infolinka: 0800 17 00 17
www.probugas.sk

ZMLUVA
o predaji a kúpe skvapalnených uhľovodíkových plynov v tlakových
fľašiach, o nájme tlakových fliaš, klietok a iného majetku
PROBUGASU
ktorú uzatvárajú:
Obchodné meno:
Sídlo:

P R O B U G A S a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Reg.:

akciová spoločnosť
47695421
2024043010
SK2024043010
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 6048/B

Zastúpený:

Ján Vrtoch
na základe plnej moci

Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN:
SK74 1100 0000 0029 4423 6001
(ako predávajúci a prenajímateľ, ďalej len PROBUGAS)
a

DIČ:

Obec Volica
.................................................
Volica 64
.................................................
obec
.................................................
00323721
.................................................
2021173880
.................................................

IČ DPH:

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

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:

Reg.:

....................................................
Ing. Monika Rohaľová
Zastúpený:
.................................................
VÚB a.s. Mierova, Medzilaborce
Bankové spojenie:
....................................................
SK68 0200 0000 0000 3252 2532
IBAN:
.................................................
(ako kupujúci a nájomca, ďalej len zákazník)

1 zo 10

Zml_PS_13_no fees

infolinka: 0800 17 00 17
www.probugas.sk

1.
PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmetom zmluvy je špecifikovanie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii predaja
a kúpy skvapalnených uhľovodíkových plynov v tlakových nádobách, ďalej len „fľašiach“ a nájme
fliaš, klietok a iného majetku PROBUGASU súvisiaceho s kúpou plynu od PROBUGASU.

2.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
2.1

Skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi sa rozumejú propán, alebo zmes propánu a butánu.
Predávaný propán zodpovedá kvalitatívnym znakom uvedených v STN 65 6481 a predávaná
zmes propánu a butánu odpovedá kvalitatívnym znakom uvedených v STN 65 6482. Propán a
propán-butánová zmes sa dodávajú vo fľašiach pre ďalšie použitie. Skvapalnené uhľovodíkové
plyny, dodávané vo fľašiach, budú ďalej v texte tejto zmluvy označené ako plyn.

2.2

VIFF PROBUGAS je plyn, určený na pohon motorov vysokozdvižných vozíkov. Dodáva sa
v špeciálne upravených fľašiach, čím sa zvyšuje bezpečnosť práce pri používaní plynu a
nedochádza k znečisteniu plynu mechanickými nečistotami dodávaného na spaľovanie.

2.3

Fľašou sa rozumie špeciálne vyrobená tlaková nádoba, do ktorej sa plnia skvapalnené
uhľovodíkové plyny a na jej plnenie sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahuje
zákon o energetike.

2.4

Naplnenou fľašou PROBUGASU sa rozumie taká fľaša, ktorá bola naplnená plynom
a skontrolovaná PROBUGASOM. Každá takáto fľaša (okrem 2 kg PB) je zapečatená ochrannou
fóliou s obchodným menom PROBUGAS. Táto ochranná fólia PROBUGASU je garanciou, že
každá fľaša bola naplnená v súlade s príslušnými právnymi a bezpečnostnými predpismi
v požadovanom množstve a kvalite. Každá ochranná fólia PROBUGASU je opatrená
vyznačeným obchodným menom PROBUGAS a poradovým číslom, ktoré je registrované.

2.5

Klietkou sa rozumie klietka, v ktorej sú uložené fľaše s plynom.

2.6

Majetkom sa rozumejú fľaše, klietky a iné príslušenstvo PROBUGASU spojené so spotrebou
plynu od PROBUGASU, ktoré PROBUGAS prenajme zákazníkovi a ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve spoločnosti PROBUGAS a.s.

2.7

Dodávkou sa rozumie dodanie plynu a majetku PROBUGASU zákazníkovi na základe
telefonického, faxového, alebo mailového objednania a prijatia (objednávka plynu) za poplatky
uvedené v tejto zmluve.

