrevádzkóVate'a d str bUčne] séte (da e] en PDs),vrátan€ prioh a o3tatných Vleóbe.ne záVá,ných práVnvch predpEóVpre

ódVÉtVé pVňár.nslva, któré Vypýva]ú z beh zácle trh! só uemňým plyiom,

,2 Term no óc]a a odbolné pójňV pó!živaíé V ie]to zm uÝe vYchádza]u uo Zá[oné o éíÉlgÉt ke a nadVázU]!c ch práVnych predpisov, pris]uiných Vyh ášok MH 5R a

platňých výiosov a rozhódnUti Únso a ostatnýcl suv s ac ch všéobecne žáVáz.ý.h práVnv.h predp sov Vzťahu]ú.]ch 5a na p yná.enstvo

lll. Předmet zmluW:
1,1 VsúadÉspódmenkam]tejtozmuW5aPredáva]úczóVazu]edódáVatpré(úpujúcehozemnýpVn odbeíate]sazavážu]ežapynVrátanedstř]búcieaDPHzap]att

1ňluvne dóhódn!tú ceňu.

1.7 Predpok]adané mnóžltvo predmet! p nen a ]e póčas dobvtfuanla zm uvnéhó Vzťahu {t,] ód 01 L0.2021 do 31 l2.2c24) -743002kwhpyňú MaýodberpVnU

{Mo) odbeEtelF ravázlje póča§ doh.dnltého obdoba odobraťce kcvé ňnó:9tvo plyi! V súčte zá Všetkvódberné m esta UVedenéV Priohe a l tejto zm uvyvo

Výške 743 oo2 kwh,3Však na]ňéne] Vó Výške 0 (0 %)[Wh a narv]acVo VÝške 1486 004 (200 9].)kwh

l3 Méranie mnóžstva p Vnu mer.nie sa bude !5kuróiňóVáťmeracim zaradenim prevádz[ovate'a djsť buÉneirete (dile] baPDs)VmlenedodáVkVv§úlades
p atným Vié.be.ne záváznýmiprávnvmipredp sm], p atným PreVádzkovým poradlom PDs a íe.hn]ckýň podm]enkam]PDs

] 4 DodáVate mánárokn.uplatnene§t8čánkU l Pr.dnetzm LW

a) Vý učné póčas p atnost terto zm uvy, a to [ontrétnÉ dó 31 l2.2D24,. € ViakV pripaderer dodat[ov, ktoré ý týka]ú zň uvných dódáVól( kómóditv po

1712 2a24
b) max]má.e pr€óbjem komodlV, [tórýzódpóVédá 2s% z predpókLadaného množstvd prcdm€tu plnenia,

c) a zárovéó plÉ ňál ňá ne 2 oM poia9 p atnost te]tó žm Uvy

záhradnic[a 10,945 0r Kcmárnó
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Il5 DodáVatelb!detedavzmluVnomobdobípo5kytovaťodberatebvizdlUž.né§l!ibydodávkyplynU(d.lej én'!druženéslužby"),t,j,dodávaťodbeÉtelbvidojého
odbeíných m *tzéňný plyn (ďalej ler plyi ) v dohodnutóm množstr'.,v Émcidohodn!§ch podm rc nó[, ..b.2peči prepÉv! 3 djstribú.i! plynu a bude póskytov.ť

sysrémové slUŽby,

111.6 Dod:ivat€lpr.v.h. !á odberatela zodpďedň6ťz. odchýlku 2a odbérné mi.sto, odbeÉtera uvédené v l.jto zmluv€ vóčizúčtovai.loviodchýlok, odchýlkou je

rczdiel médzi predpokladá nÝm mňóžstvom dódávkv plýnu podla tejto zňluw a 9kutočn e o dob ratým množstvom plyňU na základe téjto zmlútY,

l1,7 Plynom sa na úč.ly !.ito zmllw rózumie p Vn, ktoÝie zmesó! uhlovodlkových plynov tvorenou prevaž.e m€tánom

l],8 odberným m e5tom (ďale] en oM)je miestoodb.r! plyóu Wbávené Určeiým neEd om, Dodávka pynu sa uskutočňlje prechodom.ez m.rado PDs,

li,9 prevádzkóvatelbm dlrn b!čne] sjeteje p vnárénský podn]k oprávnený ná di9ft búciu p yn! na 2ák]ade povoleria Vydánéhó Úradom pre iegulá.iisieťóVý.h ódv.tvi,

