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                                  RÁMCOVÁ  DOHODA  č. RD-05/2022/PL 
o združenej dodávke zemného plynu 

 

(ďalej len „rámcová dohoda“)  

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č.  343/2015 Z. z.  o  verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Článok 1.  

1. Zmluvné strany                            

1.1. Kupujúci:                             Obec Mužla 

       Sídlo :                                      Obecný úrad Mužla 711, 943 52 Mužla 

       Zastúpenie :                             Ing. Iván Farkas - starosta obce 

       IČO:                                          00309125 

       Bankové spojenie:                Prima Banka Slovensko, a.s. 

       IBAN:                                       SK61 5600 0000 0009 0498 6001 

       (ďalej len „kupujúci “) 

 

                                                    a 

 

1.2. Predávajúci:                         Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

       Sídlo:                                      Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

       Zastúpený:                             Mgr. Marek Prokop, vedúci oddelenia korporát. predaja  

     Západ, splnomocnený zástupca dodávateľa 

     Ing. Peter Pavilek, team leader predaja pre verejný sektor,  

     splnomocnený zástupca dodávateľa 

       IČO:                                35815256           

       DIČ:                                           2020259802 

       Bankové spojenie:                     Všeobecná úverová banka a.s. 

       Číslo účtu:                                  SK27 0200 0000 0010 3331 1555 

       Zápis v Obchodnom registri  Obch. register Okresného súdu Bratislava I 

       Oddiel:  Sa                                      Vložka č.   2749/B  

       (ďalej len „predávajúci“) 

       (ďalej spolu len „strany dohody“) 

 

 

Článok 2. 

Preambula 

 

2.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného 

obstarávania - verejnú súťaž  zadávaním nadlimitnej zákazky podľa § 66 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej úspešným 

uchádzačom sa stal predávajúci. 
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Článok 3. 

Účastníci rámcovej dohody 
 

3.1.    Účastníkmi tejto rámcovej dohody sú: 

3.1.1. Verejný obstarávateľ: Obec Mužla, Obecný úrad Mužla 711, 943 52 Mužla – kupujúci 

3.1.2.  Ďalší verejní obstarávatelia pristupujúci k verejnému obstarávaniu ako ďalší kupujúci: 

▪ Obec Mužla, Hlavné námestie 711/2, 943 52  Mužla 

▪ Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 

▪ Základná umelecká škola, Nová Baňa, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 

▪ Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa 

▪ Materská škola Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

▪ Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa 

▪ Obec Lok, Poštová 373/23, 935 38  Lok 

▪ Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače 

▪ Obec Beša, č. 306, 935 36 Beša 

▪ Obec Bruty, č. 111, 943 55  Bruty 

▪ Obec Pozba, č. 162, 941 51 Pozba 

▪ Mesto Vráble, Hlavná 1221/22, 952 01 Vráble 

▪ Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 

ulica 294, 991 11 Balog nad Ipľom 

▪ Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75  Beladice 

▪ Obec Sľažany, č. 90, 951 71 Sľažany 

▪ Obec Velčice, č. 73, 951 71 Velčice 

▪ Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42  Gbelce 

▪ Obec Nová Vieska, č. 294, 943 42 Gbelce 

▪ Obec Ľubá, č. 79, 943 53 Ľubá 

▪ Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová 

▪ Obec Branovo, č. 46, 941 31 Branovo 

▪ Obec Belá, č. 32, 943 53 Ľubá 

▪ Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín 

▪ Scheuden /príspevková organizácia obce Svodín/, Hlavná 1, 943 54 Svodín 

▪ Obec Kamenný Most, č. 29, 943 58 Kamenný Most 

▪ Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

▪ Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta 

▪ Obec Bíňa, č. 107, 943 56 Bíňa 

▪ Správa športových zariadení Levice, Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 

Levice 

▪ Základná škola Detva, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva 

▪ Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, 962 12 Detva 

▪ Materská škola Detva, Nám. SNP 17, 962 12 Detva 

▪ Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva, Obrancov mieru 1, 962 12 Detva 

▪ Obec Dolná Streda, J. Majku 650, 925 63 Dolná Streda 

▪ Obec Horné Otrokovce, č. 146, 920 62 Horné Otrokovce 

▪ Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

▪ Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady 

▪ Základná škola Michala Tareka, Abrahám, Školská 4, 925 45 Abrahám 

▪ Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín 

▪ Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady 

▪ Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427, č. 427, 951 21 Rišňovce 

▪ Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

▪ Obec Branč, Hlavné námestie č. 1, 951 13 Branč 
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▪ Obec Obid, Kráľa Štefana 57, 934 04 Obid 

▪ Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa 

▪ Obec Rudník, č. 205, 044 23 Jasov 

▪ Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev, Kováčska 85, 044 25 Medzev 

▪ Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník 

▪ Obec Siladice, č. 232, 920 52 Siladice 

▪ Základná škola s materskou školou Hájske 67, č. 67, 951 33 Hájske 

                 (ďalej len „ďalší kupujúci“)    

 

Článok 4. 

Predmet rámcovej dohody o združenej  dodávke zemného plynu 

 

4.1. Predmetom tejto rámcovej  dohody je: 

4.1.1. záväzok predávajúceho zabezpečiť dodávku zemného plynu vrátane skoordinovania 

a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb 

v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete 

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na odberných miestach kupujúcich v rámci 

tarifných pásiem a v predpokladaných množstvách uvedených v Prílohe č. 2 k tejto 

rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu 

zemného plynu 

4.1.2.  záväzok kupujúcich predmet rámcovej dohody odobrať a uhradiť kúpnu cenu za 

realizované dodávky v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode 

a v zmysle  následne uzatvorených samostatných zmlúv o združenej dodávke zemného 

plynu (ďalej len „zmluva o združenej dodávke ZP“) 

4.1.3. stanovenie podmienok uzatvárania zmlúv o združenej dodávke ZP medzi kupujúcim 

a ďalšími kupujúcimi na jednej strane a predávajúcim, resp. určenie základných práv a 

povinností kupujúcich na jednej strane a predávajúceho na strane druhej.  

 

Článok 5. 

Kategórie odberu, tarifné pásma a predpokladané množstvá dodávok 

 

5.1. Dodávky zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia  prepravy a distribúcie 

plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa budú 

realizovať na odberných miestach kupujúcich v nasledovných v tarifných pásmach:  

5.1.1. Tarifná skupina 1 – do 2.138 kWh vrátane  

5.1.2. Tarifná skupina 2 – nad 2.138 kWh do 18.173 kWh vrátane 

5.1.3. Tarifná skupina 3 – nad 18.173 kWh do 42.760 kWh vrátane  

5.1.4. Tarifná skupina 4 – nad 42.760 kWh do 69.485 kWh vrátane 

5.1.5. Tarifná skupina 5 – nad 69.485 kWh do 85.000 kWh vrátane 

5.1.6. Tarifná skupina 6 – nad 85.000 kWh do 100.000 kWh vrátane 

5.1.7. Tarifná skupina 7 – nad 100.000 kWh do 300.000 kWh vrátane  

5.1.8. Tarifná skupina 8 – nad 300.000 kWh do 641.400 kWh vrátane 

5.1.9. Tarifná skupina 9 – nad 641.400 kWh do 2.000.000 kWh vrátane 

 

5.2. Predpokladané množstvá dodávok zemného plynu na odberných miestach kupujúceho 

a ďalších kupujúcich v rámci jednotlivých tarifných pásiem počas trvania zmluvných 

vzťahov (24 mesiacov) je nasledovný: 

5.2.1. Tarifná skupina 1 - predpokladané množstvo –                   12,54 MWh 

5.2.2. Tarifná skupina  2 - predpokladané množstvo –                696,05 MWh 

5.2.3. Tarifná skupina  3 - predpokladané množstvo –             2 816,93 MWh 
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5.2.4. Tarifná skupina  4 - predpokladané množstvo –             3 528,32 MWh 

5.2.5. Tarifná skupina  5 – predpokladané množstvo –            1 546,64 MWh 

5.2.6. Tarifná skupina  6 – predpokladané množstvo –            2 023,64 MWh 

5.2.7. Tarifná skupina  7 – predpokladané množstvo –          13 927,22 MWh 

5.2.8. Tarifná skupina 8 – predpokladané množstvo –             3 544,30 MWh 

5.2.9. Tarifná skupina 9 – predpokladané množstvo –             2 112,00 MWh 

 

5.3.  Predpokladané množstvá dodávok zemného plynu vrátane upresnenia tarifných pásiem na 

jednotlivých odberných miestach sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej dohode – 

Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu. 

5.4.  Interval – rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo 

strany dodávateľa je  +/- 20%, .t.j. od 80 do 120 % zo zazmluvneného množstva zemného 

plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich.  

Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo energie (zemného plynu) odobraté kupujúcim po 

skončení zmluvného obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením zmluvného 

obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. 

5.4.1. Spôsob vyhodnotenia celkového množstva energie pre odberné miesta kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber): 

Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za zmluvné obdobie odoberie množstvo energie v 

plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: 

 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a 

skutočne odobratým množstvom) * 0,005 €/kWh. 

 

Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za zmluvné obdobie odoberie množstvo energie v 

plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: 

 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a 

Hornou toleranciou spotreby) * 0,005 €/kWh.z ceny za komoditu plynu (sadzba za 

odobratý plyn) dohodnutej touto Rámcovou dohodou. 

5.4.2. Spôsob vyhodnotenia celkového množstva energie pre odberné miesta kategórie stredný 

odber a veľkoodber: 

5.4.2.1. Predávajúci má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia, 

a to spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode. 

            Ak kupujúci alebo ďalší kupujúci za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie 

množstvo energie v plyne menšie ako SZMmin, predávajúci je oprávnený po vykonaní 

vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto Vyhodnocovacieho 

obdobia až o výšku určenú nasledovne: 

 

                                     ZC = k x SOPOmin x (Y - X) [EUR/kWh] 

                                                                X 

kde 

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v 

príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/kWh, 

k – koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPOmin pri výpočte ZC a pri 

výpočte platby P podľa tohto bodu, 

X – skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za 

všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1, 

SOPOmin – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO 
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(i) spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný 

mesiac príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp. 

(ii) v prípade ukončenia zmluvy o združenej dodávke ZP pred uplynutím 

Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých SOPO platných bezprostredne pred 

ukončením zmluvy o združenej dodávke ZP, 

Y – hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P. 

 

            Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je predávajúci výhradným dodávateľom 

do jednotlivých OM podľa zmluvy o združenej dodávke ZP, je množstvo „Y“ rovné 

SZMmin a koeficient „k“ určený vo výške 0,5.  

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu 

vychádza z deklarácie kupujúceho a ďalších kupujúcich, že predávajúci bude výlučným 

dodávateľom plynu na príslušných OM kupujúceho a ďalších kupujúcich po dobu trvania 

zmluvy o združenej dodávke ZP. V prípade, ak by počas trvania zmluvy o združenej 

dodávke ZP došlo k zmene počtu predávajúcich na ktoromkoľvek príslušnom OM, je 

kupujúci alebo ďalší kupujúci o tejto skutočnosti povinný informovať predávajúceho bez 

zbytočného odkladu. Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle 

tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravia tak, že 

predávajúci použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ 

vo výške 1. 

