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ZMLUVA 
 

o komisionálnom predaji skvapalnených uhľovodíkových plynov 
v tlakových oceľových fľašiach 

 
 
ktorú uzatvárajú: 
 
Obchodné meno:    P R O B U G A S a. s.  
Sídlo:      Nám. 1. mája 18 

811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto 
Právna forma:    akciová spoločnosť 
IČO:      47695421 
DIČ:      2024043010 
IČ DPH:     SK2024043010 
Reg.:  Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sa, vložka číslo: 6048/B  
  
 
Zastúpený:     Juraj Šišmiš 

na základe plnej moci 
 
Bankové spojenie:    ČSOB banka 
IBAN:      SK18 7500 0000 0000 0293 0383 
 
(ako predávajúci, ďalej len PROBUGAS) 
 
a 
 
Obchodné meno:    Obec Tuhár 
 

Sídlo:      Tuhár 56 
 

      985 12  Tuhár 

 
Právna forma:    Obec 
 

IČO:      00316482 
 

DIČ:      --- 
 

IČ DPH:     --- 
 

Reg.:      --- 
 

 
Zastúpený:     Bc. Peter Čeman 
 

       
E-mail:     starosta.tuhar@gmail.com 
 

Telefonický kontakt:   0911 491 250 

 
Bankové spojenie:    Prima banka 
 

IBAN:      SK79 5600 0000 0060 5008 8001 
 
(ďalej ako komisionár) 
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1. 

PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Komisionár sa touto zmluvou zaväzuje, že zariadi vo svojom mene pre komitenta a na jeho účet za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve predaj plynu vo fľašiach zákazníkom, ďalej v mene a na 
účet komitenta prevzatie prázdnych fliaš od zákazníkov a splní ďalšie povinnosti špecifikované 
v tejto zmluve. 

 
1.2  Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi dohodnutú odplatu za podmienok stanovených touto 

zmluvou. 
 
1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené podnikať v relevantných oblastiach, disponujú 

potrebnými živnostenskými oprávneniami a prípadne inými, platným právom vyžadovanými 
povoleniami. 

 
1.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy: 

• Sú si vedomé svojej povinnosti odviesť riadne DPH správcovi dane a zaväzujú sa DPH riadne, 
včas a v správnej výške z predmetného obchodu odviesť; 
• Sú v ekonomicky dobrej kondícii a nemajú vedomosť o tom, že by boli osobou, voči ktorej by bolo 
vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani súdne konanie, v ktorom 
neúspech by viedol k záväzku, ktorého splnenie by významne hospodársky destabilizovalo situáciu 
zmluvnej strany; 
• Nemajú vedomosť o tom, že by boli osobami ohrozenými vstupom do konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania; 
• Riadne a včas plnia všetky svoje splatné záväzky a nenastali u nich dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH; 
• Nie sú vedené v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, 
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky; 
• Účty, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy pre obchodné operácie sú účtami, ktoré 
sú oznámené miestne a funkčne príslušnému správcovi dane. 

  
1.5 Každá zmluvná strana má povinnosť informovať druhú zmluvnú stranu o skutočnostiach, ktoré 

môžu mať dopad na vyhlásenia podľa predchádzajúceho odseku. V prípade nesplnenia tejto 
informačnej povinnosti, zodpovedá zmluvná strana druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá druhej 
zmluvnej strane vznikla v príčinnej súvislosti s nesplnením informačnej povinnosti. 

 
 

2. 
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 
2.1 SKVAPALNENÝMI UHĽOVODÍKOVÝMI PLYNMI sa rozumejú propán, alebo zmes propánu a 

butánu. Predávaný propán odpovedá 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 pre ďalšie použitie v oceľových tlakových nádobách. 
Skvapalnené uhľovodíkové plyny, dodávané v oceľových tlakových fľašiach, budú ďalej v texte tejto 
zmluvy označené ako plyn. 

 
FĽAŠOU sa rozumie, špeciálne vyrobená oceľová tlaková fľaša, do ktorej sa plnia skvapalnené 
uhľovodíkové plyny. Fľaša nie je predmetom predaja zákazníkovi, ale ostáva majetkom komitenta.  