do ktorého prevádzkovej dútib!čiej,i.!e j. PliPojeré oM,

l11,1o obchod.oujednotkou ie dodané množstvo.n.r!i. v plyne, ktoÉ prédstaýújé množstvo plvnu zodpov.d.júce l twh tepéln.j en.raie uvoín.n€jjeho dokonalÝm

lpálením,

l1,11 Plynárenskýdeň (d.l.i .n deň)je časové obdobie 24hodín, ktoré ra začina o 6.00 h stredoeurópskeho časuvzmvsl€vyhl, č.24l2o13z.z, ÚradU pr€ rěguláciu

sieťoýých odvetvi, ktolou 5a UstanóVU]ú prav diá pr.lungóvanievnútornéhotrhu seektriňou a prav]dlá preíungovan]evnúto.ného Ýh! 5 plynom,

l1.12 Akvzm Uve 3lebó v obchodných podmienkách (dal.i en oFisú uvedéné do kuňe nry Wda né dodáÝat. 'om alebo PDs (napr, Prevádlkóvý por]adoka eboTechĎické
podmienky)jé plé p6úd.nié práv a pov]n hosti zňLuvných stlán vyplývajúckh z ďchtó dókUňentóv loIhodujúce znenie v čáse ]ch Uphtňcň]á, ák nie je vtejto
zmlUve uv.déna in.k,

ll1.13 Pód pojmom vYlon.nie pripojéniá oPzdo di3iribuan.jsiete s. na účelytéJto zmluw najmá v,úVislosti, nadobudnoiím jéj účiňnortia, povinnostbu dodávát.li
dodáváť plyn, rorumie súbor úkonov a činnostin.vYhnutňý.h na zábézp€čéni. íyziclého 5po]enia dirt.ibučnei siěte § oPzvrátáne montáž. Určeného meradlá
prevádzkováteÍom dGtr]b!Čnei siete,

l1.14 Dodávatelňeňá pov nnósťdodáVaťp ynv p pád. ukončenia distribúc]e plyňU dódótknUtého oMzo streny POsWkoianéhoV sú ádes Prevádzkovým poliadkom

PDs, ako ái póča§ obňédzen]a alébo prerušenla distr búcie plvnu zóstranV PDsV ló2sahú, na ktoďs óbňédzén]ea ebó préruienié distribúcleVzťahlje Po

odstráneni pričin obňédzenia alebo prer!šen]a disý]búcie plynu dodávat.l'bezodk adne Umožni odbélal.'óViodoberať plyn v prislušnoň oM,

ll.!5 Dodjvka p vnu j. táráitovaiá, Pov]ónosť dodáv.ť plyn a uávázok odob€Éťdohodnuiý objem plynu ňožno ňen]ť iba v súlade s Ustánov.ni.mi tejio zmLuvy,

ll1.16 Dodiivka plÝnu ý uskotočňuie z distribučň.j,i.te píirluiného PDs na záklád. zň|uw o pripojeni ktorú od bela te l ulatvolil 5 PDsÝ 5úlade 5 Píevád.kovýň
poriadkóň prislúšného P05

l1,17 zm]UVné§tranV Fr.hhsujú, žespíňajú podm enkystáiovené prislušným i pÉVíyňl predpúň pre realizáciu predmétu tejto zm Uvy podlb tohto článku.

l1,18 Dodávatel'5a tolto zmluvo! zavázuje, že ak bud. odbéráté'V budúcnostj, počas zm uvného obdobia platnostitejto zmluvy, plipáj.ťdi šle oM, či!ž formou

samostatnej zm uvy alebo zm uvného dodalku, ták DodáVarel'bude odberatélbvi garantovóť ple lieto oM jednotkovú cenu dodáVky bez DPH 5 maxjmá nou

od.hýlko! +/_ 35% od jed.otkovej .eny bez DPH dohodnUtčj na základe výs edk! elektlón]ckejaúkcie20 dňa 19.05,2021,

ll1,19 Povinn6ťDodáv.téb dodať plyn je sp|íéná olaňihom, kedy dodávakruňožni odberatélovi plYn odóbr.ť, Plvn 3a považUjé a odóbr.tý ňomentom prechodu
plynu Určeným ň.rádlom na ódbernom miésté, za dodané množslvo 9 pov.žUjú hodnótypódla údajov,kloré PDs poslq/tn€ Dodávátéfóvi u Uróeného měrádla

podla o$bitných prcdpisov Upravujúcich merani.áodovzdávdnie úd.jove podí. PÉvádzkďého poriadku PDs,

lv. Ml€sto plnenia
lV.1 Miestom plnenia sú odberné m]ésta odberate]'a, podrobnejšie lvedenév Priloh. č,l tejto zm UvV,

v. Kúpňá aená
V,1 odberate'je povinný zaplatjt Dodávóte bV]dohodnutú ceru na zákiade ýisl.dku .lektroni.kej aukcie zo dň.19,05,2021v zmvs e tejto zňllvv, v šUme:

