
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach 
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uzavretá medzi h _ tÍ¡>* Äj r nňr. ^ 

FLAGA, spol. s r.o. 
Šenkvická 14/R 
902 01 Pczinok 
zastúpeným konateľom spoločnosti: Ing. Petrom Po lá kom 
spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom sóde v Bratislave 1, oddiel: S.r.o., vložka 
Č.:13I62/B 
IČO: 34116940 
DIČ: 34116940/608 
IČ DPH: SK 2020361123 

- zón 

VUB: 

BIC: SUBASKBX 
Slovenská sporiteľňa: 
IBAN: ? 
BIC: GIBASICBX 
Tatrabanka: 
IBAN 
BIC: TATRSKBX 

(ďalej len „dodávateľ") 

A 

^ 31609651 

obchodná firma: * "r""tm«cké s'užby 
sídlo: 
zapísaná v OR: 
poštová adresa: 
zastúpená: p. ,) .>, 
tel.číslo: ' ¡ 4 ^ ii' X 
e-mail: 
IČO: 7 í U' í 4 r / 
IČ DPH: SK 
Bankové spojenie: 
(ďalej len „odberateľ") 
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(Hlherateľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených zaväzuje odoberať nižšie uvedený tovar od 
dodávateľa v nasledujúcich špecifikáciách ( hodiace sa zaškrtni i: • 

C1 Šperiálťiy pohonný plyn v 11 kg špeciálnych tlakových »hinjiaiovýeh'oceľiivých fľtifiim'h s keramickou 
vložkou (ďalej len fľaše i 

O Špw&kiv itoluiiun plyt. ! 'ikg. I I kg kompozitných iľ&Sjach 
O í>peciýiny pohonný filji, •. II ku tukových oceľových iľašiudi (ďalej len fľaše , 
O propán v (!,4 kg. i ° kg. 5 k«, i 1 kg. 3?. kg •/ tlakových oceľových fľašiach (ďalej len H'aše } a sudoch 
O propán bután v 0.4 kg, i kg. 2 kg, 5 kg. 10 kg. 33 kg v tlakových oceľových fľašiach a sudoch 

- "ďalej spolu len „tovar., 
2. 

Dodacie podmienky 
2.1. 
a) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar odberateľovi na základe jeho jednotlivých písomných, alebo 
telefonických objednávok. 
Z objednávky musí jednoznačne vyplývať druh a množstvo objednaného tovaru, dodacia lehota a určenie 
odberného miesta , do ktorého má byť tovar dodaný. Dodacia lehota od nahlásenia objednávky maximálne : 

O I pracovný deň od doručenia objednávky dodávateľovi (platí len pre DBL1VERY ) 
O 5 pracovných dní od doručenia objednávky dodávateľovi 

Alebo 

p Dodávky - pravidelný závoz: termíny dodania špecifikovať termíny : ' / t 

*označ „X" 
b) V prípade ,že odberateľ písomne požiada dodávateľa o dodanie tovaru v kratšom termíne ako je zmluvne 
dohodnuté , odberateľ j e povinný uhradiť 2-násobok poplatku - viď. PRÍLOHA 2. 

' i Dodaním sa rozumie odovzdanie lovaru na odberné miesto v • . J - / / ? 

Zásobovanie zo skladu: 1 J - •• \ -
• ' ", • i v 

Miesto Ulica Zvýhodnená linka 

O Bánovce nad 
Bebravou 

Partizánska 73 0850606 303 

O Bánovce nad 
Ondavou 

Železničná 4 
0850606303 

Hronsek Hronsecká l 0850 606303 

O Nedcd 
Neded 1503 0850 606 303 

O Veľký Krtíš Banícka 39 0850 606 303 

2.2. Okamihom dodania tovaru prechádza na odberateľa zodpovednosť za škody na tovare. Pokiaľ zaisťuje 
dopravu odberateľ prechádza na odberateľa zodpovednosť za škody na tovare okamihom prebratia 
tovaru dopravcom odberateľa. 

2.3. Odberateľ je povinný zaistiť riadne a včasné prevzatie tovaru dodaného podľa tejto zmluvy a 
jednotlivých objednávok a ďalej je povinný dbať na to, aby sa všetka manipulácia s tovarom 
uskutočňovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými 
normami. Pri preberaní tovaru za bezpečnosť a ochranu pri práci (BOZP) a požiarnu ochranu (PO) 
zodpovedá odberateľ. 