 
 SKLADOM sa rozumie klietkový sklad, v ktorom sa skladujú fľaše s plynom. 
 
 SKLAD KOMITENTA sa rozumie skladovací priestor odovzdaný komitentom komisionárovi a je 

určený na skladovanie skladovej zásoby plynu vo fľašiach patriacej komitentovi. 
 
 MAJETKOM KOMITENTA sa rozumie plyn, inkasované peniaze, fľaše, hasiace prístroje a sklady. 

Plyn, fľaše, hasiace prístroje a sklady komitent odovzdá komisionárovi v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy. Peniaze inkasované od zákazníkov (kúpna cena plynu, zábezpeka za fľaše) je komisionár 
povinný vyplatiť komitentovi v súlade s touto zmluvou. Zverený majetok komisionárovi, resp. 
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majetok, ktorý komisionár prevzal od zákazníkov pre komitenta, zostáva majetkom komitenta bez 
ohľadu na jeho fyzické umiestnenie. 

 
ZÁKAZNÍK je zmluvný partner komisionára (kupujúci/konečný spotrebiteľ), ktorý kúpil plyn od 
komisionára na základe ústnej kúpnej zmluvy a po úhrade kúpnej ceny plynu mu komisionár 
odovzdal plyn zo skladovej zásoby.  

 
 PREDAJNÝM MIESTOM sa rozumie stacionárne predajné miesto komisionára, kde komisionár 

zabezpečuje predaj plynu vo svojom mene pre komitenta. 
 

SKLADOVÁ ZÁSOBA je množstvo plynu vo fľašiach dohodnuté v tejto zmluve, ktoré sa komitent 
zaväzuje skladovať v klietke u komisionára a tak vytvoriť podmienky pre plnenie povinností 
komisionára po dobu platnosti tejto zmluvy. Skladová zásoba je vo výlučnom vlastníctve komitenta 
až do okamihu zrealizovania komisionálneho predaja.  

 
DODACÍ LIST je písomný doklad, ktorým komisionár potvrdzuje komitentovi prevzatie plynu do 
skladu za účelom plnenia povinnosti komisionára podľa tejto zmluvy, resp. odovzdanie prázdnych 
fliaš komitentovi. 
 
POTVRDENIE O ZLOŽENÍ ZÁBEZPEKY je písomný doklad, riadne a úplne vyplnený a podpísaný 
komisionárom ako príjemcom zábezpeky v mene komitenta a zákazníkom, potvrdzujúci prevzatie 
zábezpeky od zákazníka za fľašu. 

 

3. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
3.1. Komisionár sa zaväzuje na účely plnenia tejto zmluvy umožniť komitentovi zriadiť na náklady 

komitenta sklad, v ktorom bude komisionár počas platnosti zmluvy skladovať skladovú zásobu 
plynu vo fľašiach patriacu komitentovi. Sklad plynu bude zriadený na adrese predajného miesta 
komisionára: 
...................................................... ...................................................................................................... 

Obecný úrad – zberový dvor obecného úradu, 985 12 Tuhár 56 
............................................................................................................................................................. 

 
3.2. Komisionár podpisom tejto zmluvy a na dobu jej platnosti bezodplatne vypožičiava priestor 

nevyhnutný na umiestnenie klietky nachádzajúci sa v prevádzke komisionára za účelom zriadenia 
skladu plynu komitenta a plnenia tejto zmluvy komisionárom. Zmluva o výpožičke priestoru na 
umiestnenie skladu komitenta sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká automaticky skončením 
platnosti tejto zmluvy. 
 

3.3. Komisionár nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu komitenta zmeniť 
dohodnutú adresu a umiestnenie skladu plynu.  
 