á) Jednotková cen. doóvkY: o,o2o5ao €/kwhv€bez DPB

b) Jednotkóvá s.dzba oPH 20%: 0,0o43ao a/kwh
c) ]ednotková sódzbá spotrebnejdáne: 0,001320 €/kwh

d) ]ednotkóvá c.ná dodávkv 0,026280 €/kwh V€s DPH a spolrebno! daňou

e) ce ková cena dodávkv pre VietkyoM uv.d.na V plíoheč 1tejto zň uWVrátane DPH,spotrébnéj dáne a pópatkóVža dlsýibúciu, ktoré§ú účtovanéV

zákonneiVýškev zňVsle p atnéhócenového lorhodn!t]á ÚRso (cenóvé rozhodnutie pre prhtup do d]štribuěnej 5]ete a dGtrlbúciu plYnu)budÉ k dspozícii
odbeÉte bviv ce ej komplexnostin. vyž]éd.nie od dodivateh, któlý ňu jé pov]nný poskytnúť t eto Vypočitaóé hodnotyV lehote 3 mesi.cé od obdižaila
žádost,

ý.2 zmluvhé stranysú vi.2anéviš*ou ]ed.ottovéj c.ňy podra bodu 1. tohto ólánkú, ]ednotková ena je kon.čňá. móže byt zmenéná l.n v 5úlad. so zmluvou,

v.3 zmluvne dohodnutá éná z.hřňa Ýšetkyo6.hodné polóžlývrátane poplatku !a odbeíné miesto,.eny rá d!lby šúvisiace so skladov.niň plynu á cény za prepravú á

tiež póplótkovza nom náciUvovietkých rch téminólogických m!tác]ách (pop alokzá ódberné niesto,flx.á ne§ačná sádzba,stálá rn.$čná pláiba,lixný mes.čný
poPátok, @na za prep..vu, soPp, akékoVek firné.lébo Variabilné prepravné pop atky, sóPsa iné) ld€o reak.jU na najnóvšie zm.iyv dodávateťských ceniíkóch),
pr čom t eto sú buďž nás]ednej laktuláo€ Vyi.chané á ébó sú lvedené Vo íektúre s nu ovou jednotkovou ceiou,

v.4 predáVájúcimápráVoupraviťcenv envpripádé|

a) umién dávok v dovoz€ íclo,dovozné prnálky,résp, iné colné opatlénia),

b) žmién ÝÝškv .esp, 5pó9bu 9ipočtu spotr.bneid.nea DPH,

.) zm€nv oblah!.leboVydani. nového pl.tného Rozhodnuiia Úradu pré re8ulácjU sieťóýý.h odv.ivi, ktorým 9 spoločnosi] E!strcaň, . 5, ako

prevád.kov.t.loviprepravnej siete uÉujú tariív6 prístup do prepravn€]5éte a preprávu plvn! (Řolhodnltie PPs), ktorého dÓll.dkóň je výdok adovatelhá

a preuká.ái.lhá :mena ceny za služby súV s acé s prepravou pre dodáv.teli, pnčóm dódáVate'ňá plávo !práv]ťcenU ua sl!Žby súvřiace 9 prepravou alébó
jéj ]ednótlivé rložkyV zmYsle umeneného a ebo nóVéhó Rozhodnutla PPs, a to presne ó takú alikvótnLj člastku, ó ktorú sa mu Rozhódnutíň PPs zhen
nákladyn. s užbVsúvisiaces prěpravoU K.ždú takúto zmenu ie dodávate'poV nnýdéló]nevydokádovaťVšetkým svojim odbérat.lóm, odberate]'ie
povinný z.platiť dodávatelovi cenU za d!žby súvisiace s preprávou určenú Vsú ade § louto úpr.vou odo dňa účinnostizmeny Rózhódnul]a PPs,



vl. Platobné a íakturačné podmienky
V 1 Fákturačnýň óbdobim ]e obdobe, za kloré sa VykonáVa Vyúčtovan eodberU p]Vnú DódáVáte'pVňU vvkónáVá Wúčiovanie odberu plynu íormo! Wúčtovacej