V prípade, ak kupujúci alebo ďalší kupujúci v príslušnom Vyhodnocovacom období 

neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne, t.j. X = 0, je predávajúci oprávnený po 

vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať kupujúcemu alebo ďalšiemu kupujúcemu platbu (P) 

vypočítanú nasledovne: 

 

P = k x SOPOmin x Y [EUR] 

 

5.4.2.2. V prípade ukončenia zmluvy o združenej dodávke ZP pred uplynutím Vyhodnocovacieho 

obdobia má predávajúci právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za obdobie všetkých 

nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 5.4.2.1. ku dňu ukončenia 

zmluvy o združenej dodávke ZP. 

5.4.2.3. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber kupujúceho alebo ďalších kupujúcich počas 

príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne SZMmax, predávajúci je oprávnený 

oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax 2-násobkom 

sadzby SOPMAvg, ktorá sa vypočíta nasledovne: 

 

SOPMAvg = THEMAvg / 1000 [EUR/kWh] 

 

kde 

THEMAvg - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Settlement Price zverejnenej 

v časti All Contracts na príslušný mesiac t (THEMA), a to za posledný obchodovateľný deň 

mesiaca t-2 a hodnôt THEMA pre prvý až predposledný obchodovateľný deň mesiaca t-1, 

ktoré sú publikované na dennej báze na stránke Powernext (www.powernext.com) v časti 

Pegas Markets/Futures market data. 

 

V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE, resp. názov príslušného produktu 

zmení, predávajúci pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho 

dostupného umiestnenia. 

 

V prípade, že v čase stanovenia ceny nie je k dispozícii niektorá z hodnôt potrebná pre 

výpočet THEMAvg, nakoľko táto nebola na stránke Powernext (www.powernext.com) 
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zverejnená, predávajúci použije hodnotu z iného dostupného zdroja zverejňujúceho 

požadované ceny príslušnej komoditnej burzy. 

 

Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM predávajúci upraví v prvý Deň každého 

kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

 

Článok 6. 

Podmienky uzatvárania zmlúv o združenej dodávke ZP  

 

6.1. Zmluvy o združenej dodávke ZP s predávajúcim bude uzatvárať kupujúci a ďalší kupujúci 

samostatne v zmysle údajov uvedených v tabuľkových prílohách k tejto rámcovej dohode, a 

to v lehote do konca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po nadobudnutí platnosti a 

účinnosti tejto rámcovej dohody. V prípade zriadenia nového odberného miesta, môže 

kupujúci a ďalší kupujúci uzatvárať zmluvy o združenej dodávke ZP aj v neskoršom období, 

a to maximálne do termínu skončenia platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. 

6.2. Kupujúci a ďalší kupujúci si vyhradzujú právo pred uzatvorením zmlúv o združenej dodávke 

ZP rokovať o ďalších podmienkach uvedených predávajúcim v zmluve o združenej dodávke 

ZP, ktoré neboli zakotvené v tejto rámcovej dohode (napr. zálohové platby, spôsob 

doručovania faktúr a pod.) 

6.3. Zahájenie dodávky zemného plynu pre kupujúceho a ďalších kupujúcich sa uskutoční v 

termínoch uvedených Prílohe č. 2 tejto rámcovej dohode - Zoznam odberných miest s 

predpokladaným množstvom odberu zemného plynu v zmysle príslušných, aktuálne 

platných legislatívnych noriem. 

6.4. Ak súčasný dodávateľ je zároveň predávajúcim, zahájenie dodávky zemného plynu v zmysle 

podmienok stanovených v bode 6.1. sa na základe dohody predávajúceho s kupujúcim 

a ďalšími kupujúcimi môže uskutočniť  v termíne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, 

prípadne v ďalších termínoch od prvého dňa nasledujúcich mesiacov po nadobudnutí 

platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.  

6.5. Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu medzi kupujúcim a ďalšími kupujúcimi na 

jednej strane a predávajúcim na strane druhej sa budú uzatvárať na obdobie najdlhšie na 24 

mesiacov odo dňa dátumu zahájenia dodávky zemného plynu. 

6.6. Strany dohody sa dohodli, že jednotlivé zmluvy o združenej dodávke ZP, ktoré budú 

uzatvárané na základe tejto rámcovej dohody, budú zodpovedať podmienkam dohodnutým 

v tejto rámcovej dohode. 

6.7. Predávajúci sa zaväzuje, že na účely splnenia povinností zverejňovania v profile verejného 

obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní zástupcovi kupujúceho na 

základe žiadosti poskytne údaje o  zmluvách o združenej dodávke ZP uzatvorených medzi 

kupujúcim a ďalšími  kupujúcimi a predávajúcim. 

6.8. Predávajúci v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody spĺňa § 11 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, čo potvrdzuje čestným vyhlásením v Prílohe č. 6 k tejto RD. Príloha č. 6 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

6.9. Ak predávajúci stratil spôsobilosť dodávať zemný plyn podľa § 18 odsek 6 zákona o 

energetike č. 251/2012 Z.z.,  Zmluva o združenej dodávke zaniká dňom straty spôsobilosti 

dodávať zemný plyn a kupujúci má právo na náhradu škody spôsobenej predávajúcim 

predčasným ukončením Zmluvy z dôvodu straty spôsobilosti dodávať zemný plyn. 
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Článok 7 

Kúpna cena za dodávku predmetu rámcovej dohody 

 

7.1. Kúpne ceny pre odber zemného plynu v jednotlivých tarifných pásmach sú určené 

samostatne. 

7.2.  Kúpna cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena získaná na základe výsledkov elektronickej 

aukcie vo verejnej súťaži. 

7.3. Kúpne ceny zemného plynu v rámci jednotlivých tarifných pásiem sú dohodnuté  

nasledovne: 

 

7.3.1.    Tarifná skupina 1 

7.3.1.1.  Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                     

              za 1 MWh                                                                                                        152,00 Eur 

7.3.1.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac                1,11 Eur 

7.3.1.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh            3,68 Eur 

 

7.3.2.    Tarifná skupina  2 

7.3.2.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                         

              za 1 MWh                                                                                                       152,00 Eur 

7.3.2.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac                1,21 Eur 

7.3.2.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh            3,68 Eur 

 

7.3.3.    Tarifná skupina  3 

7.3.3.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                       

              za 1 MWh                                                                                                  152,00 Eur 

7.3.3.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac              1,58 Eur 

7.3.3.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh         3,68 Eur 

 

7.3.4.    Tarifná skupina  4    

7.3.4.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                              152,00 Eur 

7.3.4.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac               1,58 Eur 

7.3.4.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh           3,68 Eur 

 

7.3.5.    Tarifná skupina 5    

7.3.5.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                               152,00 Eur 

7.3.5.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho a za 1 OM / mesiac             2,06 Eur 

7.3.5.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh           3,68 Eur 

 

7.3.6.    Tarifná skupina 6 

7.3.6.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                          152,00 Eur 

7.3.6.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac               2,06 Eur 

7.3.6.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh           3,68 Eur 

 

7.3.7.    Tarifná skupina 7    

7.3.7.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                         152,00 Eur 
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7.3.7.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac               2,06 Eur 

7.3.7.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh           3,68 Eur 

 

7.3.8.    Tarifná skupina 8 

7.3.8.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                          152,00 Eur 

7.3.8.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac               2,06 Eur 

7.3.8.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh           3,68 Eur 

 

7.3.9.    Tarifná skupina 9 

7.3.9.1. Sadzba za odobratý plyn za služby predávajúceho vrátane ceny za skladovanie                      

              za 1 MWh                                                                                             152,00 Eur 

7.3.9.2. Fixná mesačná sadzba za služby predávajúceho za 1 OM / mesiac         1 650,00 Eur 

7.3.9.3. Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s prepravou  za 1 MWh            1,11 Eur 

7.3.9.4. Fixná mesačná sadzba za služby súvisiace s prepravou za 1 OM /mesiac   191,86 Eur 

7.4. Kúpne ceny zemného plynu v zmysle bodu 7.3. nezahŕňajú ceny za služby súvisiace 

s distribúciou, spotrebnú daň a DPH.  

7.5. Kúpne ceny zemného plynu v zmysle bodu 7.3. v jednotlivých tarifných pásmach odberu sú 

počas platnosti a účinnosti zmlúv o združenej dodávke ZP stanovené ako fixné a počas 

platnosti rámcovej zmluvy a zmlúv s kupujúcimi sa nebudú meniť. 

7.6. Predávajúci je oprávnený ku kúpnym cenám zemného plynu pripočítať: 

7.6.1. ceny za služby súvisiace s distribúciou zemného plynu, a to: 

7.6.1.1. fixnú mesačnú sadzbu za služby súvisiace s distribúciou za každé odberné miesto 

v Eur/mesiac stanovenú v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

(ďalej len „URSO“) platným pre aktuálne obdobie, 

7.6.1.2. sadzbu za odobratý plyn za služby súvisiace s distribúciou stanovenú v súlade 

s rozhodnutím URSO platným pre aktuálne obdobie, 

7.6.1.3. výkonovú sadzbu za služby súvisiace s distribúciou stanovenú v súlade s rozhodnutím 

URSO platným pre aktuálne obdobie. 

7.6.2. spotrebnú daň zo zemného plynu v zmysle Zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z 

elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

7.6.3. DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov  

7.7. Kúpne ceny zemného plynu v zmysle bodu 7.3. tohto článku obsahujú všetky náklady 

spojené s dodávkou zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku a budú platné a 

uplatniteľné počas trvania platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody 

7.7.1. pre všetky odberné miesta zriadené v objektoch kupujúceho a ďalších kupujúcich uvedené 

v Prílohe č. 2 k rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom 

odberu zemného plynu a 

7.7.2. pre všetky novo zriadené odberné miesta v objektoch kupujúcich nezaradených do Prílohy 

č. 2 k rámcovej dohode – Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu 

zemného plynu, a to do hornej hranice tolerancie odberu: 120% zmluvného množstva. 

7.8. V prípade zmeny regulovaných zložiek ceny alebo zavedenia nových poplatkov, resp. 

nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia dodávok podľa tejto 

rámcovej dohody, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho ich zaplatenie a 

kupujúci sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. 

7.8.1. Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM určuje predávajúci v zmysle 

platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), ktorým 

sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify 
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za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v 

plynárenstve (ďalej len „Rozhodnutie“) v závislosti od ZM. 

         V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého 

dôsledkom je zmena ktorejkoľvek z hodnôt FMSD, VSD a/alebo SOPD, predávajúci upraví 

cenu sa služby súvisiace s distribúciou alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného 

Rozhodnutia. 

         V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou 

povahou alebo rozsahom neumožní predávajúcemu upraviť cenu v zmysle predchádzajúcej 

vety, je kupujúci a ďalší kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu jednotlivé zložky ceny 

za služby súvisiace s distribúciou podľa Rozhodnutia tak, ako keby mal pre toto obdobie 

uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre jednotlivé OM. 

Kupujúci a ďalší kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za služby súvisiace s 

distribúciou plynu do jednotlivých OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa 

účinnosti zmeny Rozhodnutia. 

7.8.2. Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje predávajúci v zmysle 

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. 

ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a 

prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od 

DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, 

pričom predávajúci si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť 

vstupný bod, cez ktorý zabezpečuje dodávku plynu pre kupujúceho a ďalších kupujúcich; 

tento vstupný bod použije na výpočet príslušnej sadzby. 