2.8

Pre účely tejto zmluvy nájom majetku PROBUGASU je odovzdanie majetku PROBUGASU na
jeho dočasné užívanie zákazníkom za odplatu (nájomné) alebo bezodplatne (výpožička)
v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Pokiaľ ide o nájom fliaš zákazníkovi, výmena takýchto fliaš v rovnakom type sa bude považovať
pre účely tejto zmluvy za nepretržitý nájom.

2.9

Oprávnenou osobou na strane zákazníka na prijatie dodávky plynu a prenajatého majetku
PROBUGASU sa rozumie osoba, osoby, ktoré zákazník určí buď v tejto zmluve, alebo
v písomnom oznámení zaslanom do PROBUGASU o zmene oprávnenej osoby, osôb. Každé
takéto písomné oznámenie sa stáva súčasťou tejto zmluvy.

2.10

Ochranná známka PROBUGAS je ochranná známka spoločnosti PROBUGAS a.s.
zaregistrovaná v slovnom vyjadrení PROBUGASU podľa príslušných právnych predpisov, pričom
porušovanie práv z nej vyplývajúcich je sankcionované zákonom.
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3. A
KÚPNE CENY ZA PLYN
3.A.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami sú
platné ceny plynu, ktoré sú v nižšie uvedenej tabuľke.

Popis fľaše s plynom

Označenie plynu
vo fľaši na
faktúre

5 kg Easy oceľová fľaša PB s rýchlospojkou

PB 5 kg easy

10 kg oceľová fľaša PB

PB 10 kg

Propán

10 kg oceľová fľaša P

P 10 kg

Propán

10 kg Easy oceľová fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg easy

Propán

10 kg Easy kompozitná fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg K easy

Propán

10 kg VIFF L oceľová fľaša na pohon VZV ležatá

P 10 kg VIFF L

Propán

10 kg VIFF S oceľová fľaša na pohon VZV stojatá

P 10 kg VIFF S

Propán

10 kg VIFF KL kompozitná fľaša na pohon VZV
s rýchlospojkou ležatá

P 10 kg VIFF KL

Propán

33 kg P oceľová fľaša P

P 33 kg

Druh plynu
Propánbután
Propánbután

Cena v EUR
s DPH

42

Presný popis druhu plynu, typu fliaš a ich využitie na konkrétne spotrebiče je uvedený na
www.probugas.sk
3.A.2

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné úpravy cien za plyn budú zákazníkovi vopred oznámené.
Toto oznámenie môže byť realizované zákazníkovi písomne poštou, faxom, alebo mailom.
Takéto oznámenie sa stáva súčasťou tejto zmluvy.

3. B
PRENÁJOM MAJETKU PROBUGASU A CENA ZA DODÁVKY PLYNU ZÁKAZNÍKOVI
3.B.1

Ku dňu podpísania tejto zmluvy sa PROBUGAS a zákazník dohodli na množstve a druhu
prenajatého majetku PROBUGASU tak, ako je to uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.

Druh majetku
PROBUGASU

Popis majetku
PROBUGASU

Označenie majetku

Fľaša

5 kg Easy oceľová fľaša PB s rýchlospojkou

PB 5 kg easy

Fľaša

10 kg oceľová fľaša PB

PB 10 kg

Fľaša

10 kg oceľová fľaša P

P 10 kg

Fľaša

10 kg Easy oceľová fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg easy

Fľaša

10 kg Easy kompozitná fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg K easy

Fľaša

10 kg VIFF L oceľová fľaša na pohon VZV ležatá

P 10 kg VIFF L

Fľaša

10 kg VIFF S oceľová fľaša na pohon VZV stojatá

P 10 kg VIFF S

Fľaša

10 kg VIFF KL kompozitná fľaša na pohon VZV
s rýchlospojkou ležatá

P 10 kg VIFF KL

Fľaša

33 kg oceľová fľaša P

P 33 kg
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Druh majetku
PROBUGASU