íaktúrVuá pril ušné ódberné miestó odberateá pynU, pre ktoréie zm]!va uzatvoreňá WúčtóVán é spótrebv p Vn! sa blde WkónáVatVždV pó dóručen

nameÉiÝch hodnóimiorltvá p]ynUzóstr3nV PDs,cena bude uhradenáV EL-rR, Podkadoh preíakturácu bUdú naň€rané mnóŽstvá pynU, predóŽen€

dodávate'oV zo strany PDs a ebo ]óýspósob určen]a ódbÉru V,myslevieóbecne záVázných predp sov

V 2 odberatel'p Vnu]e pov nný uhrádzaťDodáV.iebv p]ynu ža dohodnuié opál(óVa.é dódáVkv p Vn! V pnebehu íalturačneho obdob3 čiastkové p atbV zúčtovaciň
óbdóbiňj€ óbdob€, za ktoré Dodávatel faktuluie ua odber p Vnú pó Určénis]iUtóčnehó množstva ódb€ru p VnU V pripade odberalel.vtarfneiskup n€ M re
zúčtóVácim óbdóbim.ók Vpripadeodberateivtariíiejs(upne5éV]é,účtóVacimóbdóbimmes]ac,odberatebvlvtarine]skupinesaVDodáV.te'Vyíavik1,
dň! mel]á. ó]astlovú lattúr! za opa[ovanú dodáVku p Vn! na sum! 30% pledpók adaňejňesaěne] spótr€by podi'a mesačných Váh, któré sú uvedené V zm uve §ó

p atnó5ťo! L4 kalendárnych dni, me9čnú WúčtóVac u fa[túru pod a skutočného stavú spotleby piyĎU k poslednémU dňU predcháduajúcehó mes]a.a na]neskór dó

3, dňá nanedUiúcehc ňe9iaca só 9platnósťoU 30 ka]endáínych dni, odberalebviýtariine] skupine M DodáVatei Wsiavi k l dňU mesacač]ástkóVúía[túrU zá

opakovanú dodálku p ynú na 5uňu 1/12_nV prÉdpók ádane] ročne] spotreby p Vn! so spIatnosťou 14 [a €ndárny.h dní, a raz róčne VYúčtoVac]u íak!úr! 50

sp atno5ťou 30 ka endárnych dni Pnobnoveum UV}ódódávke p]Vnusa póVažu]€za predpokadanú ročnú5pořebú pLyí! hirtolický Údai o 5potrebe za

predchádzajúceróčnéobdobe,atsiDodávateáaodberate'iédóhódnújnéňnóžstvo

V,3 Faktúra mUsiobsahovať:cekovú9úňú k úhřadé, DpH,nnóijtváódóbratéhópynU,f]xnépatbya]edn.t[ové.envobchódnika a polož[y d sřibúc é, prepravva

sDótrÉbnú daň

V 4 Deň vystaVeniaje UVedeiý na laktúÉ 2a deň 5p atnost]sa póvažLje deň, V ltorom bo a suma zfaktúry odpisaná z ué1! odberate;, V p.ipade, Že splátňosťía[iúry
pr]padn€ na deň pra.ovnéhovo]na a ebo pracovného poko]a, blde sa za deň sp atnc§t íaktúrv považov.t najb žšinanedujúc]pracovný deň

V 5 Patbv h!dú reahzov3né b€zholovostiým p aíobnýň plevodóm ž úĚtu odbérate a ňa účet DódáVate'a

V.6 V pripade, že fáktúra nébUde obsahovaťVšetky predpi5ané n; ežtost daňoÝého dó[ adu pod'a pri5 !šný.h UstánóVeni zál č,222/2ooAzz óDPHVznenineskoriich
predp 5ov álébo ak nÉbUde V sú ade s dódanóU s !žbo! 3 ebo bude obsahovať nesprávné !daie, oklem údá]óV, ža któré n é ]é zódpóVédný DódáVareL odberate's]

lahrádž!]e práVo Vlát ťláktúlU ňá dóp nen]e a €bo prepra.ovan e spo u s uvedenjm .hýbajúcich .á ež tostia ebo ne5přá!nych údáiov