7.9. V prípade vzniku mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcej zmeny tokov zemného plynu 

je dodávateľ oprávnený zmeniť prepravné siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje 

dodávku plynu pre odberateľa. Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom 

fakturačnom období v takom prípade určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu 

platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území 

Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), 

ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie 

Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, OGE pre územie 

Nemeckej republiky) určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu. Cena 

prepravy sa skladá z ceny za prepravu v rámci Nemecka z THE hubu na výstupný bod 

Waidhaus z Nemecka do Českej republiky, vstupný bod Waidhaus a výstupný bod Lanžhot 

(v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej republiky), vstupný bod 

Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, 

a.s.) 

 

Článok 8. 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

8.1. Kúpna cena zemného plynu je splatná na základe daňových dokladov (faktúr za dodávku 

zemného plynu) vystavených predávajúcim za všetky odberné miesta kupujúceho a ďalších 

kupujúcich. 

8.2. Výšku a režim zálohových platieb si dohodnú kupujúci s predávajúcim v jednotlivých 

zmluvách o združenej dodávke ZP samostatne tak, aby to z hľadiska financovania odberu 

v príslušnom tarifnom pásme odberu vyhovovalo obom zmluvným stranám.  

8.3. Vyúčtovacie faktúry budú vystavované na základe skutočnej spotreby zistenej na základe 

meraní samostatnými plynomermi nachádzajúcimi sa na každom odbernom mieste. Meranie 

dodávok zemného plynu pre účely fakturácie zabezpečuje predávajúci prostredníctvom 

meracích zariadení v zmysle platnej zmluvy o distribúcií zemného plynu.  

8.4. V prípade žiadosti zo strany kupujúceho predávajúci bez poplatku  
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8.4.1. zabezpečí zasielanie faktúr aj v elektronickej podobe, 

8.4.2. vystaví a zašle vyúčtovaciu faktúru aj mimo fakturačného obdobia a  

8.4.3. upraví preddavkové platby (zálohy). 

8.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní 

od ich vystavenia. 

8.6. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii zemného plynu nesprávnym odpočtom, 

výpočtovou chybou a pod., budú mať kupujúci aj predávajúci nárok na vyrovnanie 

nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 15 dní od obdržania faktúry. Predávajúci, resp. kupujúci a ďalší 

kupujúci reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane do 30 dní od 

obdržania reklamácie. 

8.7. Úhrada peňažných plnení bude vykonaná v mene Eur. Všetky platby za dodávky zemného 

plynu sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch. 

    8.8. V prípade, že predávajúci vedie svoj účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky 

poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia 

zmlúv o združenej dodávke ZP v plnej  výške. 
8.9. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet 

predávajúceho. 

 

                                                            Článok 9. 

Dodacie podmienky 
 
9.1. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť zmluvy o združenej dodávke ZP s kupujúcim a ďalšími 

kupujúcimi a realizovať dodávky zemného plynu v zmysle podmienok stanovených v tejto 

rámcovej dohode. Predávajúci v rámci predloženej ponuky priloží k tejto rámcovej dohode 

svoju vzorovú  zmluvu o združenej  dodávke ZP a označí ju ako Prílohu č. 3. Zmluvné 

podmienky zakotvené vo vzorovej zmluve o združenej dodávke ZP musia byť v súlade 

s ustanoveniami tejto rámcovej dohody. 

 

9.2. Kontaktná osoba predávajúceho určená pre komunikáciu s kupujúcim a ďalšími kupujúcimi 

pri uzatváraní zmlúv o združenej dodávke ZP: 

9.2.1. meno a priezvisko:   Viera Hrdinová 

9.2.2. telefón:                     +421 2 6262 2408 

9.2.3. e-mail:                      viera.hrdinova@spp.sk 

9.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať zemný plyn kupujúcemu a ďalším kupujúcim uvedeným v 

Príloha č. 1 k tejto rámcovej dohode – Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich 

k verejnému obstarávaniu, na odberných miestach kupujúcich v predpokladaných 

množstvách a v tarifných pásmach uvedených v Prílohe č. 2 k tejto rámcovej dohode - 

Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu. 

9.4. Kupujúci a ďalší kupujúci sa zaväzujú uzavrieť zmluvy o združenej dodávke ZP s 

predávajúcim, odobrať zazmluvnené množstvo zemného plynu a uhradiť kúpnu cenu za 

realizované dodávky v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode a  v 

následne uzatvorených zmluvách o združenej dodávke ZP. 

9.5. Interval – rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo 

strany dodávateľa je  +/- 20%, .t.j. od 80 do 120 % zo zazmluvneného množstva zemného 

plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho a ďalších kupujúcich.  

Predávajúci vyhodnotí celkové množstvo energie (zemného plynu) odobraté kupujúcim po 

skončení zmluvného obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením zmluvného 

obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. 

9.5.1. Spôsob vyhodnotenia celkového množstva energie pre odberné miesta kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber): 
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Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za zmluvné obdobie odoberie množstvo energie v 

plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: 

 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a 

skutočne odobratým množstvom) * 0,005 €/kWh. 

 

Ak kupujúci poruší svoj záväzok tým, že za zmluvné obdobie odoberie množstvo energie v 

plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má predávajúci právo doúčtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: 

 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a 

Hornou toleranciou spotreby) * 0,005 €/kWh.z ceny za komoditu plynu (sadzba za 

odobratý plyn) dohodnutej touto Rámcovou dohodou. 

 

9.5.2. Spôsob vyhodnotenia celkového množstva energie pre odberné miesta kategórie stredný 

odber a veľkoodber: 

 

9.5.2.1. Predávajúci má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho   

obdobia, a to spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tomto bode. 

            Ak kupujúci alebo ďalší kupujúci za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie 

množstvo energie v plyne menšie ako SZMmin, predávajúci je oprávnený po vykonaní 

vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie počas tohto 

Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne: 

 

ZC = k x SOPOmin x (Y - X) [EUR/kWh] 

                                                                        X 

kde 

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v 

príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/kWh, 

k – koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPOmin pri výpočte ZC a pri 

výpočte platby P podľa tohto bodu, 

X – skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za 

všetky OM v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1, 

SOPOmin – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO 

(i) spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný 

mesiac príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp. 

(ii) v prípade ukončenia zmluvy o združenej dodávke ZP pred uplynutím 

Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých SOPO platných bezprostredne pred 

ukončením zmluvy o združenej dodávke ZP, 

Y – hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P. 

 

Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je predávajúci výhradným dodávateľom 

do jednotlivých OM podľa zmluvy o združenej dodávke ZP, je množstvo „Y“ rovné 

SZMmin a koeficient „k“ určený vo výške 0,5.  

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu 

vychádza z deklarácie kupujúceho a ďalších kupujúcich, že predávajúci bude výlučným 

dodávateľom plynu na príslušných OM kupujúceho a ďalších kupujúcich po dobu trvania 

zmluvy o združenej dodávke ZP. V prípade, ak by počas trvania zmluvy o združenej 

dodávke ZP došlo k zmene počtu predávajúcich na ktoromkoľvek príslušnom OM, je 

kupujúci alebo ďalší kupujúci o tejto skutočnosti povinný informovať predávajúceho bez 



 

Strana 12 z 91 

zbytočného odkladu. Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle 

tohto bodu sa v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravia tak, že 

predávajúci použije pre výpočet ZC a platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ 

vo výške 1. 

V prípade, ak kupujúci alebo ďalší kupujúci v príslušnom Vyhodnocovacom období 

neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne, t.j. X = 0, je predávajúci oprávnený po 

vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať kupujúcemu alebo ďalšiemu kupujúcemu platbu (P) 

vypočítanú nasledovne: 

 

P = k x SOPOmin x Y [EUR] 

 

9.5.2.2. V prípade ukončenia zmluvy o združenej dodávke ZP pred uplynutím 

Vyhodnocovacieho obdobia má predávajúci právo vyhodnotiť SZM za všetky OM za 

obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 9.5.2.1. 

ku dňu ukončenia zmluvy o združenej dodávke ZP. 

9.5.2.3. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber kupujúceho alebo ďalších kupujúcich počas 

príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne SZMmax, predávajúci je oprávnený 

oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax 2-

násobkom sadzby SOPMAvg, ktorá sa vypočíta nasledovne: 

 

SOPMAvg = THEMAvg / 1000 [EUR/kWh] 

 

kde 

THEMAvg - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Settlement Price zverejnenej 

v časti All Contracts na príslušný mesiac t (THEMA), a to za posledný 

obchodovateľný deň mesiaca t-2 a hodnôt THEMA pre prvý až predposledný 

obchodovateľný deň mesiaca t-1, ktoré sú publikované na dennej báze na 

stránke Powernext (www.powernext.com) v časti Pegas Markets/Futures 

market data. 

 

V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE, resp. názov príslušného produktu 

zmení, predávajúci pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho 

dostupného umiestnenia. 

 

V prípade, že v čase stanovenia ceny nie je k dispozícii niektorá z hodnôt potrebná pre 

výpočet THEMAvg, nakoľko táto nebola na stránke Powernext (www.powernext.com) 

zverejnená, predávajúci použije hodnotu z iného dostupného zdroja zverejňujúceho 

požadované ceny príslušnej komoditnej burzy. 

 

Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM predávajúci upraví v prvý Deň každého 

kalendárneho mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

 

Článok 10. 

Predpokladaná hodnota zákazky 

 

10.1. Celková zmluvná cena všetkých zmlúv o združenej dodávke ZP uzatvorených na základe 

podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode počas jej platnosti a účinnosti je 

4.749.599,27 EUR, ktorá nezahŕňa ceny za služby súvisiace s distribúciou, spotrebnú daň 

a DPH. 
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Článok 11. 

Subdodávatelia 

 

11.1. Predávajúci bude plniť predmet tejto dohody subdodávateľmi, ktorí spĺňajú podmienku 

podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ak je relevantné), v rozsahu podľa 

Prílohy č. 5 k tejto dohode. Príloha č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Zároveň 

predávajúci predloží aj prílohu č. 6 k tejto dohode za každého subdodávateľa samostatne 

(ak je relevantné). 

11.2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v Prílohe č. 5 

k tejto dohode, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných 

dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, informácie o novom subdodávateľovi v 

rozsahu podľa Prílohy č. 5 k tejto dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienku 

podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,( ak je relevantné).  

11.3. Predávajúci pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady 

na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne a tak, že 

subdodávatelia podieľajúci sa na plnení predmetu tejto dohody budú kvalifikovaní na svoje 

profesie vzťahujúce sa k predmetu plnenia tejto dohody a budú mať potrebné oprávnenia a 

osvedčenia potrebné k plneniu predmetu tejto dohody. 

11.4. Predávajúci nie je oprávnený bez súhlasu kupujúceho meniť % podiel subdodávok u 

svojich subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 5 k Rámcovej dohode. Zároveň je povinný 

zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 5 k Rámcovej dohode nezadali svoju 

subdodávku resp. jej časť  žiadnemu inému subdodávateľovi. 

11.5. Predávajúci nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám dodanie 

celého predmetu tejto dohody a pri dodaní predmetu tejto dohody, bude zodpovedať za 

včasné a riadne plnenie predmetu tejto dohody  tak, ako by ho poskytoval sám. 

11.6. Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme a s 

kupujúcim uzavrie dodatok k rámcovej dohode, ktorou dôjde k zmene Prílohy č. 5 k 

Rámcovej dohode podľa čl. 12 tejto dohody. 

 

Článok 12. 