Popis majetku
PROBUGASU

Označenie majetku

Klietka

Oceľová klietka na 8 kusov 33 kg fliaš

K 08

Klietka

Oceľová klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

K 16

Klietka

Oceľová klietka na 28 kusov 10 kg fliaš

K 28

Klietka

Pozinkovaná klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

KN 16

Klietka

Pozinkovaná klietka na 24 kusov 10 kg fliaš

KN 24

Adaptér na VZV

Adaptér na VZV – kompozitná fľaša VIFF KL

Adaptér na VZV
VIFF EASY

Prepínací regulátor
na batériu fliaš
Prepínací regulátor
na batériu fliaš

Množstvo
prenajatého
majetku
PROBUGASU
v ks

Regulátor prepínací
50 mbar 6 kg/h 924 S
Regulátor prepínací
30 mbar 6 kg/h 924 S

Regulátor na fixnú batériu fliaš
Regulátor na fixnú batériu fliaš

Zberač

Zberač na fixné spojenie 3 kusov fliaš

Zberač COMAP 6639

Hadica

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica

Spojovacia hadica na prepínací regulátor
(fixná batéria fliaš)

Hadica

Spojovacia hadica na mobilnú batériu fliaš

Hadica COMAP
C 80 – 45 cm
Hadica COMAP
C 80 – 70 cm
Spoj. hadica na
prepínací regulátor.
Hadica spojovacia
60 cm

Spojovací
T - kus
Spojovací
T kus

1

4

Spojovací T - KUS na mobilnú batériu fliaš

Spoj. T – kus Didacta

Spojovací T - KUS na prepínací regulátor
(fixná batéria fliaš)

Spoj. T – kus 431
k prep. Regul. 924 S

2

Iný prenajatý majetok PROBUGASU :
NIE
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.B.2

Po prvej dodávke plynu a prenajatého majetku bude evidencia pohybu a stavu prenajatého
majetku PROBUGASU u zákazníka vedená formou dodacích listov, ktoré sa stávajú súčasťou
tejto zmluvy. Podpisom dodacieho listu PROBUGASU so strany zákazníka sa vždy špecifikuje
predmet nájmu majetku PROBUGASU z pohľadu druhu a množstva.

3.B.3

Zmluvné strany sa dohodli, že PROBUGAS bude účtovať zákazníkovi dohodnutú cenu za každú
dodávku plynu a klietok zrealizovanú na miesto dodávky plynu podľa bodu 4.4 tejto zmluvy
nasledovne:
Cena za každú dodávku plynu je 0 EUR s DPH
Cena za každú dodávku klietky je 0 EUR s DPH
Zmluvné strany sa dohodli, že ak si PROBUGAS sám, alebo pomocou zmluvného prepravcu
prevezme klietku od zákazníka z jeho miesta dodávky podľa článku 4.4 tejto zmluvy na základe
jeho požiadavky, t.j. zákazník chce túto prenajatú klietku PROBUGASU vrátiť, alebo dôjde
k skončeniu platnosti tejto zmluvy, bude PROBUGAS zákazníkovi účtovať cenu vo výške
50 EUR s DPH za každú takto prevzatú klietku od zákazníka.

3.B.4

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné úpravy cien za dodávku plynu a dodávku a odvoz klietok
budú zákazníkovi vopred oznámené. Toto oznámenie môže byť realizované zákazníkovi písomne
poštou, faxom, alebo mailom. Takéto oznámenie sa stáva súčasťou tejto zmluvy.
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3. C
CENA ZA PRENÁJOM MAJETKU PROBUGASU
3.C.1

Za prenajatý majetok PROBUGASU podľa tejto zmluvy sa zákazník zaväzuje platiť
PROBUGASU nájomné.