ýL] PVnul]eehotvsp]atnó3iía(túryVrátene]DodáVate'óVnaopravuzdóvodovpodlabcduV/6,teilozň]uÝysažastavi Lehotajpatnost opravene] ÍaltÚíV
óbýhUjúce] Všet[y potrebné zákonné óá ežitcs1l bUde pVnúťódznóVa

Vl.a V pripadepotrebVžmenv!ohto rež]ňU z dóVód! zós! adenaspožadavkami €gislariw bude t;to zmena zm uvne!praÝená po obojrilan.ej dohode forňo!
dodatku k zm uve,

VL.9 Dódáváte'nÉmá nárók na úhradu dilšich nák adov.

vll. Náhrada škody, zmluvné sankcie a zodpovednosť zmluvných stíán
V|,1 AkdodáVate spóšobi pórušeniň svójich póVlnnósriWplliva]n.]ch zteltó Zmllvy akúko ve[š[odU druhej žm u!íéi5tróne, jeho žodpóVednó5{zó lkodu ó póV nio5t

na náhradu šlodvta[tospósobenú druhei ,ňllvner §Éne sá b!de r ad]ta spravovat lstanovenlam]§ 373 a nan obchodného zá[onni[a,

Vl 2 DódáVate']e póV nnýp.edchádzaťvzn ku ikodya !rcb ťVšelkyVhódné a pótrebné ópatren a k odvíátenl! hrozjacej škody, Ak dó]de [u škode]€ pov]nný !robiť
Všetkv íéVyhnutné ópatren 3 ktom!, abV rozsah škody bo]čo nain žši

Vl 3 DódáVate'da]e]zódpovedázasvojuann05ťt.[,abVpredňetZfiUWnématakéVadV,ttórébo]spósobenéporuaenima]ebozanedbanimjehopovinncsli,aktore
bVpodl'a te]t. Zm UvV a plaine] eg 5 ativy bráň rehó l ad.€m! uiivanl!,

V|,4 V pripad€, že dójde na srra.€ DódáVate; k prerlieni! dódáV|V zÉmnéhó plynU Vrozpores usi3noven]am zákona a 251/1012 2.z, o energet t€, alebo Ioňeikáni!
p]nen]a ]ných pov]nnosti, móže odbérálé'prGttjp ť t zň úVnýň sánk. ám z óme!kan á, kióré sú touto zm uvo! dohodi!té vo Výške 0,05 % za kaidý deň oňeik.nia
prerUšenia dódáV[V zemného plvn! T ero 5ankc e budú VýpoČiiaíé žVylakruróVánÉ] lUňV dódáVkv p Vn! dódáVaiebm

V|,5 V pripade omeškania odberót€'a, úhrádóU fá|rúrV pó télňiné ]ej sp atnost, zap atiodberate'úrok z ome![ania Vo výšké 0,05 % za kardý d€ň omeikónia

V|,6 Zap atenim zmluvných 5aňkc in e ie dót[nuté práVó na náhradU;|ódV spósóbe.ej om€škanim s p nenim predmetu zň|!vy.

Vl 7 DódáVate sa zavázu]e, že b€z 5úhlasu odberai€i ieportúpi5voie peňažné póh ádáVky, ktorévzn knú z te]to zm uW]ným iretim osobám

Vl,3 PoVnno5ťou odberaréláje,abezpeóltakýtechnlckýa práVnVstdvodberného m,esta, [torý umoiňlje d 5tr b!c]u pVnu

V],9 DodáVate'je žodpóVedný ě Vódv predmetU ZňlUVyV r.zsah! zákona a,251/2012 z z,oenergetkeaó2meieňe[iorÝchzákonovVhenineskorlichpredp]sóVa
VšeóbecnÝch UsianóVeni.

vlll, záverečné ustanovenia
V .1 zň UVa sa Uzatvár3 na dobu urč tú od 0r.10,202:L dc 31 12 2024 3 népípúlla sá ]e] aUióňat].ká prolongác]a,

V ,2 zm lvu nožno ňenťa dóp ňaťVýučne na zá[ ade dohody zň uvných stráň fórňóu Vžost!pne čis óVaných pisómných dodailov podpúaných opráVneným