Zmena dohody 

 

12.1. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 Zákona a nezmení sa charakter tejto 

dohody. Tieto dodatky sa po podpísaní stranami dohody a po nadobudnutí ich účinnosti 

stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. 

12.2. Túto dohodu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto 

dohode, ak: 

a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu plnenia z 

dôvodov: 

aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany kupujúceho, 

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného predávajúceho novým predávajúcim, za 

podmienky, že tento predávajúci spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym 

nástupcom pôvodného predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 

splynutia alebo úpadku, 

c) predávajúci uplatní ustanovenie čl. 11 ods. 2 a 6 tejto dohody. 

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. zmena v osobe 

štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.). 

12.3. Každá strana dohody je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom 

listových zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadné zmeny 
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týkajúce sa ustanovení tejto dohody, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo 

dňa, keď sa o zmene dozvedel. 

 

Článok 13. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

13.1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody ak: 

a) predávajúci zadá predmet dohody ako subdodávku, alebo postúpi predmet dohody bez 

požadovaného súhlasu kupujúceho, 

b) počas plnenia predmetu dohody bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho z 

Registra partnerov verejného sektora, nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 11 ods. 1 

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní podľa ust. § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

c) z iných dôvodov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní a v tejto dohode. 

13.2. Strany dohody sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť okamžitým odstúpením od 

tejto dohody ktoroukoľvek stranou dohody, a to z dôvodov závažného porušenia 

povinnosti podľa tejto dohody. Za závažné porušenie povinnosti podľa tejto dohody strany 

dohody považujú: 

a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 

b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom 

predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného 

konania, 

c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 

zamietnutý pre nedostatok majetku, 

d) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 

e) predávajúci stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku zemného plynu, 

13.3. Odstúpenie od dohody musí byt' oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana 

odstupuje od dohody a je účinné deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení predávajúcemu. 

13.4.Strany dohody sa dohodli, že odstúpenie od dohody sa považuje za doručené aj v prípade, 

ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla predávajúceho vráti 

kupujúcemu ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 

neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v 

uvedenom prípade sa odstúpenie od dohody považuje za doručené dňom, keď bolo 

kupujúcemu vrátené, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

13.5. V prípade odstúpenia od dohody zostávajú zachované práva a povinnosti strán dohody z nej 

vyplývajúce. Predávajúci má nárok na doúčtovanie neodobratého plynu podľa bodu 5.4 resp. 

9.5 tejto Rámcovej dohody a ďalšie s predmetom tejto zmluvy súvisiace platby ak svojím 

konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších 

úkonov (služieb) zo strany dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa Cenníka 

služieb dodávateľa alebo cenníka príslušného PDS, alebo ak vznikne dodávateľovi 

dodatočne povinnosť uhrádzať akékoľvek platby voči PDS. V prípade odstúpenia od zmluvy 

kupujúcim alebo ďalším kupujúcim z dôvodu konania alebo nekonania predávajúceho sa 

znenie podľa predchádzajúcej vety neuplatní. 
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Článok 14. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Pokiaľ v tejto dohode nie je stanovené inak, dodávka zemného plynu, poskytovanie 

distribučných služieb, a spotrebná daň zo zemného plynu sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení 

zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 

v platnom a účinnom znení, zákonom č. 251/2012 Z. z., vyhláškou Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a platnými vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, výnosmi a 

rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a súvisiacimi právnymi predpismi. 

14.2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto rámcovej dohody sú platné len v prípade, ak sú 

vyhotovené  písomne a podpísané zástupcami oboch strán dohody. 

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v 

predchádzajúcich ustanoveniach. 

14.4. Táto rámcová dohoda sa pre potreby strán dohody vyhotovuje v štyroch origináloch, z 

ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a predávajúci  dva exempláre. 

14.5. Strany dohody prehlasujú, že si text tejto rámcovej dohody riadne prečítali, jeho obsahu 

plne  porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

14.6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto rámcová dohoda bude 

zverejnená  v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. V 

prípade, že sú Zmluvné strany povinnými osobami v zmysle § 5a zák č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení a Zmluva 

je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre určenie dňa účinnosti je jej prvé 

zverejnenie. Dojednáva sa na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov od podpisu tejto rámcovej 

dohody.  

14.7. V prípade rozporu medzi ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok 

predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č. 4 k  tejto rámcovej dohode a ustanoveniami tejto 

rámcovej dohody a jej príloh, majú ustanovenia tejto rámcovej dohody a jej príloh  

prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 
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PRÍLOHY 

 

1. Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu   

2. Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu   

3. Vzorová kúpna  zmluva o dodávke zemného plynu 

      4. Všeobecné obchodné podmienky, ak nie sú súčasťou vzorovej zmluvy o združenej 

dodávke ZP 

5. Vyhlásenie k subdodávkam (zoznam subdodávateľov) 

6. Čestné vyhlásenie k RPVS  

 

 

V Bratislave, dňa 12.12.2022                                V Mužle, dňa............................2022 

 

     

                                                                                                                         

 

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

predávajúci        kupujúci 

                Mgr. Marek Prokop           Ing. Iván Farkas 

vedúci oddelenia korporát. predaja Západ                       starosta obce 

   splnomocnený zástupca dodávateľa                

 

 

 

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

predávajúci 

      Ing. Peter Pavilek 

 team leader predaja pre verejný sektor 

   splnomocnený zástupca dodávateľa 
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Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu 
    

  

Názov zákazky :                                             Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla 

Názov VO zabezpečujúceho príležitostné spoločné VO: Obec Mužla 

Sídlo:                                                                                                    Obecný úrad Mužla 711, 943 52 Mužla 

Por.  

č. 

Názov verejných 

obstarávateľov 

pristupujúcich k VO 

Sídlo verejných 

obstarávateľov                                   

pristupujúcich k VO 

IČO 

Štatutárny zástupca E-mailová adresa 

Tel. kontakt Internetová stránka 

1. Obec Mužla 
Hlavné námestie 711/2, 

943 52  Mužla 
00309125 

Ing. Iván Farkas starostamuzla@muzla.sk 

362861760 www.muzla.sk 

2. Mesto Nová Baňa 
Námestie slobody 1, 968 

01 Nová Baňa 
00320897 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA msu@novabana.sk 

456782820 www.novabana.sk 

3. 
Základná umelecká škola, Nová 

Baňa 

Kollárova 5, 968 01 Nová 

Baňa 
37831836 

Mgr. Marta Urdová zusnovabana@gmail.com 

456855588 www.zusnovabana.edupage.org 

4. 
Základná škola Jána Zemana 

Nová Baňa 

Školská 44/6, 968 01 

Nová Baňa 
37831879 

Mgr. Mária Jankoveová zsjzemana@gmail.com 

456856017 www.zsjzemananb.edupage.org 

5. Materská škola Nová Baňa 
Nábrežná 2, 968 01 Nová 

Baňa 
37833910 

Katarína Štrbová msvstup@nbsiet.sk 

456856555 www.msnovabana.sk 

6. 
Technické služby mesta Nová 

Baňa 

Dlhá lúka 18, 968 01 

Nová Baňa 
00185221 

Ľuboš Palaj tsnb.riaditel@gmail.com 

905964483 www.novabana.sk 

mailto:starostamuzla@muzla.sk
http://www.muzla.sk/
mailto:msu@novabana.sk
http://www.novabana.sk/
mailto:zusnovabana@gmail.com
http://www.zusnovabana.edupage.org/
mailto:zsjzemana@gmail.com
http://www.zsjzemananb.edupage.org/
mailto:msvstup@nbsiet.sk
http://www.msnovabana.sk/
mailto:tsnb.riaditel@gmail.com
http://www.novabana.sk/
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7. Obec Lok 
Poštová 373/23, 935 38  

Lok 
00307211 

Ján Márföldi obec.lok@nexta.sk 

366397302 www.lok.sk 

8. Mesto Tlmače 
Námestie odborárov 10, 

935 21 Tlmače 
00307581 

Miroslav Kupči primator@mestotlmace.sk 

366342145 www.mestotlmace.sk 

9. Obec Beša č. 306, 935 36 Beša 00306789 
Miroslav Černák obecbesa@besa.sk 

366331541 www.besa.sk 

10. Obec Bruty č. 111, 943 55  Bruty 00308820 
Ing. Alexander Hubač starosta@bruty.sk 

367531410 www.bruty.sk 

11. Obec Pozba č. 162, 941 51 Pozba 00309206 
Katarína Ivaničová ocupozba@gmail.com 

356506965 www.pozba.sk 

12 Mesto Vráble 
Hlavná 1221/22, 952 01 

Vráble 
00308641 

Ing. Tibor Tóth podatelna@vrable.sk 

377777010 www.vrable.sk 

13. 

Základná škola Arnolda 

Ipolyiho s vyučovacím jazykom 

maďarským 

Hlavná ulica 294, 991 11 

Balog nad Ipľom 
37833812 

Ing. Molnár Barnabás zsaivjm.balognadiplom@gmail.com 

474885120 www.alapiskola.balognadiplom.sk 

14. Obec Beladice 
Gaštanová 167, 951 75  

Beladice 
00307769 

PhDr. Žáčik Mário starosta@obecbeladice.sk 

376330227 www.obecbeladice.sk 

15. Obec Sľažany č. 90, 951 71 Sľažany 00308447 
Ing. Jozef Magát podatelna@slazany.eu 

376302211 www.slazany.eu 

16. Obec Velčice č. 73, 951 71 Velčice 00308544 Ing. Ľubomír Gahír starosta@velcice.sk 

mailto:obec.lok@nexta.sk
http://www.lok.sk/
mailto:primator@mestotlmace.sk
http://www.mestotlmace.sk/
mailto:obecbesa@besa.sk
http://www.besa.sk/
mailto:starosta@bruty.sk
http://www.bruty.sk/
mailto:ocupozba@gmail.com
http://www.pozba.sk/
mailto:podatelna@vrable.sk
http://www.vrable.sk/
http://www.alapiskola.balognadiplom.sk/
mailto:starosta@obecbeladice.sk
http://www.obecbeladice.sk/
http://www.slazany.eu/
mailto:starosta@velcice.sk
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376307220 www.velcice.sk 

17. Obec Gbelce 
J. Stampayho 1, 943 42  

Gbelce 
00308901 

František Szőcs starosta@gbelce.sk 

362858014 www.gbelce.sk 

18. Obec Nová Vieska č. 294, 943 42 Gbelce 00309141 
Mgr. Valéria Geri starosta@novavieska.sk 

367532222 www.novavieska.sk 

19. Obec Ľubá č. 79, 943 53 Ľubá 00309052 
Silvia Esztergályosová info@obecluba.eu 

367586211 www.obecluba.eu 

20. Obec Jasová č. 303, 941 34 Jasová 00308935 
Ladislav Polák podatelna@jasovaobec.sk 

356477121 www.jasovaobec.sk 

21. Obec Branovo č. 46, 941 31 Branovo 00308811 
Ing. Andrea Šulíková starosta@branovo.sk 

356485126 www.branovo.sk 

22. Obec Belá č. 32, 943 53 Ľubá 00308781 
Klaudia Pintérová starosta@obec-bela.sk 

367586111 www.obec-bela.sk 

23. Obec Svodín Hlavná 1, 943 54 Svodín 00309281 
Mgr. Szabolcs Méri kontakt@svodin.sk 

367566001 www.svodin.sk 

24. 
Scheuden /príspevková 

organizácia obce Svodín/ 
Hlavná 1, 943 54 Svodín 50110900 

Bc Ildikó Sárai scheuden@svodin.sk 

367566008 www.svodin.sk 

25. Obec Kamenný Most 
č. 29, 943 58 Kamenný 

Most 
00047244 

Mgr. Katarína Heiszlerová starosta@kamenny-most.sk 

367598201 www.kamenny-most.sk 

http://www.velcice.sk/
mailto:starosta@gbelce.sk
http://www.gbelce.sk/
mailto:starosta@novavieska.sk
http://www.novavieska.sk/
mailto:info@obecluba.eu
http://www.obecluba.eu/
mailto:podatelna@jasovaobec.sk
http://www.jasovaobec.sk/
mailto:starosta@branovo.sk
http://www.branovo.sk/
mailto:starosta@obec-bela.sk
http://www.obec-bela.sk/
mailto:kontakt@svodin.sk
http://www.svodin.sk/
mailto:scheuden@svodin.sk
http://www.svodin.sk/
mailto:starosta@kamenny-most.sk
http://www.kamenny-most.sk/
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26. Obec Nána 
Madáchova 2532/32, 943 