2.4. Odberateľ je povinný pri prevzatí dodaného tovaro potvrdiť dodací list, ktorý osvedčuje množstvo a 
druh prevzatého tovaru. Jeden rovnopis dodacieho listu si ponechá odberateľ, ďalšie kópie sú určené pre 
dodávateľa. 
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Kúpna cena a plutoht«' podmienky, n á j o m n í / a f ľaše a filtre1 

3.1. Kúpna cena tovaru, za ktorý dodávateľ predáva odberateľ'ovi je stanovená podľa dohody oboch 
'.¡r.Uivnýth stráii podľa aktuálneho platného cenníka ku dňu podpísania zmluvy Cenník je uvedený 

prílohe I .Ktorý jc ncoddeludn»u súčasťou tejto zmluvy . 
i.l v prípade odberu plynu sa odberateľ'zaväzuje k odberu min naplnených fliaš,. 

•••.a kaietidárny irit-siac. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na začiatok ..viď.príLč.I. alumíniových * 
/oceľových s ker.vložkou */ oceľových* fliaš podľa špecifikácie v prílohe zmluvy, ktorých množstvo je 
mesačne odsúhlasené dodávateľom na základe hlásenia odberateľa a zostávajú trvalo vlastníctvom 
dodávateľa. 

3.3. Pri nedodržaní záväzných odberov - ak počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov neodoberie 
odberateľ od dodávateľa tnin. množstvo 50 ks naplnených alumíniových/oceľové s keramickou 
vložkou/14 kg kompozitných fliaš v priemere na mesiac, môže dodávateľ zameniť alumíniové/ oceľové 
s keramickou vložkou fľaše za oceľové a stanoviť nové min. odberové množstvo pre oceľové fľaše. 

3.4. Pri nedodržaní záväzných odberov plynu v oceľových fľašiach je dodávateľ oprávnený znížiť stav 
obalového konta u odberateľa. Nevydanie požadovaných alumíniových/ oceľových s keramickou 
vložkou, alebo oceľových fliaš späť na žiadosť dodávateľa sa považuje za hrubé porušenie zmluvy, čo 
oprávňuje dodávateľa uplatniť bod 8.2. tejto zmluvy. V prípade písomnej požiadavky odberateľa na 
zvýšenie počtu fliaš obalového konta, dodávateľ na základe preverenia tejto požiadavky oznámi 
písomne odberateľovi termíny navýšenia obalového konta a jeho špecifikáciu. 

3.5. Ak odberateľ nedodrží obrátkovosť fľaše 1 krát za 4 mesiace , je dodávateľ oprávnený 4-násobne 
zvýšiť nasledujúce poplatky za nájomné podľa cenníka v prílohe 2. 

3.6. Kúpna cena tovaru je platná odo dňa uzatvorenia zmluvy. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu 
kúpnej ceny, musí však vždy dopredu písomne informovať odberateľa, minimálne 7 dní pred zvýšením 
alebo znížením ceny /úprava ceny/ formou zaslania nového cenníka. 

3.7. Nájomné za fľaše obe strany sa dohodli na nájomnom za fľaše, ktoré bude uhradené v hotovosti, 
alebo na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených dodávateľom { viď bod 3.10.). 

3.8. Odberateľovi špeciálneho plynu pre pohon VZV je možné po vzájomnej dohode spolu s fľašou pre 
pohon VZV poskytnúť filter pre pripojenie fľaše na VZV, ktoré zostávajú trvalo vlastníctvom 
dodávateľa. Odberateľ sa zaväzuje uvedené filtre používať predpísaným spôsobom. 

3.9. Nájomné za filter/adaptér - obe strany sa dohodli na nájomnom za filtre/adaptéry, ktoré bude 
uhradené hotovosti, alebo na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených dodávateľom( viď bod 
3.10.). 

3.10. Spôsob platby za tovar, nájomné za fľaše, filtre adaptér skladovacie skrine(oznaČ X ) : 

O v hotovosti 
© na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených dodávateľom, 

s dobou splatnosti faktúr. !.l .dní 

4. 
Obalové konto, skladovacie skrine, nájomné za skladovacie skrine, náhrada škody 

4.1. V súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy bude odberateľovi skvapalnený plyn propán, špeciálny pohonný 
plyn alebo propán -bután dodávaný vo fľašiach určených pre jednotlivé druhy tovaru. Tieto fľaše sú 
vlastníctvom dodávateľa, ktorý týmto v súvislosti s plnením svojich povinností dodáva tovar podľa 
tejto zmluvy a jednotlivých objednávok a umožňuje odberateľovi užívať fľaše po dobu od dodania 
tovaru vo fľašiach odberateľovi do ich riadneho vrátenia odberateľom alebo osobou, ktorú tento 
vrátením fliaš poverí, späť dodávateľovi do jeho skladu. 