3.C.2

Prenájom majetku PROBUGASU je stanovený v EUR s DPH za konkrétny typ majetku
PROBUGASU podľa nasledovnej špecifikácie:

Popis majetku
PROBUGASU

Označenie a typ
majetku PROBUGASU

Denný nájom
v EUR s DPH

5 kg Easy oceľová fľaša PB s rýchlospojkou

PB 5 kg easy

0

10 kg oceľová fľaša PB

PB 10 kg

0

10 kg oceľová fľaša P

P 10 kg

0

10 kg Easy oceľová fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg easy

0

10 kg Easy kompozitná fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg K easy

0

10 kg VIFF L oceľová fľaša na pohon VZV ležatá

P 10 kg VIFF L

0

10 kg VIFF S oceľová fľaša na pohon VZV stojatá

P 10 kg VIFF S

0

10 kg VIFF KL kompozitná fľaša na pohon VZV s rýchospojkou ležatá

P 10 kg VIFF KL

0

33 kg oceľová fľaša P

P 33 kg

0,

Oceľová klietka na 8 kusov 33 kg fliaš

K 08

0

Oceľová klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

K 16

0

Oceľová klietka na 28 kusov 10 kg fliaš

K 28

0

Pozinkovaná klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

KN 16

0

Pozinkovaná klietka na 24 kusov 10 kg fliaš

KN 24

0

Adaptér na VZV – kompozitná fľaša VIFF KL

Adaptér na VZV VIFF EASY

0

Regulátor na fixnú batériu fliaš

Reg. prepínací 50 mbar 6 kg/h 924 S

0

Regulátor na fixnú batériu fliaš

Reg. prepínací 30 mbar 6 kg/h 924 S

0

Zberač na fixné spojenie 3 kusov fliaš

Zberač COMAP 6639

0

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica COMAP C 80 – 45 cm

0

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica COMAP C 80 – 70 cm

0

Spojovacia hadica na mobilnú batériu fliaš

Hadica spojovacia 60 cm

0

Spojovacia hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Spoj. hadica na prepínací regulátor

0

Spojovací T - KUS na mobilnú batériu fliaš

Spoj. T – kus Didacta

0

Spojovací T - KUS na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Spoj. T – kus 431 na prep. regul.
924 S

0

Cena za iný prenajatý majetok PROBUGASU :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.C.3

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné úpravy nájomného podľa tejto zmluvy budú zákazníkovi
vopred oznámené. Toto oznámenie môže byť realizované zákazníkovi písomne poštou, faxom,
alebo mailom. Takéto oznámenie sa stáva súčasťou tejto zmluvy.
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3. D
PLATOBNÉ PODMIENKY
3.D.1

PROBUGAS vyfakturuje zákazníkovi cenu za plyn, cenu za dodávku plynu a klietok a nájom na
základe dodacích listov a zákazník uhradí túto faktúru, alebo faktúry v lehote splatnosti uvedenej
na faktúre.

3.D.2

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna výška fakturácie za prenájom v prípade vystavenia
faktúry za prenájom je 5 EUR s DPH. V prípade, ak výška prenájmu bude vyššia ako 5 EUR za
kalendárny mesiac, zmluvné strany sa dohodli, že kalendárny mesiac bude v uvedenom prípade
predstavovať opakovanú dohodnutú lehotu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty.
V prípade, ak výška prenájmu bude nižšia ako 5 EUR za kalendárny mesiac, zmluvné strany sa
dohodli, že koniec obdobia, v ktorom sa minimálna výška fakturácie dosiahla, resp. kalendárny
rok bude v uvedenom prípade predstavovať opakovanú dohodnutú lehotu v zmysle zákona o dani
z pridanej hodnoty.

3.D.4

Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú v EUR vrátane DPH.

3.D.5

Ak zákazník neuhradí faktúru za plyn, nájom majetku, poplatky za dodávky plynu a klietok
v lehote splatnosti, PROBUGAS je oprávnený zastaviť zákazníkovi dodávky plynu až do dátumu
uhradenia všetkých pohľadávok PROBUGASU zo strany zákazníka.