3.4. Skladová zásoba plynu v sklade bude : 
 

Typ fľaše  
2 kg 
PB 

5 kg 
PB 

5 kg PB 
easy 

10 kg PB 10 kg 
P 

10 kg P 
easy 

33 kg P 10 kg 
VIFF S 

Počet v ks 10 -- -- 16 -- -- -- -- 

 

Typ fľaše  
10 kg 

VIFF L 
10 kg 
VZV L 

10 kg 
VZV O 

10 kg P 
VIFF KL 

Počet v ks -- -- -- -- 

 

Typ klietky  K12 KN16 K24 K28 

Počet v ks -- 1 -- -- 
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Prípadné zvýšenie celkového počtu fliaš na skladovej zásobe dohodne komitent s komisionárom. 
Každú dodávku plynu do skladu komitentom, či prípadné zníženie alebo zvýšenie fliaš v skladovej 
zásobe, potvrdzujú komitent a komisionár podpísaním dodacieho listu. Komisionár sa zaväzuje 
priebežne kontrolovať skladovú zásobu plynu a v dostatočnom časovom predstihu požiadať 
komitenta o dodanie chýbajúceho množstva plynu do skladu. Komisionár sa zaväzuje umožniť 
komitentovi dodanie plynu do skladu a tak udržiavať dohodnutú skladovú zásobu plynu v klientke 
podľa vlastných rozvozných plánov, podľa potrieb komisionára, a za účelom plnenia povinností 
komisionára podľa tejto zmluvy.  

 
3.5. Komisionár sa zaväzuje : 

3.5.1. zariadiť vo svojom mene pre komitenta a na jeho účet predaj plynu vo fľašiach zákazníkom 
na svojom predajnom mieste za kúpnu cenu stanovenú komitentom, a  

3.5.2. prevziať vo svojom mene na účet komitenta od zákazníka kúpnu cenu plynu, vykonať úkony 
s elektronickou registračnou pokladňou komisionára (ďalej len „ERP“) evidujúcou tržby za 
predaj plynu vo fľašiach a odovzdať zákazníkovi daňový doklad po zaevidovaní tržby v 
príslušnej ERP, a  

3.5.3.  prevziať prázdnu fľašu rovnakého druhu a typu od zákazníka, v prípade, ak zákazník 
disponuje prázdnou fľašou na výmenu za plnú, alebo 

3.5.4. prevziať v mene a na účet komitenta od zákazníka zábezpeku za fľašu, v prípade, ak 
zákazník nedisponuje prázdnou fľašou na výmenu za plnú, riadne a úplne vyplniť 
potvrdenie o zložení zábezpeky za fľašu, zákazníkom a komisionárom podpísaný originál 
potvrdenia odovzdať zákazníkovi a kópiu potvrdenia ponechať pre komitenta (v tomto 
prípade sa zmluvný vzťah medzi komitentom a komisionárom riadi ustanoveniami 
o mandátnej zmluve, pričom komisionár ako mandatár koná v mene a na účet komitenta 
ako mandanta), a 

3.5.5. vydať plyn vo fľaši zákazníkovi, alebo 
3.5.6. prevziať prázdnu fľašu od „zákazníka“, ktorý nekupuje plyn ale žiada len o vrátenie 

zábezpeky za vrátenú prázdnu fľašu, vyplatiť v mene komitenta zákazníkovi zábezpeku za 
fľašu v sume podľa predloženého originál potvrdenia o zložení zábezpeky a zákazníkom 
a komisionárom podpísaný originál potvrdenia ponechať pre komitenta (v tomto prípade sa 
zmluvný vzťah medzi komitentom a komisionárom riadi ustanoveniami o mandátnej zmluve, 
pričom komisionár ako mandatár koná v mene a na účet komitenta ako mandanta). 

 
3.6. Ku dňu podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami sú platné a pre komisionára záväzné 

kúpne ceny plynu, ktoré sú v nižšie uvedenej tabuľke. Všetky ceny sú uvedené s DPH. 
 