4.2. Na žiadosť odberateľa mu dodávateľ poskytne skriňu na uskladnenie fliaš (ďalej len „skladovacie 
skrine"), ktoré, zostávajú vlastníctvom dodávateľa. Odberateľ potvrdí prevzatie i vrátenie skladovacích 
skríň na dodacom liste, pričom každá strana si ponechá jeden rukopis. 

4.3. Nájomné za skladovacie skrine - obe strany sa dohodli na nájomnom za skladovacie skrine, ktoré 
budú uhradené hotovosti, alebo na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených dodávateľom. 
Výška nájomného: viď.PRÍLOHA 2 
Poplatok za dodanie a odvoz klietky je vo výške: viď.príloha 2 
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4.4. Súhrn iliaš dodávateľa. ktoré í-udú \ súlade s touto zmluvou v bezplatnom užívaní odberateľa, je tzv. 
obalové konto. Východzí sinv obalového konta, z ktorého sa bude vychádzal" pri sledovaní pohybu 
obalového .tyimta v /.ôkiíiW dodackl- listov, je určený počtom Iliaš dodaných -/dherateľovi pr' prvej 
UoOávkc. Obe zmluvné straňy su povinné viesť na základe dodacích ÍÍSÍGV prcLľud o stav« obalového 
konta a skladovacích skriniach ŕ tento oriebežne kontrolovať. Odberateľ je povinný umožniť 
dodávateľovi kedykoľvek po dobu trvania tejto zmluvy uskutočniť i dopredu neohlásené fyzické 
inventúry obalového konta a skladovacích skríň určenými pracovníkmi dodávateľa. Pravidelná 
inventúra bude vykonávaná vždy na konci kalendárneho mesiaca. Fyzická inventúra stavu obalového 
konta musí byť odberateľom vykonaná min. 1 krát za rok a jej výsledky musí v písomnej forme zaslať 
do centrály spoločnosti FLAGA spol. s r.o.. Odberateľ je povinný min. 14 dní pred uskutočnením 
fyzickej inventúry prizvať k tejlo inventúre pracovníkov spoločnosti FLAGA spol. s r.o. 

4.5. Dodávateľ nesie náklady spojené s poplatkami so zákonom predpísanou tlakovou skúškou fliaš a 
zodpovedá za vybavenie fliaš podľa všeobecne záväzných právnych predpisov len do doby dodania 
tovaru vo fľašiach odberateľovi. Po dobu užívania fliaš, filtrov a skladovacích skríň nesie odberateľ 
zodpovednosť za Škody na týchto predmetoch. 

4.6. Odberateľ je oprávnený užívať fľaše, filtre a skladovacie skrine v súlade s účelom, ku ktorému sú 
vzhľadom k ich technickým parametrom určené, a nemôže na nich bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu dodávateľa prevádzať akékoľvek zmeny. Odberateľ sa zároveň zaväzuje neposkytovať fľaše 
k akýmkoľvek účelom tretím stranám, napr. za účelom naplnenia a pod.. Porušenie tohto ustanovenia sa 
považuje za hrubé porušenie zmluvy a bude sankcionované pokutou uvedenou v bode 8.3 .zmluvy. 

4.7. V prípade zistenia závad na fľašiach, filtroch a skladovacích skriniach je odberateľ povinný tielo 
okamžite vyradiť z prevádzky a okamžite oznámiť dodávateľovi potrebu opravy so špecifikáciou 
závady. Náklady spojené s odstraňovaním závad nesie odberateľ, s výnimkou, ák ide o závady 
spôsobené dodávateľom. 

4.8. Za stratenú alebo poškodenú tlakovú alumíniovú fľašu poskytne odberateľ dodávateľovi náhradu škody 
vo výške < viď. Príloha č. I.) , za stratenú alebo poškodenú skriňu poskytne odberateľ dodávateľovi 
náhradu škody vo výške ( viď. Príloha č. L), s výnimkou bežného opotrebovania, ktoré sa za 
poškodenie nepovažuje. Za stratený alebo poškodený filter poskytne odberateľ dodávateľovi náhradu 
škody vo výške ( viď. Príloha č. I.) , s výnimkou bežného opotrebovania, ktoré sa za poškodenie 
nepovažuje. Za stratenú alebo poškodenú tlakovú oceľovú fľašu a oceľovú fľašu s keramickou vložkou 
poskytne odberateľ dodávateľovi náhradu škody vo výške uvedenej v prílohe tejto zmluvy za fľašu, s 
výnimkou bežného opotrebovania, ktoré sa za poškodenie nepovažuje. Náhrada škody nemá vplyv na 
zmluvnú pokutu. 