3.D.6

Po uhradení všetkých faktúr, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti, PROBUGAS je oprávnený
žiadať od zákazníka, aby preukázal, že za aktuálne objednaný plyn resp. nájom už zaplatil. Toto
oprávnenie platí do odvolania. Ak zákazník nepreukáže, že za aktuálne objednaný plyn resp.
nájom zaplatil, jeho objednávka nebude prijatá a dodávka realizovaná.

3.D.7

Ak zákazník neuhradí svoje záväzky voči PROBUGASU maximálne do 60 dní od lehoty splatnosti
uvedenej na akejkoľvek faktúre PROBUGASU, PROBUGAS je oprávnený okamžite ukončiť
zmluvný vzťah so zákazníkom.

3.D.8

Pri účtovaní úrokov za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr, PROBUGAS bude postupovať podľa
všeobecne platných právnych predpisov.

4.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI PROBUGASU
4.1

Prenajať také množstvo fliaš zákazníkovi, aby sa zabezpečila možnosť ich obrátkovosti
minimálne 1 x za mesiac.

4.2

Prenajať klietky zákazníkovi, podľa možností PROBUGASU. Prenajatie klietok bude písomne
potvrdené dodacím listom.

4.3

Prenajať fľaše, klietky a iný majetok PROBUGASU v takom technickom stave, že ich je možné
bezpečne používať pre účely, na ktoré boli vyrobené.

4.4

Dodať objednaný plyn a majetok PROBUGASU zákazníkovi na adresu:

Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky už existujúce odberné miesta zákazníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny adresy zákazníka na dodávku plynu a majetku
PROBUGASU, resp. rozšírenie a zrušenie presných adries dodávok podľa tejto zmluvy musí
zákazník oznámiť PROBUGASU písomne na adresu PROBUGASU.
4.5

Poskytovať bezplatné poradenstvo o bezpečnosti dopravy a skladovania plynu, požívaní plynu a
bezpečného používania prenajatého majetku PROBUGASU.
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4.6

V prípade, že obrátkovosť prenajatých fliaš u zákazníka je nižšia ako 1 x za 4 mesiace,
PROBUGAS je oprávnený účtovať zákazníkovi tzv. dodatkový nájom za fľaše a klietky, ktorého
hodnota je 4 x vyššia ako je dohodnutý bežný nájom za fľaše a klietky podľa tejto zmluvy.

4.7

Ak dôjde k strate, alebo k odcudzeniu prenajatého majetku PROBUGASU, PROBUGAS je
oprávnený vyúčtovať zákazníkovi finančnú čiastku, poplatok, ktorý je uvedený v nasledovnej
tabuľke:

Popis majetku
PROBUGASU

Označenie majetku
PROBUGASU

Poplatok za stratu,
alebo odcudzenie
majetku
PROBGUASU
v EUR s DPH

5 kg Easy oceľová fľaša PB s rýchlospojkou

PB 5 kg easy

29,875

10 kg oceľová fľaša PB

PB 10 kg

56,430

10 kg oceľová fľaša P

P 10 kg

56,430

10 kg Easy oceľová fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg easy

66,390

10 kg Easy kompozitná fľaša P s rýchlospojkou

P 10 kg K easy

129,460

10 kg VIFF L oceľová fľaša na pohon VZV ležatá

P 10 kg VIFF L

82,985

10 kg VIFF S oceľová fľaša na pohon VZV stojatá

P 10 kg VIFF S

82,985

10 kg VIFF KL kompozitná fľaša na pohon
VZV s rýchospojkou ležatá

P 10 kg VIFF KL

139,414

33 kg oceľová fľaša P

P 33 kg KL

99,582

Oceľová klietka na 8 kusov 33 kg fliaš

K 08

663,878

Oceľová klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

K 16

663,878

Oceľová klietka na 28 kusov 10 kg fliaš

K 28

663,878

Pozinkovaná klietka na 16 kusov 10 kg fliaš

KN 16

663,878

Pozinkovaná klietka na 24 kusov 10 kg fliaš

KN 24

663,878

Adaptér na VZV – kompozitná fľaša VIFF KL

Adapter na VZV VIFF EASY

33,194

Regulátor na fixnú batériu fliaš

Reg. prepínací 50 mbar 6 kg/h 924 S

66,388

Regulátor na fixnú batériu fliaš

Reg. prepínací 30 mbar 6 kg/h 924 S

66,388

Zberač na fixné spojenie 3 kusov fliaš

Zberač COMAP 6639

66,388

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica COMAP C 80 – 45 cm

33,194

Hadica na prepínací regulátor (fixná batéria fliaš)