60 Nána 
00800279 

Dezider Molnár starosta@obecnana.sk 

362858030 www.obecnana.ocu.sk 

27. Obec Pribeta 
Hlavná 113, 946 55 

Pribeta 
00306649 

Norbert Zsitva starosta@pribeta.sk 

357693101 www.pribeta.sk 

28. Obec Bíňa č. 107, 943 56 Bíňa 00308803 
Szabolcs Kremmer starosta@obecbina.sk 

367599101 www.obecbina.sk 

29. 
Správa športových zariadení 

Levice 

Ľ. Podjavorinskej 3, 

P.O.BOX 27, 934 01 

Levice 

31196349 
Ing. Roman Takács sszlevice@sszlevice.sk 

366313504 www.sszlevice.sk 

30. Základná škola Detva 
Kukučínova 480/6, 962 

12 Detva 
37831259 

Mgr. Miroslava Chalupská riaditel@1zsdetva.sk 

908597997 www.1zsdetva.edupage.org 

31. 
Základná škola s materskou 

školou Alexandra Vagača 
Štúrova 12, 962 12 Detva 42302498 

Ing. Margita Gajdošová zsstudt@gmail.com 

903997957 www.zsstudt.edupage.org 

32. Materská škola Detva 
Nám. SNP 17, 962 12 

Detva 
42303117 

Mgr. Marcela Kučerová 4msdetva@gmail.com 

915859708 www.4msdetva.edupage.org  

33. 
Kultúrne centrum A. 

Sládkoviča Detva 

Obrancov mieru 1, 962 

12 Detva 
31916503 

Ing. Erika Mojžišová mojzisova@kcdetva.sk 

918507555 www.kcdetva.sk 

34. Obec Dolná Streda 
J. Majku 650, 925 63 

Dolná Streda 
00611638 

PhDr. Mgr. Luboš Šúry dolnastreda@seznam.cz 

317892988 www.dolnastreda.sk 

35. Obec Horné Otrokovce č. 146, 920 62 Horné 00312541 Mgr. Eva Kukučková ocu.h.otrokovce@stonline.sk  

mailto:starosta@obecnana.sk
http://www.obecnana.ocu.sk/
mailto:starosta@pribeta.sk
http://www.pribeta.sk/
mailto:starosta@obecbina.sk
http://www.obecbina.sk/
mailto:sszlevice@sszlevice.sk
http://www.sszlevice.sk/
mailto:riaditel@1zsdetva.sk
http://www.1zsdetva.edupage.org/
mailto:zsstudt@gmail.com
http://www.zsstudt.edupage.org/
mailto:4msdetva@gmail.com
http://www.4msdetva.edupage.org/
mailto:mojzisova@kcdetva.sk
http://www.kcdetva.sk/
mailto:dolnastreda@seznam.cz
http://www.dolnastreda.sk/
mailto:ocu.h.otrokovce@stonline.sk
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Otrokovce 
337446101 www.horneotrokovce.eu 

36. Mesto Leopoldov 
Hlohovská cesta 104/2, 

920 41 Leopoldov 
00312703 

Mgr. Terézia Kavuliaková mesto@leopoldov.sk 

337342207 www.leopoldov.sk 

37. Obec Nové Sady č. 177, 951 24 Nové Sady 00308340 
Silvia Halvoníková obecnyurad@novesady.sk 

910925873 www.novesady.sk 

38. 
Základná škola Michala Tareka, 

Abrahám 

Školská 4, 925 45 

Abrahám 
37838385 

Mgr. Marián Hrbán zsmtabraham@gmail.com 

317857289 www.zsmtabraham.edupage.org 

39. Obec Veľký Cetín 
Nová 700/2, 951 05 

Veľký Cetín 
00308609 

Ing. František Mészáros obecnyurad@velkycetin.sk 

905342217 www.velkycetin.sk 

40. Obec Pusté Sady 
Hlavná 131, 925 54 Pusté 

Sady 
00800295 

Ing. Tomáš Nemeček obecpustesady@mail.t-com.sk 

907709221 www.obecpustesady.sk 

41. 
Základná škola s materskou 

školou, Rišňovce 427 
č. 427, 951 21 Rišňovce 42206618 

Mgr. Martina Papíková  zs.ms.risnovce@gmail.com 

949377512 www.zsrisnovce.edupage.org 

42. Obec Malý Lapáš 
Hlavná 87/4, 951 04 

Malý Lapáš 
00611174 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. obecnyurad@malylapas.sk 

903601874 www.malylapas.sk 

43. Obec Branč 
Hlavné námestie č. 1, 951 

13 Branč 
00307777 

Ing. Július Kurča starosta@obec-branc.sk 

903417057 www.branc.sk 

44. Obec Obid 
Kráľa Štefana 57, 934 04 

Obid 
36105058 

Ing. Monika Vajda starosta@obid.sk 

918752908 www.obid.sk 

http://www.horneotrokovce.eu/
mailto:mesto@leopoldov.sk
http://www.leopoldov.sk/
mailto:obecnyurad@novesady.sk
http://www.novesady.sk/
mailto:zsmtabraham@gmail.com
http://www.zsmtabraham.edupage.org/
mailto:obecnyurad@velkycetin.sk
http://www.velkycetin.sk/
mailto:obecpustesady@mail.t-com.sk
http://www.obecpustesady.sk/
mailto:zs.ms.risnovce@gmail.com
http://www.zsrisnovce.edupage.org/
mailto:obecnyurad@malylapas.sk
http://www.malylapas.sk/
mailto:starosta@obec-branc.sk
http://www.branc.sk/
mailto:starosta@obid.sk
http://www.obid.sk/
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45. Obec Nižná Myšľa 
Obchodná 104/11, 044 15 

Nižná Myšľa 
00324493 

Ing. Miroslav Sisák obecniznamysla@netkosice.sk 

556980124 www.niznamysla.sk 

46. Obec Rudník č. 205, 044 23 Jasov 00324663 

Ing. Oľga Kormošová obec.rudnik@eposta.sk 

554664206 www.obecrudnik.eu 

47. 
Mestské kultúrne stredisko 

mesta Medzev 

Kováčska 85, 044 25 

Medzev 
00135283 

Ingrid Horváthová msks@medzev.sk 

554663364 www.medzev.sk 

48. Obec Rybník Hlavná 2, 935 23 Rybník 00307424 
Ing. Daniela Trňanová starosta@obecrybnik.sk 

366342151 www.obecrybnik.sk 

49. Obec Siladice č. 232, 920 52 Siladice 00312967 
Róbert Repka starosta@siladice.sk 

337445122 www.siladice.sk 

50. 
Základná škola s materskou 

školou Hájske 67 
č. 67, 951 33 Hájske 42206685 

Mgr. Eva Kutaková zsmhajske@gmail.com 

918994048 www.zsmshajske.edupage.org 

 

 

 

 

 

mailto:obecniznamysla@netkosice.sk
http://www.niznamysla.sk/
mailto:obec.rudnik@eposta.sk
http://www.obecrudnik.eu/
mailto:msks@medzev.sk
http://www.medzev.sk/
mailto:starosta@obecrybnik.sk
http://www.obecrybnik.sk/
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http://www.siladice.sk/
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Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu 

            

Názov zákazky:                  Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla 

Názov VO:     Obec Mužla 

Sídlo:                                           Obecný úrad Mužla 711, 943 52 Mužla 

   

Číslo miesta dodávky/ POD kód 
Adresa miesta 

spotreby 

Tarifa 1 - 

kWh 

(do 2.138 ) 

Tarifa 2 -

kWh  

(nad 2.138 

- 18.173) 

Tarifa 3-

kWh 

(nad 

18.173 - 

42.760) 

Tarifa 4 - 

kWh 

(nad 42.760 

- 69.485) 

Tarifa 5 - 

kWh (nad 

69.485 -

85.000) 

Tarifa 6 - 

kWh (nad 

85.000 -

100.000) 

Tarifa 7 - 

kWh 

(nad 

100.000 - 

300.000) 

Tarifa 8 - 

kWh  (nad 

300 000 - 

641.400) 

Tarifa 9-

kWh                       

(nad 

641.400 - 

2.000.000) 

Zúčt. 

obdob

ie 

1. Názov VO: Obec Belá 
Energie2, a.s., Zmluva na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. Potom doba neurčitá, pokiaľ nie je vypovedaná. VL 1 

mesiac pred ukončením platnosti zmluvy. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210203128 Belá 32     41 862             R 

SKSPPDIS000210203130 Belá 24           90 898       R 

SKSPPDIS000210203131 Belá 97     19 039             R 

SKSPPDIS010210001975 Belá 749/79   6 099               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 6 099 60 901 0 0 90 898 0 0 0 - 

2. Názov VO: Obec Bíňa 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, VL 1 mesiac pred ukončením platnosti zmluvy, 

inak doba neurčitá. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023. 

SKSPPDIS000210203591 Bíňa 9999             118 789     R 

SKSPPDIS000210203589 Bíňa 107           86 193       R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 86 193 118 789 0 0 - 

3. Názov VO: Obec Branovo 
Energie2, a.s., zmluva platná na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. Ak nie je zmluva vypovedaná VL 1 mesiac pred 

ukončením platnosti zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210202534 Branovo 156         76 970         R 
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SKSPPDIS000210202532 Branovo 46     25 351             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 25 351 0 76 970 0 0 0 0 - 

4. Názov VO: Obec Bruty 

Energie 2, doba určitá od 01.01.2022 do 31.12.2022. Potom doba neurčitá s 1 mesačnou výpovednou lehotou. 