5, 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Zmluvné strany sú povinné jednať pri plnení povinností podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou 
a postupovať v súlade so záujmami druhej strany, ktoré sú im známe. Súčasne sú zmluvné strany 
povinné zdržať sa všetkého, čím by mohla byť ohrozená povesť a dobré meno druhej zmluvnej strany. 

5.2. Odberateľ potvrdzuje prebratie nasledujúcich dokumentov: 
- karta bezpečnostných údajov /bezpečnostná karta/ v zmysle platných legislatívnych predpisov NR SR 
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších prepisov 
- pokyny : „BEZPEČNOSTNÝ POKYN pre umiestňovanie, skladovanie a predaj tlakových fliaš zo 
skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi v klietke na skladovanie fliaš" a poučenie o spôsobe 
používania filtrov VZV. 

5.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky ustanovenia tejto zmluvy rovnako ako všetky informácie, 
ktoré sa o druhej zmluvnej strane dozvedia v súvislosti s plnením tejlo zmluvy, predstavujú obchodné 
tajomstvo a zaväzujú sa ich neposkytnúť tretej osobe ani nepoužiť v rozpore s ich účelom. To neplatí, 
pokiaľ sa tieto informácie stali obecne známymi bez pôsobenia niektorej zo zmluvných strán. Povinnosť 
utajenia podľa tohoto bodu zmluvy trvá i po ukončení tejto zmluvy. 

ta y 
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6. 
Trvan ie a ukončťiHc yjňljuvy 

{¡.I. *Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace «d doručenia výpovede 
druhej strane. Výpovedná lehota začína prvým dňom po Mesiaci. v kton.ii: bola výpoveď doručená 
druhej sírtiiic. 

6.2. *Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú V prípade ak nie je 3 mesiace 
pred ukončením platnosti tejto zmsuvy písomne doručené druhej sírane rozhodnutie jednej zo 
zmluvných strán v tejto zmluve nepokračovať, platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje o 1 rok. 

6.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomným doporučením od tejto zmluvy odstúpiť 
okamžite, ak bude na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo ak 
bude návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku. 

6.4. Dodávateľ od tejto zmluvy môže okamžite odstúpiť, ak bude odberateľ meškať so zaplatením kúpnej 
ceny tovaru po dobu dlhšiu ako 30 dní po splatnosti. 

6.5. Dodávateľ od tejto zmluvy môže okamžite odstúpiť, ak nebude odberateľ pri nakladaní s tovarom alebo 
s fľašami dodržiavať záväzné právne predpisy alebo bude tovar, fľaše alebo skladovacie skrine užívať 
v rozpore s touto zmluvou alebo záujmami dodávateľa (napr. v prípade poskytovania fliaš 
k akýmkoľvek účelom tretím stranám, plnenie fliaš iným subjektom než je dodávateľ uvedený v tejto 
zmluve a pod.) 

6.6. Odstúpenie od zmluvy v prípadoch vymedzených v tomto bode je platné jeho doničením druhej 
zmluvnej strane, pričom k tomuto okamžiku táto zmluva zaniká. Odstúpenie od tejto zmluvy sa však 
netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy alebo na zmluvnú pokutu ani iných 
zmluvných ustanovení, ktoré majú podľa vôle zmluvných strán alebo vzhľadom k ich povahe trvať i po 
ukončení zmluvy. 

7. 
Vrátenie predmetov vo vlastníctve dodávateľa po ukončení zmluvy. 

7.1. Najneskôr do jedného týždňa po ukončení tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné odovzdať si všetky 
predmety, ktoré od druhej strany v súvislosti s plnením tejto zmluvy prevzali, najmä fľaše, skladovacie 
skrine, reklamné tabule, atď. Náklady na vrátenie prevzatých predmetov, najmä náklady na dopravu 
znáša tá strana, ktorá uvedené predmety vracia. Nedodržania tohto termínu sa považuje za porušenie 
povinností a je sankcionované zmluvnou pokutou podľa bodu 8.2. tejto zmluvy. Táto pokuta za 
nedodržanie termínu vrátenia predmetov sa uplatní bez ohľadu na to, či dôjde k vráteniu predmetov. 