Hadica COMAP C 80 – 70 cm

33,194

Spojovacia hadica na mobilnú batériu fliaš

Hadica spojovacia 60 cm

15,800

Spojovacia hadica na prepínací regulátor
(fixná batéria fliaš)

Spoj. hadica na prep. regulátor

23,700

Spojovací T - KUS na mobilnú batériu fliaš

Spoj. T – kus Didacta

23,700

Spojovací T - KUS na prepínací regulátor
(fixná batéria fliaš)

Spoj. T – kus 431 na prepínací regulátor 924 S

23,700

Stratený, alebo odcudzený majetok PROBUGASU naďalej zostáva vo výlučnom vlastníctve
PROBUGASU. V prípade, že zákazník takýto majetok neskôr PROBUGASU vráti, PROBUGAS je
povinný vrátiť zákazníkovi zaplatený poplatok formou dobropisu v rovnakej výške.
4.8

Ak dôjde k poškodeniu prenajatého majetku PROBUGASU, výlučne PROBUGAS je oprávnený
vykonať jeho opravu na náklady zákazníka. Ak dôjde k takému poškodeniu majetku
PROBUGASU, že ho nie je možné opraviť a tým stratí svoju funkčnosť je PROBUGAS oprávnený
vyúčtovať zákazníkovi finančnú čiastku, poplatok ako je uvedený pri strate a odcudzení majetku
podľa tabuľky v tejto zmluve.
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4.9

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy, alebo čiastočného vrátenia
prenajatého majetku PROBUGASU na základe požiadavky zákazníka, je zákazník povinný vrátiť
takýto prenajatý majetok PROBUGASU najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia zmluvného
vzťahu resp. jeho písomnej požiadavky na čiastočné vrátenie majetku PROBUGASU. Miestom
vrátenia prenajatého majetku PROBUGASU je sklad zmluvného partnera PROBUGASU, ktorý
bežne zabezpečuje dodávky plynu a majetku PROBUGASU pre zákazníka v mene
PROBUGASU, ak PROBUGAS neurčí inak. V prípade ak sa tak nestane, tak je PROBUGAS
oprávnený na náklady zákazníka si tento nevrátený majetok odviezť od zákazníka. Zákazník je
povinný umožniť prevzatie majetku PROBUGASU, ktorý bol prenajatý.

4.10

V prípade akéhokoľvek vrátenia prenajatých fliaš PROBUGASU, ktoré sú naplnené plynom od
PROBUGASU, PROBUGAS má povinnosť zaplatiť zákazníkovi hodnotu vráteného plynu vo
fľašiach avšak len za predpokladu, že tieto fľaše boli skutočne naplnené PROBUGASOM, to
znamená, že ventil fľaše je opatrený bezpečnostnou ochrannou fóliou PROBUGAS, avšak len do
výšky 70 % z kúpnej ceny za plyn v poslednej dodávke zákazníkovi.

5.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
5.1

Zákazník je povinný objednávky plynu nahlasovať PROBUGASU na nasledujúcich číslach :
Tel. č.: 0800 17 00 17

Probugas

Tel. č.:
5.2

Zákazník je povinný prijať plyn v zmysle objednávky a potvrdiť podpisom dodací list
PROBUGASU oprávnenou osobou zákazníka na prijatie plynu a majetku PROBUGASU.
Zákazník určuje nasledovné oprávnené osoby na prijatie plynu a majetku PROBUGASU :
Ing. Monika Rohaľová

Tel. č.: 0915 109 918
Tel. č.:

Zákazník zodpovedá, že prijatie dodávky plynu a majetku PROBUGASU prevezmú len
oprávnené osoby v zmysle tejto zmluvy.
5.3

Zákazník je povinný uhradiť v lehote splatnosti všetky faktúry PROBUGASU v zmysle tejto
zmluvy.