Typ fľaše  
2 kg 
PB 

5 kg 
PB 

5 kg PB 
easy 

10 kg PB 10 kg 
P 

10 kg P 
easy 

33 kg P 10 kg 
VIFF S 

Kúpna cena 
plynu v € 
vrátane 

DPH 

4,00 -- -- 14,00 -- -- -- -- 

 

Typ fľaše  
10 kg 

VIFF L 
10 kg 
VZV L 

10 kg 
VZV O 

10 kg P 
VIFF KL 

Kúpna cena 
plynu v € 
vrátane 

DPH 

-- -- -- -- 

  
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné úpravy kúpnych cien za plyn budú komisionárovi vopred 
písomne (stačí aj emailom) oznámené. Nové kúpne ceny plynu sú pre komisionára záväzné 
počnúc dňom uvedeným v písomnom oznámení, avšak nie skôr ako druhý pracovný deň odo dňa 
doručenia oznámenia komisionárovi. Takéto písomné oznámenie sa stáva súčasťou tejto zmluvy 
a je pre komisionára záväzné. 
 

3.6. Ku dňu podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je platná a pre komisionára záväzná 
suma zábezpeky za fľaše, ktorá je v nižšie uvedenej tabuľke:  
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DRUH FĽAŠE  SUMA ZÁBEZPEKY/1 KS 

PB 2 kg oceľová 20 € 

PB 5 kg easy oceľová 30 € 

P 7,5 kg easy kompozitná 40 €  

PB 10 kg oceľová 40 € 

P 10 kg oceľová 40 € 

P 10 kg easy kompozitná 50 € 

P 33 kg oceľová 90 € 

 
Na sumu zábezpeky sa v zmysle platných právnych predpisov neuplatňuje DPH. 
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné úpravy sumy zábezpeky za fľaše budú komisionárovi 
vopred písomne (stačí aj emailom) oznámené. Takéto písomné oznámenie sa stáva súčasťou tejto 
zmluvy a je pre komisionára záväzné. 

 
3.7. Komisionár nie je oprávnený : 

3.7.1. uzatvárať v mene komitenta alebo v mene tretích osôb zmluvy o predaji plynu so 
zákazníkmi; 
3.7.2. uzatvárať vo svojom mene a súčasne na svoj účet alebo na účet tretích osôb zmluvy 
o predaji plynu so zákazníkmi; 
3.7.3. prevziať od zákazníka akúkoľvek odplatu za činnosť komisionára podľa tejto zmluvy; 
3.7.4.    použiť na splnenie zmluvy inú osobu. 

 
3.8. Komisionár je povinný: 

3.8.1. prevziať od komitenta do skladu plyn vo fľašiach a odovzdať komitentovi prázdne fľaše 
v dohodnutom čase. Potvrdením o prevzatí plynu a odovzdaní prázdnych fliaš je komisionárom a 
komitentom podpísaný dodací list; 
3.8.2. umožniť komitentovi vstup do priestorov, kde sa skladuje plyn v klietke, za účelom 
vykonania kontroly skladovej zásoby plynu komitentom, resp. vrátenia majetku komitentovi po 
skončení platnosti tejto zmluvy; 
3.8.3. umožniť komitentovi vykonať inventarizáciu skladových zásob plynu a odovzdaných 
prázdnych fliaš pri každej dodávke plynu do skladu. Komitentom a komisionárom podpísaný 
záznam o inventarizácii stavu majetku sa považuje za nesporný a pre zmluvné strany záväzný; 
3.8.4. neplniť a ani neumožniť tretím osobám plnenie plynu do fliaš, ktoré sú majetkom 
komitenta. 