2á3tup.aň óhóch zm lvných strán,

V .3 zmena ]dent]j]kačných údájóV zm uvných st.ái ép sóvaných dó óbchódného recistra, akoajčis]o účtu, zme.Voprávnených ó5ób sa ňébudú póVážovaťza zňenV
VyžadU]úce Uzavret]e dodat[u ktejtó 2m uve Zň UVná strána dótkn!rá zmenó! ]e pov nná zmenviý.hto úda]ov pisomne oznám ťdrUhej strane bez zbraočného

odkladu doporučÉnóL záse kou ĚnanoU druh€j zm uvieistrane na ad.esu ]ejside, Talto oznámená zmena nadobúdá účinnosťdňom dorUien a oznámen á druhej

zň]uviej štrané
V ,4 PráVnyVzťah zaoženýróutoZh úvóu sá r]ad a spráV!]e ob.hódným zákónni[om a ostatným Všeobecne záváznýmipráÝiyň predpisň 5 óýeóske]repub ikv,

V,5 Pripadné 5porV, ktoíé V.n]kn! medzizm UVným slranaminazjIadeZm uvvsá budúpredno5tne rie!]ťdohódo! žmlUVných strán któráko Vekzň UVná §trana ]e

oprávnená predlóž ť9pó. na Ýyr eien e VecnÉ a m]estné prin!šném! súdU 9 ovenske] repUb|jlv

V,6 Táto zm UVa ]e VvhotóVená V dvoch l.ÝíópEó.h, [aidý s p atnosťoU.r]g nál!, pričom každá zo zh úvný.h 3trán óbdrži]eden rovnóp]5

V 7 VietlV práVa a povjnnosl]Vyp ýVójúce zo zň lvy pre.hádzaj! V pr'pade lplynut]a, z účen a aj€bo rozdelen a DodáVat€'a v 5úlad€ 5 u5tanovéniám] obchodiého
zákónnika na ]eho pravneho nástupcu a ebo právnvch íástUp.óV ták, ál(ó tó bUde Uraené V p atne] zm uve o 5p ynuti, z účenia ebo rczdeie.ispo očnosti

V L.g U5tanoVén]á žm UVý sú ódde ltené Aksa počastrvania zm uvného v:ťah! 5táné a[ékč VÉl U§taňóVen ezň uVY(a ebo]eho iasť)neplatné alebo nevynúnte'néV

dóredk! zňenv p atnýcb práVnVch predp sov, nebude tým dót[nutá p átnó3ť anl VVnút telnósť óstatnýclr lnanóVeni te]to zm uW á zm UVné slrany sa zar'ázu]U

rÓlcVaťsc]ebmúpraVyzmuvnehoVzťahuVzňV§ÉňÓVé]práVne]úpraWanahradtdot[
abV bólzachóVaný úče zm Uw. zám€ry žň uvných strán óbsáhnUté V póVódných uslanoven a.h



Vll1,9 Táto zmllva zaniká UpVnUtim času, na ktorý bo a dojednaná,

Vll1,10 TútóZňllvu ňožňó]Jkonč]ťdóhódóu zmluvných strán, k platnóst ktoÉisávvtedlie pisomná foíňa,

Vll1,11 zmluvumedz]obomazmuvnýňsiranaňlňožnorverejn]ťajbezpriloh,pričoms!áčízverejniťentelo?ňuwbezvšeikých9pominánýchprilóh.

Vll1.12 Neodd€liiélnou súčaríoU tejto zmluvysú p.ilohy:

b} Píloha č.2E

zóznám, těchni.ká šp.ciíikácia a identaíikáci. oM

Llcenc]a Dodávatelb - Povolenle na podn]k.nié V p vnárensn/eWdané URso

spra.ovan]e osob.ý.h údajoV - cDPR

V 1,13 zm Uva nadobúda p ainorť dňom podpísani. oboň. zmluviýhi strá ná ňi. zňluvá nadobUdne účinn6ťv súlsde, !st, § 47a obč]3i9k.ho !ákonníka dňom
na!lědujúcim po dnl jej zveléjnenia odbéÉt.lbrn,

vll|,14 zmluvné rtrány prchl.lliú, že sá oboznámili 3 obg hóň tějto zmlUw, v plnom.oehu 5 ním súhla3ie. pl.hlasujú, že pň podpi€ t€ito zmluw lonalislobodn.3 1.
zmluva nebola podpb.ňá vtiesni. ani r. náp.dn. n.výhod.ýrh pódmienot a na znak súhlasu 3jéi ob3.hoň iu vláštnoruč.é podpísali.

Vll1.15 Ťáto zmllva 2aniká uPlynutím Ěasu, na korý bol. dojednáná,

l aR ra t a rr-------l oo" f ./ 
7/ 7aa|

ii!í. R.náta B.logďá
riadileí

základná štola,l. Bu*ovĚ.na 3, BratirlaÝ.
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