5.4

Zákazník je povinný realizovať také organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečia
skladovanie plynu v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, Slovenskými technickými
normami a predpismi pre požiarnu ochranu.

5.5

Zákazník je povinný chrániť prenajatý majetok PROBUGASU pred poškodením, zničením, stratou
a odcudzením.

5.6

Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť PROBUGASU poškodenie, zničenie, stratu, alebo
odcudzenie prenajatého majetku.

5.7

Zákazník je povinný neplniť a nedovoliť tretím stranám plnenie plynu do fliaš, ktoré sú majetkom
PROBUGASU bez predchádzajúceho súhlasu PROBUGASU v zmysle zákona o energetike.

5.8

Zákazník je povinný vytvoriť podmienky k prevzatiu plynu a to tak, že umožní PROBUGASU
a jeho zmluvným partnerom prístup do jeho prevádzky a na dohodnutý čas bude k dispozícii
oprávnená osoba zákazníka na prevzatie plynu a majetku.

5.9

Zákazník je povinný umožniť PROBUGASU a jeho zmluvným partnerom vstup do priestorov, kde
sa skladuje plyn a prenajatý majetok PROBUGASU, za účelom vykonania kontroly prenajatého
majetku PROBUGASU.

5.10

Zákazník je oprávnený reklamovať dodávky plynu, avšak len v súlade s reklamačným poriadkom
PROBUGASU.
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5.11

Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť PROBUGASU všetky mimoriadne udalosti, ktoré sa
stali pri doprave, skladovaní, alebo používaní plynu. Ide predovšetkým o pracovné úrazy, nehody,
výrony plynu, požiare a výbuchy plynu.
Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce s registrovanej ochrannej známky
PROBUGAS v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.
ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
6.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

a)

Ak zákazník v rozpore so zákonom o energetike dá naplniť prenajaté fľaše PROBUGASU inému
subjektu bez súhlasu PROBUGASU, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1659,69 EUR za každý
takýto prípad.
Ak zákazník dá prenajatý majetok PROBUGASU podľa tejto zmluvy do podnájmu inému subjektu
bez súhlasu PROBUGASU, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 331,93 EUR
Ak zákazník podľa tejto zmluvy nevráti prenajatý majetok PROBUGASU v stanovenej lehote,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 násobku určeného nájomného za každý deň podľa tejto
zmluvy až do jeho úplného vrátenia.
Ak PROBUGAS nedodá plyn vo vzájomne dohodnutých termínoch je zákazník oprávnený
účtovať PROBUGASU zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty nedodaného plynu za každý deň
omeškania. Zákazník je povinný takúto skutočnosť oznámiť PROBUGASU písomnou formou.

b)
c)

d)

6.2

Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nemá vplyv na náhradu škody, ktorá
vznikne PROBUGASU, alebo zákazníkovi z titulu porušenia povinností zákazníka, alebo
PROBUGASU vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. so všeobecne záväzných predpisov.

7.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a je uzatvorená na dobu neurčitú.

7.2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa navzájom budú bezodkladne informovať o skutočnostiach,
ktoré ohrozujú, alebo by mohli ohroziť plnenie povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že sa budú bezodkladne písomne informovať o zmenách
týkajúcich sa ich identifikačných údajov, ktoré nastali počas platnosti zmluvy.

7.3

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie o zmenách v adresách dodávok, sídla
zmluvných strán, osôb preberajúcich dodávky plynu a iných kontaktných údajov, ktoré majú vplyv
na plnenie tejto zmluvy musia byť doručené zmluvnej strane písomne.