8, 
Zmluvná pokuta 

8.1. V prípade omeškania odberateľa splatením kúpnej ceny a nájomného vo výške a spôsobom podľa 
článku 3 tejto zmluvy, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvné pokuty z dlžnej čiastky vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

8.2. Ak poruší odberateľ svoju povinnosť na základe vyzvania dodávateľa vrátiť riadne a včas predmety vo 
vlastníctve dodávateľa, ktorých užívanie bolo v súlade s touto zmluvou prenechané odberateľovi, je 
odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ( viď. Príloha č. L) za každý kus 
nevrátenej alumíniovej fľaše, ( viď. Príloha č. I.) za každý kus nevrátenej skladovacej skrine , ( viď. 
Príloha č. I.) za každý kus nevráteného filtra a ( viď. Príloha č. I.) za každý kus nevrátenej oceľovej 
fľaše s ker,vložkou. Odberateľ je rovnako povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
uvedenej v prílohe tejto zmluvy za každý kus nevrátenej oceľovej fľaše. Zaplatením tejto zmluvnej 
pokuty nie je nijako dotknuté majetkové právo dodávateľa k uvedeným predmetom a dané predmety 
neprechádzajú do vlastníctva odberateľa. Odberateľ je povinný bez ohľadu na zaplatenie pokuty 
uvedené predmety dodávateľovi vrátiť. 

8.3. V prípade, že odberateľ poskytne fľaše k akýmkoľvek účelom tretím stranám za účelom ich naplnenia, 
zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu 3500,00 € za každý prípad zistený dodávateľom. Táto pokuta 
nemá vplyv na pokuty uvedené v bode 8.2. 

ď 
Today's Energy. 
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9. 
. Záverečné «Istaiioveuk 

H.!. 'áto zrniiivn sa riadi slovenským právom. zákopmi cíichociným zákonníkom v platnom znení, 
•1.2. Pokiaľ by ustanovenie tejto zniiuvy boio alebo sa stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej 

zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú dosiahnuť hospodárskeho účelu neplatného zmluvného 
ustanovenia zjednaním platného zmluvného ustanovenia, ktoré sa bude čo možné najviac blížiť 
sledovanému zmyslu neplatného zmluvného ustanovenia. Medzery v zmluve je treba vyplniť primerane 
hospodárskemu účelu tejto zmluvy. 

9.3. Ku zmenám tejto zmluvy je potrebná písomná forma(dodatok). Písomnú formu je treba tiež ku vzdaniu 
sa náležitosti písomnej formy. 

9.4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z. ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom. 
9.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. 
9.6. Osobitné dohody: j, / 

Prílohy: 

1. Cenník FLAGA plynu vo fľašiach a požiadavka na obalové konto 

2. Cenník výšky nájmov, dodacích poplatkov, služieb, servisu a príslušenstva 

/ 

U ^ . l o ť i 

Rags spot, f.o. 
Ženkvick o n ' 01 Pezinok 
IČO:34 —«123 
-.-.i . . rfww.flaga.sk 

Ing. Peter Polák 
konateľ spoločnosti 

Za odberateľa 

'"-Sni M i V b y 
* * * • . . . 3í 
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ľ K! LOM A 1 k zmluve č.: 
C E N N Í K ľ L A C A ľ L Y N Ľ VO F H A S I A C! II 

A POŽIADAVKA OBALOVÉHO KONTO 
Druh fľaše Poŕet.Hiaš / 

ks Cena za náplň 
C/kp bez Df H 

( v prípade plynu pre 
VZV - vrátane 

.spotrební'.-] dane} 

í/fľaša btz DI'H t/f ra?» s DPH 

VZV 11 kg -Fe 
VZV 11 kg • Ker. 
VZV 11 kg -Al 
VZV 10 kg 
KOMPOZ1T 
VZV 14 kg 
KOMPOZIT 
Propán 2 kg 
Propán 5 kg 
Propán 11 kg •'i 
Propán 33 kg , . í i 
P-fi 2 kg 

1 í 
P-B 5 kg 
P-B 10 kg •í ?. r ľK • « 

** 

ľ-B 33 kg ^ 
* 

SERVIS, PRISJLUSENSTVO 
Počet/ks 

Filter pre VZV priamy 
Filter pre VZV rohový 
Adaptér na rýchlospojku 
Klietka M 
Klietka V 
Plachta BOZP - výdaj FP 
Plastová tabuľa FP obojstranná so stojanom 

NÁHRADA ZA POŠKODENIE, STRATU, NEVRÁTENIE MAJETKU 

Druh fľaše /obalu/ Náhrada za stratu, poškodenie majetku 
a nevrátenic majetku 

EUR/ks 
2kg 17 
10/11 kg 40 
33 kg 80 
11 kg Fe 40 
11 kg Al 235 
11 kg Ker 140 
lOkgkomp. 100 
14kgkomp. 200 
Predfilter/adaptér 135 
Klietka malá 400 
Klietka veľká 800 
Klietka pozinkovaná 1000 

D á t u m : 
i L >. ¿ W 

Podpis:: 
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