Predpokladaný začiatok novej dodávky je od 01.01.2023.                                                                                                                                                                           

Innogy,s.ro./VSE na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2022, potom +12M s 3 mesačnou VL. Predpokladaný začiatoknovej 

dodávky  od 1.9.2023.                                                                                                                                                                                                                                         

Innogy ,s.r.o./VSE na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2023, potom+12 M s 3 mesačnou VL. Predpokladaný začiatok novej 

dodávky od 1.9.2023.                                                                                                 

SKSPPDIS000210203683 Bruty šport.ihrisko   6 558               R 

SKSPPDIS000210203684 Bruty 111       55 225           R 

SKSPPDIS000210205754 Bruty 115     36 852             R 

SKSPPDIS000210207517 Bruty 162     39 335             R 

SKSPPDIS000210207518 Bruty 163 0                 R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 6 558 76 187 55 225 0 0 0 0 0 - 

5. Názov VO: Obec Gbelce 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.01.2022 do 31.12.2022. Ak nie je zmluva vypovedaná VL 1 mesiac pred 

ukončením platnosti zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210200549 Gbelce, J.Stampayho 1         79 174         R 

SKSPPDIS000210200550 
Gbelce, Novozámocká 

c.281 
      45 766           R 

SKSPPDIS000210200552 Gbelce, Búčska cesta 3       68 096           R 

SKSPPDIS000210200554 
Gbelce, Materskej školy 

24 
            113 444     R 

SKSPPDIS000210200210 
Gbelce, Novozámocká 

c.4 
            115 455     R 

SKSPPDIS000210200556 
Gbelce, Svodínska 

c.633 (zazmluvnená 3T, 

prebieha rekonštrukcia) 
    0             R 
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Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 113 862 79 174 0 228 899 0 0 - 

6. Názov VO: Obec Jasová 
Energie2, a.s., zmluva platná na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. Ak nie je zmluva vypovedaná VL 1 mesiac pred 

ukončením platnosti zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210200608 Jasová 771     41 663             R 

SKSPPDIS020219000047 Jasová 8     39 341             R 

SKSPPDIS000210200607 Jasová 303             116 640     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 81 004 0 0 0 116 640 0 0 - 

7. Názov VO: Obec Kamenný Most 
Energie2, a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, VL 1 mesiac pred ukončením platnosti zmluvy. Predpokladaný 

začiatok 01.01.2023. 

SKSPPDIS000220018922 Kamenný Most 26   4 915               R 

SKSPPDIS000210203124 Kamenný Most 29       49 692           R 

SKSPPDIS000210203125 
Kamenný Most 132  

Materská škola 
            102 816     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 4 915 0 49 692 0 0 102 816 0 0 - 

8. Názov VO: Obec Ľubá 
Energie2, a.s., zmluva platná na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. Ak nie je zmluva vypovedaná VL 1 mesiac pred 

ukončením platnosti zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210203127 Ľubá 45       65 071           R 

SKSPPDIS000210203126 Ľubá 79       54 502           R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 119 573 0 0 0 0 0 - 

9. Názov VO: Obec Mužla 
Energie2, a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, potom doba neurčitá,  VL 1 mesiac pred ukončením platnosti 

zmluvy. Predpokladaný začiatok 01.01.2023. 

SKSPPDIS010310015278 Mužla 705     26 775             R 

SKSPPDIS000210201577 Mužla 709             193 006     R 

SKSPPDIS000210201578 Mužla 711     38 097             R 
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SKSPPDIS000210204585 Mužla 683/1             104 258     R 

SKSPPDIS010210004395 Mužla 877     26 105             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 90 977 0 0 0 297 264 0 0 - 

10. Názov VO: Obec Nána 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, VL 1 mesiac pred ukončením platnosti zmluvy, 

inak doba neurčitá. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023. 

SKSPPDIS000210202075 Nána, Školská 1   16 860               R 

SKSPPDIS000210202074 Nána, Školská 1     21 836             R 

SKSPPDIS000210202076 Nána, Školská 39             169 352     R 

SKSPPDIS010210001344 Nána, Madáchova 57     35 556             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 16 860 57 392 0 0 0 169 352 0 0 - 

11. Názov VO: Obec Nová Vieska 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.01.2022 do 31.12.2022. Ak nie je zmluva vypovedaná VL 1 mesiac pred 

ukončením platnosti zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000210201954 

Nová Vieska 55  

(zazmluvnená 2T, 

prebieha rekonštrukcia) 

  0               R 

SKSPPDIS000210201953 Nová Vieska 25     34 375             R 

SKSPPDIS000210201955 Nová Vieska 31             113 891     R 

SKSPPDIS000210201957 Nová Vieska 245     27 823             R 

SKSPPDIS000210201952 Nová Vieska 294     31 245             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 93 443 0 0 0 113 891 0 0 - 

12. Názov VO: Obec Obid SPP,a.s. doba neurčitá, VL 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 01.01.2023 

SKSPPDIS000210203660 Obid, Kráľa Štefana 55       57 792           R 

SKSPPDIS000210208400 Obid, Kráľa Štefana 57       47 046           R 
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SKSPPDIS000210203661 Obid, Puškinova 7     24 513             R 

SKSPPDIS010210002221 Obid, Kráľa Štefana 32     34 763             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 59 276 104 838 0 0 0 0 0 - 

13. Názov VO: Obec Pribeta 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, VL 1 mesiac pred ukončením platnosti zmluvy, 

inak doba neurčitá. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023. 

SKSPPDIS010210004844 Pribeta, Obchodná 0   12 965               R 

SKSPPDIS000210206884 Pribeta, Školská 15   14 527               R 

SKSPPDIS000210206881 Pribeta, Športová 0       50 346           R 

SKSPPDIS000210206880 Pribeta,Obchodná 8             181 941     R 

SKSPPDIS000210204725 Pribeta, Kvetná 39             122 701     R 

SKSPPDIS000210206882 Pribeta,Mierová 70   14 840               R 

SKSPPDIS000210208005 Pribeta,Školská 8                363 914   R 

SKSPPDIS000210206887 Pribeta, Hlavná 127             182 851     R 

SKSPPDIS000210206886 Pribeta,Hlavná 113   3 010               R 

SKSPPDIS070310039819 
Pribeta,Mládežnícka 

1616/1B 
  2 441               M 

SKSPPDIS070310034827 Pribeta, Hlavná 268             120 000     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 47 783 0 50 346 0 0 607 493 363 914 0 - 

14. Názov VO: Scheuden (príspevková organizácia Obce 

Svodín) 

SSE Stredoslovenská energetika,a.s., Zmluva platná na dobu určitú do 30.11.2022.Výpovedná lehota 3M, inak +12 M.   

Predpokladaný začiatok novej dodávky od 01.12.2022                                                                                                                                                                                              

SSE Stredoslovenská energetika a.s.  Zmluva platná na dobu určitú do 28.2.2023.Výpovedná lehota 3M ,inak +12M. 

Predpokladaný začiatok novej dodávky od 01.03.2023. 

SKSPPDIS000210201031 
Scheuden, Hlavná ulica 

1170/3 
            110 141     R 
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SKSPPDIS000210201029 

Scheuden, 

Maďarskosvod.ces. 

1225/2 

          88 414       R 

SKSPPDIS000210201032 
Scheuden, 

Ul.sv.Floriána 1140/2 
          98 019       R 

SKSPPDIS000210201035 
Scheuden, Hlavná 

ul.1111/2 
      48 563           R 

SKSPPDIS000210201038 
Scheuden, Školská ul. 

1205/3 
            117 649     R 

SKSPPDIS000210201028 
Scheuden, Hlavná 

ul.1117/1 
            204 611     R 

SKSPPDIS000220018775 Scheuden, s.Floriána 2     37 996             R 

SKSPPDIS000210201034 
Scheuen, Novovieska 

ces.122/12 
  12 692               R 

SKSPPDIS000210201033 
Scheuden, Hlavná 

ul.1116/17 
  4 753               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 17 445 37 996 48 563 0 186 433 432 401 0 0 - 

15. Názov VO: Obec Svodín 

SSE - Stredoslovenská energetika. Zmluva platná na dobu určitú od 26.09.2017 do 25.09.2020. Výpovedná lehota 3M inak 

+ 12M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 26.09.2023.                                                                                                                                                              

SPP, a.s. Zmluva na dobu určitú od 01.11.2021 do 31.10.2023. Výpovedná lehota 1M, inak + 12M doba neurčitá. 

Predpokladaný začiatok novej dodávka 01.11.2023. 

SKSPPDIS000210201036 
Svodín, Horná Mlynská 

ul.1141/4 
            140 925     R 

SKSPPDIS000210207608 Svodín 1185/1172       46 444           R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 46 444 0 0 140 925 0 0 - 

16. Názov VO: Obec Pozba 
SPP,a.s, Zmluva platná na dobu neurčitú bez viazanosti. Výpovedná lehota 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 

01.01.2023 

SKSPPDIS000210205065 Pozba č.1           90 067       R 

SKSPPDIS000210202165 Pozba č.162/OcÚ/   10 836               R 

SKSPPDIS000210202167 Pozba č.5 /stará MŠ/ 635                 R 



Príloha č. 3 Vzorová kúpna  zmluva o dodávke zemného plynu MO 

Strana 29 z 91 

SKSPPDIS010210001155 Pozbač.114/Kult.dom/   14 505               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 635 25 341 0 0 0 90 067 0 0 0 - 

17. Názov VO: Obec Sľažany 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú. Platná od 01.06.2021 do 31.05.2023, Ak nie je VL 1 mesiac pred ukončením platnosti 

zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.06.2023. 

SKSPPDIS000310301269 Sľažany 90     32 680             R 

SKSPPDIS000310301270 Sľažany 44       61 529           R 

SKSPPDIS000310301271 Sľažany 595     36 156             R 

SKSPPDIS010310005680 Sľažany 78   12 402               R 

SKSPPDIS070320013364 Sľažany 81     21 187             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 12 402 90 023 61 529 0 0 0 0 0 - 

18. Názov VO: Obec Velčice 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú. Platná od 01.06.2021 do 31.05.2023, Ak nie je VL 1 mesiac pred ukončením platnosti 

zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.06.2023. 

SKSPPDIS010310002489 Velčice 257   2 366               R 

SKSPPDIS000310304869 Velčice 73 MŠ       62 223           R 

SKSPPDIS070310035056 Velčice 73     21 471             R 

SKSPPDIS010310004488 Velčice  86 ZŚ       53 677           R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 2 366 21 471 115 900 0 0 0 0 0 - 

19. Názov VO: Obec Beladice 
Energie2, a.s., zmluva na dobu určitú. Platná od 01.06.2021 do 31.05.2023, Ak nie je VL 1 mesiac pred ukončením platnosti 

zmluvy, potom doba neurčitá.  Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.06.2023.  