 
3.9 Komisionár je povinný: 

3.9.1. vydať zákazníkovi plyn výlučne zo skladovej zásoby. V prípade, že množstvo plynu 
zakúpeného zákazníkom je väčšie ako skladové zásoby, chýbajúce množstvo plynu bezodkladne 
nahlásiť komitentovi. 
3.9.2.  vydať zákazníkovi plyn len v počte kusov fliaš a vo fľašiach podľa druhu plynu a typu 
fliaš v súlade s touto zmluvou, objednávkou zákazníka a daňovým  dokladom z ERP; 
3.9.3. prevziať od zákazníka kúpnu cenu plynu a zábezpeku za fľaše v sume dohodnutej v tejto 
zmluve, pričom prijatá kúpna cena sa musí zhodovať so sumou kúpnej ceny uvedenej na daňovom 
doklade z ERP a prijatá zábezpeka sa musí zhodovať so sumou zábezpeky uvedenej na 
podpísanom potvrdení o zložení zábezpeky; 
3.9.4. prevzaté peniaze (kúpna cena plynu a zábezpeka za fľaše) odviesť komitentovi 
v lehotách a spôsobom dohodnutým v bode 3.17 a 3.18 tejto zmluvy; 
3.9.5. riadne vyplnené a podpísané potvrdenia o zloženej zábezpeke za fľaše odovzdať 
komitentovi v lehotách a spôsobom dohodnutým v bode 3.19 tejto zmluvy; 
3.9.6. vrátiť majetok späť komitentovi najneskôr do 5 kalendárnych dní od skončenia tejto 
zmluvy. 
3.9.7. vyplatiť zákazníkovi zábezpeku za vrátenú fľašu v sume podľa druhu fľaše uvedenej na 
podpísanom originál potvrdení o zložení zábezpeky.  
 

3.10. Komisionár je povinný pri zariaďovaní záležitosti konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa 
pokynov komitenta a v súlade s jeho záujmami. 
 

3.11. Komisionár je povinný dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy týkajúce sa skladovania 
plynu a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa predaja plynu.  
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3.12. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť komitentovi všetky skutočnosti, ktoré by 
mohli ovplyvniť plnenie jeho povinností. 

 
3.13. Komisionár sa zaväzuje, že kedykoľvek umožní pracovníkom komitenta, resp. ich splnomocneným 

zástupcom vstup do skladu komitenta za účelom doplnenia skladových zásob, vykonania fyzickej 
inventúry majetku komitenta, vykonania kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov alebo 
vyzdvihnutia majetku komitenta po skončení platnosti zmluvy. V prípade, že tomu bránia objektívne 
skutočnosti, komisionár sa zaväzuje ich bezodkladne oznámiť komitentovi a vynaložiť všetko 
potrebné úsilie k ich odstráneniu bez zbytočných prieťahov. 

 
3.14. Komisionár je povinný chrániť zverený majetok komitenta pred poškodením, zničením, stratou 

a odcudzením a v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku komitenta túto 
skutočnosť bezodkladne písomne nahlásiť komitentovi. 

 
3.15. Ak dôjde k strate, zničeniu alebo k odcudzeniu majetku komitenta zvereného komisionárovi, 

komitent je oprávnený vyúčtovať komisionárovi zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá aktuálnej 
obstarávacej cene strateného, zničeného alebo odcudzeného majetku. Za stratený sa považuje 
majetok komitenta aj v prípade omeškania komisionára s jeho vrátením komitentovi podľa bodu 
3.9.6 zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní. Aj v tomto prípade je komitent oprávnený vyúčtovať 
komisionárovi zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá aktuálnej obstarávacej cene strateného 
majetku. 

 

3.16. Za škodu na zverenom majetku zodpovedá komisionár podľa ustanovení o zmluve o skladovaní. 
V prípade, že dôjde k poškodeniu majetku komitenta, výlučne komitent je oprávnený vykonať 
opravu poškodeného majetku. Komitent je oprávnený vyfakturovať komisionárovi náklady za 
opravu majetku a komisionár sa zaväzuje tieto náklady komitentovi uhradiť. Ak dôjde k takému 
poškodeniu majetku komitenta, že ho nie je možné opraviť a tým stratí svoju funkčnosť, alebo ak 
náklady na opravu prevyšujú obstarávaciu cenu nového majetku, takýto majetok sa považuje za 
zničený a komitent je oprávnený vyúčtovať komisionárovi zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá 
aktuálnej obstarávacej cene zničeného majetku. 
 