7.4

Zánik právneho vzťahu podľa tejto zmluvy a ukončenie platnosti zmluvy môže nastať:
a) dohodou zmluvných strán o ukončení platnosti tejto zmluvy;
b) písomnou výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, ktorá začne
plynúť prvým dňom v nasledujúcom mesiaci.
c) okamžitým odstúpením od zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom
porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Okamžité odstúpenie od zmluvy je potrebné
urobiť písomne a doručiť druhému účastníkovi zmluvy. V takomto prípade sa prípadné
sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok pomerovo vyhodnotia ku koncu mesiaca
predchádzajúcemu doručeniu odstúpenia od zmluvy.

7.5

Zmluvné strany sa dohodli, pokiaľ ide o doručovanie akejkoľvek zásielky v rozsahu celej zmluvy,
že ak nie je možné doručiť písomnú zásielku adresovanú na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy
jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane a zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej
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strane inú adresu, zásielka sa bude považovať za doručenú po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej
zásielky aj keď sa druhá zmluvná strana o tom nedozvedela. Za doručenú sa považuje aj
zásielka, ktorej prijatie bolo odmietnuté, alebo ktorá nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej
lehote.
7.6

Zmluvné strany prehlasujú, že pri akýchkoľvek nedorozumeniach a sporoch, ktoré by mohli viesť
k ukončeniu zmluvného vzťahu, budú tieto riešiť v prvom rade rokovaním a vzájomnou dohodou.
Až v prípade, ak zmluvné strany vyčerpajú všetky možnosti vyriešiť svoje spory dohodou, využijú
možnosť skončiť obchodný vzťah podľa predchádzajúcich bodov.

7.7

Pri akomkoľvek spôsobe ukončenia platnosti tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že
obojstranne vysporiadajú svoje vzájomne záväzky a pohľadávky tak, aby sa predišlo súdnemu
sporu.

7.8

Okolnosti vyvolané vyššou mocou v čase ich trvania alebo v čase trvania ich následkov,
oslobodzujú zmluvných partnerov od plnenia zmluvných povinností avšak iba vtedy, keď vyššia
moc včasnému plneniu zmluvy, alebo jej časti zásadným spôsobom zabraňuje. Vyššou mocou sa
rozumejú mimoriadne okolnosti, ktoré zmluvným partnerom prechodne alebo trvalo bránia v
plnení zmluvných povinností, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy a zmluvný partner im nemohol
zabrániť. Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým prírodné vplyvy, záplavy, zemetrasenie,
zosúvanie pôdy, vojny, vojnové udalosti, dôsledky vojny alebo situácie podobné vojne, občianske
nepokoje, povstania, sabotáže, štrajky, teroristické útoky, nariadenia a rozhodnutia vyšších
orgánov a inštitúcií, požiar, explózie a pod. V prípade, že okolnosti vyššej moci alebo ich
následky trvajú dlhšie ako 1 mesiac, zmluvné strany vstúpia do rokovania s cieľom dosiahnuť pre
obidve zmluvné strany prijateľné riešenie.

7.9

Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomne, formou dodatku
k tejto zmluve, ktorý bude obidvomi zmluvnými stranami podpísaný.

7.10

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v tejto zmluve
upravené sa riadia pokiaľ ide o nájom Občianskym zákonníkom v platnom znení. Všetky
ustanovenia týkajúceho sa kúpy a predaja plynu sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom
znení.

7.11

Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom. Táto zmluva
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, pokiaľ nie je
v zmluve stanovené inak.

7.12

Podpisom tejto zmluvy zákazník zároveň dáva súhlas PROBUGASU s použitím jeho kontaktných
údajov na informovanie o aktuálnej ponuke produktov a služieb PROBUGASU. Tento súhlas
dáva zákazník v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a Zákona
č. 147/2001 Z.z. o reklame.

Príloha:
 Živnostenský list zákazníka
 Výpis z obchodného registra zákazníka
Reklamačný poriadok PROBUGASU

Vo Volici dňa 24.10.2016

V Bratislave, dňa 24.10.2016

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

...........................................................
za PROBUGAS

zákazník
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