SKSPPDIS000310301558 Hlavná II 146/67       43 635           R 

SKSPPDIS000310301561 Hlavná I 11/16   5 142               R 

SKSPPDIS000310301556 Gaštanova 167/1       60 483           R 

SKSPPDIS000310304209 Školská252/2     20 848             R 
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SKSPPDIS000310301562 Hlavná II 75/13   6 908               R 

SKSPPDIS000310301560 Hlavná II 155/75     22 271             R 

SKSPPDIS000310301557 Dlhá 350/15       51 558           R 

SKSPPDIS000310304207 Dlhá 364/4     20 135             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 12 050 63 254 155 676 0 0 0 0 0 - 

20. Názov VO: Obec Nižná Myšľa SPP - Zmluva platná do 28.02.2023, potom doba neurčitá, VL 1 mesiac. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.03.2023 

SKSPPDIS000910805332 
Kultúrny dom kuchyňa, 

Nižná Myšľa 9999 
500                 R 

SKSPPDIS000910805331 
Zákl. a materská škola, 

Nižná Myšľa 9999 
            130 000     R 

SKSPPDIS000910805330 
Obecný úrad, Nižná 

Myšľa 99999 
          99 000       R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 500 0 0 0 0 99 000 130 000 0 0 - 

21. Názov VO: Obec Rudník SPP-Zmluva platná do 31.12.2022, VL je 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 01.01.2023 

SKSPPDIS000910804770 Rudník č. 205     34 851             R 

SKSPPDIS000910804157 Rudník č 9999           85 294       R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 34 851 0 0 85 294 0 0 0 - 

22. Názov VO:  Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev 
SPP-Zmluva platná do 30.10.2022, potom zmluva na dobu neurčitú, VL 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 

1.12.2022 

SKSPPDIS010910008211 Kováčska 84             118 156     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 118 156 0 0 - 

23. Názov VO: Mesto Nová Baňa 
SPP,a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.01.2023 
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SKSPPDIS000610602358 
Administratívna 

budova, A. Kmeťa 11 
      66 318           R 

SKSPPDIS000610602360 
Prevádzková budova, 

Cintorínska 3 
    19 950             R 

SKSPPDIS000610602361 
Kultúrny dom, Osvety 

13/9 
            101 558     R 

SKSPPDIS000610601557 
Viacúčelové denné 

centrum,  Kalvárska 37 
    27 837             R 

SKSPPDIS000610600808 

Administratívna 

budova, M.R.Štefánika 

27 

    31 377             R 

SKSPPDIS020619000085 

Administratívno 

prevádzková budova, 

Školská 25 

        81 586         R 

SKSPPDIS010610001399 
Prevádzková budova, 

Bernolákova 40/3 
      57 127           R 

SKSPPDIS000620002082 
Banícky dom, 

Mariánska 8 
  6 305               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 6 305 79 164 123 445 81 586 0 101 558 0 0 - 

24. Názov VO: Základná umelecká škola, Nová Baňa 
Energie2, a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022. Doba určitá. Predpokladaný termín novej dodávky od 

01.01.2023 

SKSPPDIS000610601446 
základná umelecká 

škola,Kollárova 
            185 179     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 185 179 0 0 - 

25. Názov VO: Základná škola Jána Zemana 
SPP, a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, Predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.01.2023 

SKSPPDIS000610601445 
ZŠ Jána Zemana-

Kuchyňa, Školská 6 
    20 219             R 

SKSPPDIS000630021883 
ZŠ Jána Zemana- škola, 

Školská 6 
              377 158   R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 20 219 0 0 0 0 377 158 0 - 
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26. Názov VO: Materská škola, Nová Baňa 
SPP, a.s, zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, Predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.01.2023 

SKSPPDIS000610602662 MŠ, Štúrova 47             115 041     R 

SKSPPDIS000610601558 
MŠ -kuchyňa Nábrežná 

1168/2 
  4 324               R 

SKSPPDIS030610080018 
MŠ, Nábrežná 

2,NováBaňa 
            201 557     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 4 324 0 0 0 0 316 598 0 0 - 

27. Názov VO: Technické služby mesta Nová Baňa 
SPP, a.s., zmluva platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, Predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.01.2023 

SKSPPDIS010710004216 
Technické služby mesta 

Nová Baňa 
            119 651     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 119 651 0 0 - 

28. Názov VO: Obec Lok 

SPP, a.s., zmluva platná od 01.01.2021 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, Predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.01.2023                                                                                                                                                                                                                                       

ZSE Energia, a.s., zmluva platná od 01.06.2021 do 31.05.2023, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, 

Predpokladaný začiatok novej dodávky od 01.06.2023                                                                                                                                                                                                                   

SPP, a.s., zmluva platná od 01.04.2021 do 31.03.2023, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy, Predpokladaný 

začiatok novej dodávky od 01.04.2023                                                                                                                                                                                                                            

VSE, a.s. zmluva na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3M. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.04.2023  

SKSPPDIS000310304292 Hlavná č. 10 , 935 38             142 562     R 

SKSPPDIS000310302148 Hlavná č,. 2    2 898               R 

SKSPPDIS000326047881 
Hlavná č. 19, 20 /158 
(zazmluvnená 1T) 

0                 R 

SKSPPDIS010310009253 
NOVA č. 41, zdravotné 

stredisko 
      59 697           R 

SKSPPDIS000310302147 POŚTOVA 23    11 507               R 

SKSPPDIS000310307127 ŚPORTOVA 3    8 301               R 

SKSPPDIS000326047875 Hlavna č.3 (zazmluvnená     0             R 
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3T) 

SKSPPDIS000310304630 Kalnická 298 1 980                 R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 1 980 22 706 0 59 697 0 0 142 562 0 0 - 

29. Názov VO: Mesto Tlmače 

SPP, a.s., zmluva platná od 01.01.2021 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy. Predpokladaný 

začiatok novej dodávky 01.01.2023                                                                                                                                                                                                             

SPP, a.s., zmluva na dobu určitú od 08.02.2021 do 07.02.2023. VL 1M pred ukončením zmluvy, inak doba neurčitá. 

Predpokladaný začiatok novej dodávky 08.02.2023 

SKSPPDIS010310002703 Topoľová č. 166/6         83 253         R 

SKSPPDIS000310304195 Nová 2 , 935 21          80 586         R 

SKSPPDIS000310305224 Továrenská 1 , 93521      31 926             R 

SKSPPDIS000310300435 Topoľová 1, 935 21     24 694             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 56 620 0 163 839 0 0 0 0 - 

30. Názov VO: Obec Beša 
SPP, a.s., zmluva platná od 01.01.2021 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy. Predpokladaný 

začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000310302083 Beša 238     29 699             R 

SKSPPDIS010310015312 Beša 88         78 347         R 

SKSPPDIS000310302081 Beša 306     30 593             R 

SKSPPDIS000310302082 Beša 198     40 190             R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 100 482 0 78 347 0 0 0 0 - 

31. Názov VO: Obec Rybník 

SPP, a.s.. Zmluva na dobu určitú do 31.10.2023. Výpovedná lehota 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.11.2023.                          

SPP, a.s. Zmluva na dobu určitú do 24.03.2023. Výpovedná lehota 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky od 

25.03.2023   

SKSPPDIS000310300192 Rybník č. 93 DS    6 531               R 

SKSPPDIS000310300193 Rybník 209 ZS       53 267           R 
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SKSPPDIS070320042826 Školská č. 281 Bytovka      21 976             R 

SKSPPDIS000310300277 Rybník 201 OcÚ      34 307             R 

SKSPPDIS000310300278 
Rybník č. 19/558 

štadion 
  8 178               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 14 709 56 283 53 267 0 0 0 0 0 - 

32. Názov VO: Mesto Vráble  
SPP, a.s., zmluva na dobu určitú od 01.05.2021 do 30.04.2023, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy. 

Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.05.2023. 

SKSPPDIS000310304570 
Hlavná č.153, Vráble 

MŠ 
          97 694        R 

SKSPPDIS000310304571 
Hlavná č.153,Vráble 

Jedaleň 
172                  R 

SKSPPDIS000310306729 Horný OHAJ 15     32 877              R 

SKSPPDIS000310306209 Horný OHAJ 38     22 517              R 

SKSPPDIS000310306206 Dyčka 5 KD     18 343              R 

SKSPPDIS000310300783 Levická 895             176 530      R 

SKSPPDIS000310306205 
Kpt.Nálepku 5/334 , 

Kino 
            157 351      R 

SKSPPDIS000310306204 
Hlavná 33/170,Žup. 

Dom 
      64 172            R 

SKSPPDIS000310304572 
Levická 278 , 

Klub.dôch.  
        75 096          R 

SKSPPDIS000310307196 Moravská 512             207 868      R 

SKSPPDIS020319000067 Kpt.Nálepku 612               314 875    R 

SKSPPDIS000310306872 1.mája 416 - T18             247 507      R 

SKSPPDIS000310306208 Dyčka 69 Hasiči   9 102                R 

SKSPPDIS010310002072 Horný OHAJ  Ihrisko      20 323              R 

SKSPPDIS000310300375 Moravská 13/294       43 683            R 
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Za verejného obstarávateľa spolu: 172 9 102 94 060 107 855 75 096 97 694 789 256 314 875 0 - 

33: Názov VO: Základná škola Arnolda Ipolyiho s 

vyučovacím jazykom maďarským 

SPP, a.s., zmluva na dobu určitú platná od 01.11.2021 do 31.10.2023, výpovedná lehota 1M pred ukončením zmluvy. 

Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.11.2023 

SKSPPDIS030710021976 
Hlavná 294 Balog.nad 

Ipľom  -škola 
            152 471     R 

SKSPPDIS010710000534 
Hlavná 294 /128 Balog 

nad Ipľom -jedáleň 
      55 865           R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 55 865 0 0 152 471 0 0 - 

34. Názov VO: Správa športových zariadení Levice SPP - Zmluva platná na dobu určitú do 31.12.2022. VL 1M. Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000330022755 
Ľ. Podjavorinskej 21, 

Levice 
                1 056 000 M 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 056 000 - 

35. Názov VO: Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva 
SSE - zmluva od 1.11. 2022 do 30.10. 2023, výpovedná lehota 3 mesiace, predpokladaný začiatok novej dodávky od 

1.11.2023.  

SKSPPDIS000730021788 
ZŠ,Kukučínova 480/6, 

Detva 
            243 758     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 243 758 0 0 - 

36. Názov VO: Základná škola s materskou školou 

Alexandra Vagača 

SPP, a.s. Zmluva platná od 1.1.2021 do 31.12.2022, výpovedná lehota 1 mesiac, predpokladaný začiatok novej dodávky od 

1.1.2023  

SKSPPDIS000730021042 
Štúrova 12, 962 12 

Detva 
            252 058     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 252 058 0 0 - 

37. Názov VO: Materská škola Nám SNP 17, Detva 
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Zmluva platná do 31.10.2023, výpovedná lehota 3 mesiace,  predpokladaný začiatok novej 

dodávky od 01.11.2023 

SKSPPDIS010710004071 
Nám. SNP 17, 962 12 

Detva  
            126 600     R 
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Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 126 600 0 0 - 

38. Názov VO: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve 
INNOGY - zmluva platná od 1.7.2020 do 30.6.2023, výpovedná lehota 3 mesiace, predpokladaný začiatok novej dodávky 

od 1.7.2023 

SKSPPDIS000710700156 Námestie SNP 1, Detva       42 794           R 

SKSPPDIS010710002449 Piešť I219, Detva 1 952                 R 

SKSPPDIS000710700589 
Partizánska 469/63, 

Detva 
      62 992           R 

SKSPPDIS010710002181 
Partizánska 466/71, 

Detva 
      51 725           R 

SKSPPDIS000710702170 
Obrancov mieru 871/1, 

Detva 
            152 027     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 1 952 0 0 157 511 0 0 152 027 0 0 - 

49. Názov VO: Obec Dolná Streda SPP, zmluva platná do 31.01.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.2.2023 

SKSPPDIS000110107026 
Dolná Streda 695 
(zazmluvnená 1T) 

0                 R 

SKSPPDIS000110107028 Dolná Streda 363         77 812         R 

SKSPPDIS000110100443 Sereďská 686   13 870               R 

SKSPPDIS000110100444 Kostolné námestie 650             156 634     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 13 870 0 0 77 812 0 156 634 0 0 - 

40. Názov VO: Obec Horné Otrokovce 
Stredoslovenská energetika a.s., zmluva platná do 31.12.2022, výpovedná lehota 2M, predpokladaný začiatok novej 

dodávky od 1.1.2023 

SKSPPDIS000410402447 Horné Otrokovce 146             117 145     R 

SKSPPDIS000410402449 Horné Otrokovce 24   2 630               R 

SKSPPDIS000410402450 Horné Otrokovce 24   16 960               R 
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Za verejného obstarávateľa spolu: 0 19 590 0 0 0 0 117 145 0 0 - 