3.17. Komisionár je povinný vždy najneskôr do piatich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v 
ktorom sa uskutočnil predaj plynu zákazníkom, vykonať vyúčtovanie predaja a inventúru majetku 
komitenta v zmysle prílohy č. 1 a zaslať údaje komitentovi emailom na emailovú adresu : 
komis@probugas.sk. Po odsúhlasení vyúčtovania predaja zo strany komitenta je komisionár  
oprávnený vystaviť a zaslať komitentovi faktúru na odplatu a komitent je oprávnený vystaviť a 
zaslať faktúru komisionárovi za zrealizovaný predaj.   
 

3.18. Komisionár je povinný previesť všetku inkasovanú tržbu (prijatú kúpnu cenu plynu a zábezpeku za 
fľaše) bezhotovostným prevodom na bežný účet komitenta SK18 7500 0000 0000 0293 0383, 
vedený v ČSOB a.s. v lehote splatnosti uvedenej na faktúre komitenta vystavenej podľa bodu 3.17 
tejto zmluvy. 
 
Komisionár je povinný pri úhrade tržby bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na príkaze k 
úhrade na bežný účet komitenta uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre.  

 
Všetky bankové doklady musia byť komisionárom vyplnené čitateľne s dôrazom na sumu v € a 
sumu slovom vyplniť veľkým začiatočným písmenom. 

 
3.19. Komisionár osobne neodovzdáva na jednotlivé pracoviská komitenta žiadnu hotovosť. Komisionár 

je povinný najneskôr na druhý pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa 
uskutočnil predaj plynu zákazníkom, zaslať poštou, resp. osobne doručiť na príslušnú prevádzku 
komitenta zákazníkmi podpísané a potvrdené potvrdenia o zloženej zábezpeke za fľaše. 
 

3.20. Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti 
(okrem prípadov podľa bodu 3.4.4 a 3.4.6 zmluvy). Komitent však môže priamo od zákazníka 
požadovať vydanie veci alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak 
nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby. 
 

3.21. K plynu zverenému komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo, dokiaľ ho nenadobudne 
zákazník. Vlastnícke právo k tržbám (kúpna cena plynu, zábezpeka za fľaše) získaným pre 
komitenta nadobúda komitent ich odovzdaním komisionárovi. 
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3.22. Komitent sa zaväzuje: 

3.22.1. skladovať dostatočné množstvo plynu v klietke tak, aby mohol komisionár vykonávať 
činnosti podľa tejto zmluvy, 

3.22.2. zaplatiť komisionárovi odplatu za jeho činnosť v súlade s touto zmluvou, 
3.22.3. zaplatiť komisionárovi zábezpeku, ktorú komisionár vrátil zákazníkom za prevzaté 

prázdne fľaše, v súlade s touto zmluvou. 
 

 

4. 
ODPLATA KOMISIONÁRA 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komitent zaplatí komisionárovi za činnosti podľa čl. 3. odplatu 

dohodnutú v tejto výške:  
 

Sadzba za uskutočnený predaj plynu vo fľašiach zákazníkom :  
 

   2 kg fľaša – 1,10 €/ks 
 

   5 kg fľaša – ------ €/ks        
 

 10 kg fľaša – 2,90 €/ks 
 

 33 kg fľaša – ------ €/ks 
 
Dohodnutá odplata komisionárovi je s DPH. 
V dohodnutej odplate sú zahrnuté všetky výdavky, náklady spojené s činnosťou komisionára 
podľa tejto zmluvy tj. vrátanie prevzatia, vydania a skladovania plynu a prázdnych fliaš, prevzatia 
a vyplatenia zábezpeky za prázdne fľaše, ak nie je dohodnuté inak. 

 
4.2 Odplata podľa ustanovenia bodu 4.1 bude vypočítaná súhrnne za celkový počet predaných 

plných fliaš s plynom zákazníkom v kalendárnom mesiaci.  
 
4,3 Komisionár má nárok na odplatu za podmienky, že riadne a včas vykoná činnosti uvedené v čl. 3. 

tejto zmluvy. 
 
4.4 Komisionár je oprávnený odplatu v zmysle bodu 4.1 vyfakturovať raz za kalendárny mesiac, 

najneskôr do 5 dní od odsúhlasenia vyúčtovania a to na základe a v súlade s údajmi zaslanými 
komisionárom podľa bodu 3.17 zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve, odsúhlasenými komitentom.  

 
4.5 Daňový doklad komisionára (faktúra) musí obsahovať všetky údaje v zmysle Obchodného 

zákonníka a zákona o DPH. Prílohou faktúry musí byť vyúčtovanie v zmysle prílohy č. 1 za 
fakturované obdobie. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zmluvou alebo zákonom 
predpísané formálne a obsahové náležitosti, alebo k nej nebude priložená príloha, alebo ak 
fakturovaná suma nebude zodpovedať údajom v účtovnom systéme komitenta, komitent ju 
komisionárovi vráti na opravu alebo doplnenie. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry začína plynúť nová lehota jej splatnosti.  

 
4.6 Komitent sa zaväzuje, že riadne vystavenú faktúru zaplatí do 14 dní od doručenia faktúry 

komitentovi. 
 
4.7 Komisionár nie je oprávnený postúpiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom nakladať s 

pohľadávkami, ktoré mu vznikli z titulu tejto zmluvy voči komitentovi bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu komitenta. V opačnom prípade je takýto úkon neplatný a komisionár je 
povinný uhradiť komitentovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty pohľadávky, ktorá je predmetom 
takéhoto úkonu. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok dotknutej zmluvnej strany 
na úhradu vzniknutej škody.  

 
4.8  Komitent je oprávnený pozastaviť úhradu faktúr komisionára v prípade omeškania komisionára 

s vyplatením prijatej tržby od zákazníkov komitentovi a to až do splnenia všetkých finančných 
záväzkov komisionára voči komitentovi.  
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4.9  Komitent je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky (aj nesplatné) voči komisionárovi 

vzniknuté na základe tejto zmluvy s pohľadávkami komisionára (aj nesplatnými) voči komitentovi.   
 
 

5. 
Porušenie povinností a sankcie 

 
5.1 Komitent je oprávnený požadovať od komisionára: 
 

a) za porušenie povinnosti uvedenej v čl. 3. bod 3.9.4. a bod 3.18 zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z neodvedených peňazí za každý deň omeškania až do ich riadneho zaplatenia 
komitentovi, 

 
b) za porušenie povinnosti uvedenej v čl. 3. bod 3.9.6 zmluvnú pokutu vo výške: 
 

 0,35 € za 1 ks 2 kg fľaše, 

 0,70 € za 1 ks 5 kg,  7,5 kg alebo 10 kg fľaše, 

 2,- € za 1 ks 33 kg fľaše, 

 2,- € za 1 ks 10 kg VIFF Probugas fľaše 

 2,- € za 1 ks klietky 
 
za každý deň omeškania až do riadneho vrátenia každého kusu majetku (fľaše a/alebo klietky) 
komitentovi.  
Komisionár má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, napriek skončeniu platnosti tejto zmluvy.  
 
c) zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá hodnote zábezpeky, ak komisionár porušil 
povinnosť prevziať od zákazníka zábezpeku za fľašu podľa bodu 3.4.4 a 3.9.3 zmluvy, a/alebo ak 
stratil, zničil alebo poškodil potvrdenie o zložení zábezpeky za fľašu a/alebo ak porušil povinnosť 
odovzdať zákazníkovi potvrdenie o zložení zábezpeky za fľašu podľa bodu 3.4.4 zmluvy a/alebo 
porušil povinnosť odovzdať komitentovi potvrdenia o zložení zábezpeky za fľašu podľa bodu 3.9.5 
a 3.19 zmluvy. 
 
d) zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá sume kúpnej ceny plynu 
predaného/odovzdaného zákazníkovi, ak komisionár porušil povinnosť prevziať od zákazníka 
úhradu kúpnej ceny za plyn podľa bodu 3.4.2 a bodu 3.9.3 zmluvy. 
 
e) zmluvnú pokutu, ktorej výška zodpovedá sume kúpnej ceny plynu predaného 
zákazníkovi, ak komisionár porušil povinnosť odovzdať zákazníkovi daňový doklad z ERP podľa 
bodu 3.4.2 zmluvy. 
 
f) zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zachovávať 
počas trvania tejto zmluvy a rovnako aj po jej skončení mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria 
obchodné tajomstvo komitenta, o ktorých sa komisionár dozvedel pri plnení tejto zmluvy a/alebo 
ktoré v záujme komitenta nemožno oznamovať iným osobám, najmä avšak nie výlučne 
o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných partnerov, klientov, technikách a objemoch predaja 
komitenta. Komisionár sa môže zbaviť zodpovednosti za porušenie povinnosti, ak riadne 
preukáže komitentovi, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho 
zodpovednosť. 
 
g) zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti komisionára 
neplniť a/alebo neumožniť tretím osobám plnenie plynu do fliaš komitenta podľa bodu 3.8.4 
zmluvy.  

 
5.2 Právo na zmluvnú pokutu nevylučuje právo komitenta na náhradu spôsobenej škody. 
 
5.3 Komitent je povinný na základe žiadosti komisionára zaplatiť komisionárovi za porušenie 

povinnosti uvedenej v čl. 4. bod 4.7 úroky z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 
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6. 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
6.1 Ak je zákazník fyzickou osobou (nepodnikateľom), komisionár sa zaväzuje zabezpečiť jeho 

súhlas so spracovaním osobných údajov a ako dotknutej osobe mu poskytnúť informácie o 
spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a 
ďalších – uvedené informácie komitenta ako prevádzkovateľa sú verejne prístupné na 
www.probugas.sk, sekcia "Na stiahnutie". 

 
 

7. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a je 

uzatvorená na dobu neurčitú. Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek písomné alebo 
ústne zmluvy alebo dohody uzatvorené medzi zmluvnými stranami v minulosti, ktoré dňom 
účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť.  
 

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. 
 

7.3 Ukončenia platnosti zmluvy môže nastať: 
 

a) dohodou zmluvných strán, 
 
b) písomnou výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou dobou bez udania dôvodu, ktorá začne 
plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po písomnom doručení výpovede jednou zo 
zmluvných strán. 

 
c) odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre účely 
odstúpenia od zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje porušenie akejkoľvek 
zmluvnej povinnosti komisionára uvedenej v čl. 3 tejto zmluvy. 

 
7.4 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. 
 

7.5 Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomne, vo forme dodatku 
k tejto zmluve, okrem ustanovení čl. 3. bod 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ktoré je komitent oprávnený 
meniť jednostranne.   

 
7.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 

exemplári. 
 
 
 
Príloha: 
 

 Vyúčtovanie predaja a inventúra majetku 
 
 
 
 
 
V Tuhári, dňa 17.12.2019       V Bratislave, dňa ................................. 
 
 
 
 
 
.............................................................    ........................................................... 

         Komisionár                 Komitent 



Súhlas s elektronickou fakturáciou v súlade so Zákonom č. 222/2004 Z.z.  o dani 

z pridanej hodnoty 

 

 

 

Obchodné meno/meno, priezvisko :  Obec Tuhár 

Sídlo/trvalý pobyt   :  Tuhár 56, 985 12 

IČO     :  00316482 

IČ DPH    :  --- 

Zapísaná v obchodnom/živnostenskom  

registri (za podnikateľský subjekt) :  --- 

      

Číslo občianskeho preukazu v prípade 

fyzickej osoby nepodnikateľa :  --- 

 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

 

 

ako príjemca tovaru a/alebo služby týmto vyjadruje spoločnosti PROBUGAS a.s., 

Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto , IČO: 47 695 421, IČ DPH: 

SK2024043010, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 

č. 6048/B,  s ú h l a s,  aby jej zasielala elektronicky vydané faktúry. 

 

E-mailová adresa pre prijímanie elektronických faktúr je: 

 

 

obecnyurad@tuhar.sk 

 

 

V Tuhári, dňa: 17.12.2019 

 

 

 

______________________________________ 

meno, priezvisko: Bc. Peter Čeman 

funkcia:  starosta 

pečiatka 

 

 