41. Názov VO: Mesto Leopoldov SPP, zmluva platná do 31.10.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.11.2023 

SKSPPDIS000410406585 Nám. Sv. Ignáca 13/37    14 398               R 

SKSPPDIS000410406587 Gucmanova 13/673             100 180     R 

SKSPPDIS000410406589 Nám. Sv. Ignáca 5/41   11 729               R 

SKSPPDIS000410406592 Piešťanská cesta 2    5 304               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 31 431 0 0 0 0 100 180 0 0 - 

42. Názov VO: Obec Nové Sady SPP, zmluva platná do 31.03.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.4.2023 

SKSPPDIS010310001152 Nové Sady 174 (klub)   8 628               R 

SKSPPDIS000310300181 Nové Sady 112 (S 112)   6 713               R 

SKSPPDIS000310303701 Nové Sady (OcÚ)       59 113           R 

SKSPPDIS000310303239 Nové Sady 187 (TJ)     24 683             R 

SKSPPDIS000310300740 Nové Sady 188          70 324         R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 15 341 24 683 59 113 70 324 0 0 0 0 - 

43. Názov VO: ZŠ Abrahám SPP, zmluva platná do 31.3.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.4.2023  

SKSPPDIS000110106793 Školská 4, Abrahám 1 033                 R 

SKSPPDIS000110106794 Školská 4, Abrahám             127 166     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 1 033 0 0 0 0 0 127 166 0 0 - 

44. Názov VO: Obec Veľký Cetín SPP, zmluva platná do 30.4.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.5.2023 
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SKSPPDIS010310001631 Veľký Cetín 701             195 395     R 

SKSPPDIS010310003095 Veľký Cetín 702             169 504     R 

SKSPPDIS000310300850 Veľký Cetín 373     35 255             R 

SKSPPDIS000310304655 Veľký Cetín 618               320 169   R 

SKSPPDIS000310300851 Veľký Cetín 605     40 178             R 

SKSPPDIS000310307510 Veľký Cetín 619               396 032   R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 75 433 0 0 0 364 899 716 201 0 - 

45. Názov VO: Obec Pusté Sady SPP, zmluva platná do 28.02.2023, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.3.2023 

SKSPPDIS010310014273 Pusté sady 86/3       54 470           R 

SKSPPDIS010310014266 Pusté sady 86/3         70 170         R 

SKSPPDIS000110107020 Pusté Sady 43     34 391             R 

SKSPPDIS000110109398 Pusté Sady 131     25 921             R 

SKSPPDIS000110101413 Pusté Sady 131       54 459           R 

SKSPPDIS000110101412 Hlavná   12 310               R 

SKSPPDIS000110101411 Pusté Sady 131       47 980           R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 12 310 60 312 156 909 70 170 0 0 0 0 - 

46. Názov VO: Základná škola s materskou školou, 

Rišňovce 427 
SPP, zmluva platná do 31.12.2022, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 1.1.2023 

SKSPPDIS000310304163 Rišňovce 427B             163 357     R 

SKSPPDIS000310304164 Rišňovce 427A             121 230     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 284 587 0 0 - 
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47. Názov VO: Obec Malý Lapáš 
SPP, zmluva platná do 31.12.2022,  potom doba neurčitá, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky od 

1.1.2023 

SKSPPDIS000310304371 Malý Lapáš 89           96 437       R 

SKSPPDIS000310301199 
Malý Lapáš 49 
(zazmluvnená 1T) 

0                 R 

SKSPPDIS000310306192 Malý Lapáš 90   5 035               R 

SKSPPDIS000310301200 Malý Lapáš 87   13 128               R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 18 163 0 0 0 96 437 0 0 0 - 

48. Názov VO: Obec Branč 
SPP, zmluva platná do 31.10.2022, potom doba neurčitá s výpovednou lehotou 1M, predpokladaný začiatok novej dodávky 

od 1.1.2023 

SKSPPDIS000310304972 Pri hliníku 796/5             166 304     R 

SKSPPDIS000310304971 Pri hliníku 795/1             138 252     R 

SKSPPDIS000310300414 Branč 767           92 068       R 

SKSPPDIS000310300412 Mlynská zem 504/5     29 009             R 

SKSPPDIS000310300411 Hlavné námestie 1           87 734       R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 29 009 0 0 179 802 304 556 0 0 - 

49. Názov VO: Obec Siladice SPP, zmluva na dobu neurčitú, VL 1 M, Predpokladaný začiatok novej dodávky 01.01.2023 

SKSPPDIS000410402525 Siladice 232     20 074             R 

SKSPPDIS000410402523 Siladice 33   16 641               R 

SKSPPDIS000410402522 Siladice 232             123 730     R 

SKSPPDIS000410402526 Siladice 271   5 086               R 

SKSPPDIS000410403215 Siladice 187   6 628               R 

SKSPPDIS000410406411 Siladice 247       68 850           R 



Príloha č. 3 Vzorová kúpna  zmluva o dodávke zemného plynu MO 

Strana 40 z 91 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 28 355 20 074 68 850 0 0 123 730 0 0 - 

50. Názov VO: ZŠ s MŠ Hájske 
SPP, zmluva bola platná do 31.05.2022, potom doba neurčitá, výpovedná lehota 1M, predpokladaný začiatok novej 

dodávky od 1.1.2023 

SKSPPDIS000310303962 Hájske 67             226 369     R 

Za verejného obstarávateľa spolu: 0 0 0 0 0 0 226 369 0 0 - 

            

Ročné predpokladané množstvo 

(kWh) 
  6 272 348 025 1 408 465 1 764 160 773 318 1 011 818 6 963 610 1 772 148 1 056 000 - 

Ročné predpokladané množstvo 

(MWh) 
  6,272 348,025 1 408,465 1 764,160 773,318 1 011,818 6 963,610 1 772,148 1 056,000 - 

Predpokladané množstvo počas trvania zmluvného vzťahu 

(MWh) 24 mesiacov 
12,54 696,05 2 816,93 3 528,32 1 546,64 2 023,64 13 927,22 3 544,30 2 112,00 - 

Predpokladané množstvo počas trvania zmluvného vzťahu 

(MWh) za 24 mesiacov S P O L U 
30 207,63 - 

            

Počet odberných miest 10 40 50 32 10 11 46 5 1  

mesiac x počet OM 240 960 1 200 768 240 264 1 104 120 24  

*R - ročné, P - polročné, M - mesačné, VO - verejný obstarávateľ          
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  Zmluva o dodávke plynu   
 pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

      
Zmluvné strany 

 Dodávateľ:  Odberateľ: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B 
 
Adresa kontaktného miesta:  
 

Číslo OP: 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva 
Ing. Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva  
Ing. Daniel Šulík, člen predstavenstva  

Zastúpený (meno,funkcia) 
 (1 až 3 štatutári podľa počtu týchto vzťahov na OP) 

IČO:   35815256  DIČ:  2020259802 
OKEČ:   IČ DPH: SK2020259802 
SKNACE 35230 

IČO:   DIČ:     
OKEČ:   IČ DPH:  
 
SKNACE  

Bankové spojenie:  
Banka:  Všeobecná úverová banka a.s. 
BIC :     SUBASKBX 
IBAN/BIC : SK27 0200 0000 0010 3331 1555 

Bank. spoj.pre došlé platby:   
Č.účtu:                     
Bank.spoj. pre odosl.platby:  
BIC :                      
IBAN : 

Vybavuje:  
Telefón:  
Fax:  

Vybavuje: 
Telefón:   
Fax: 
E-mail:  

Adresa pre poštový styk*: (ak Odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

 
 

Obec: 
 

Ulica: 
 

PSČ a pošta: 
 

Č.orient.: 
 

Č.súp.: 
 

Telefón: 
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

Spôsob platby: 
 

Obdobie opakovanej 
dodávky: 
 

Číslo zmluvy pre SFA: 
 

Spôsob zasielania faktúr:        elektronicky na e-mailovú adresu:     poštou na adresu pre poštový styk 
 

Termín začatia dodávky:  

Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len „PDS“) po splnení podmienky 
pripojenia odberného plynového zariadenia Odberateľa do distribučnej siete, resp. deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň 
prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň montáže meradla a i.  
 

Dátum prihlásenia 

Dĺžka trvania Zmluvy: 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby určitej sa doba trvania Zmluvy mení z doby určitej na dobu neurčitú, a to za 
podmienok, ktoré budú platiť bezprostredne pred týmto predĺžením, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak Odberateľ 
nedoručí Dodávateľovi písomný nesúhlas s takýmto predĺžením najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby určitej, na ktorú bola 
táto Zmluva dojednaná. V prípade predĺženia trvania Zmluvy na dobu neurčitú podľa predchádzajúcej vety, bude dodávka plynu po 
uplynutí doby určitej ocenená cenami podľa aktuálne platného Cenníka Dodávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Poznámky:  
Informatívne údaje potrebné k zmene dodávateľa: 

*Predpokladaný začiatok dodávky: 

*Pôvodný dodávateľ: 

*Platnosť zmluvy u pôvodného dodávateľa do: 
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*Dĺžka výpovednej lehoty: 
 

* Ak sa s odberateľom uzatvára zmluva na viac odberných miest, adresa pre poštový styk je platná pre všetky odberné miesta odberateľa 
 
 

1. Predmet Zmluvy  

1.1. Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre 
Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberných miest uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „OM“) a 
záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za dodávku plynu a ceny za služby a výkony súvisiace s touto 
dodávkou plynu, a to za podmienok stanovených Zmluvou a Obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“), ktorými 
sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) alebo v prípade, ak Odberateľ spĺňa definičné znaky Malého 
podniku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby 
pri dodávke plynu pre Malé podniky. OP pre odberateľov kategórie Malé podniky sú schválené rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). 

 
2. Všeobecné ustanovenia Zmluvy 

2.1. Práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa podrobne upravujú OP. 
2.2. Ceny za dodávku plynu, štruktúra a podmienky uplatňovania cien pre Odberateľa sú uvedené v platnom cenníku 

Dodávateľa za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. 
v platnom cenníku Dodávateľa za dodávku plynu pre Malé podniky, zverejnených na webovom sídle Dodávateľa 
www.spp.sk (ďalej len „Cenník Dodávateľa“).  

2.3. Ceny služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu sú ceny za služby a výkony súvisiace s dodávkou plynu 
uvedené v cenníku vydávanom a zverejnenom Dodávateľom na webovom sídle Dodávateľa www.spp.sk, platnom 
v čase poskytnutia služby alebo výkonu súvisiaceho s dodávkou plynu (ďalej ako „Cenník externých služieb 
a výkonov“). 

2.4. Obsahovo neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú OP, Cenník Dodávateľa a Cenník externých služieb a výkonov. 
Dojednania Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami v OP, Cenníku Dodávateľa a/alebo Cenníku externých 
služieb a výkonov. 

2.5. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený zmeniť OP, Cenník Dodávateľa a/alebo Cenník 
externých služieb a výkonov. Účinnosťou nových OP, Cenníka Dodávateľa a/alebo Cenníka externých služieb 
a výkonov zaniká platnosť pôvodných OP, Cenníka Dodávateľa a/alebo Cenníka externých služieb a výkonov. 
Dodávateľ upovedomí Odberateľa o nových OP, Cenníku Dodávateľa a/alebo novom Cenníku externých služieb 
a výkonov najmä prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle Dodávateľa www.spp.sk.  

2.6. Informácie o platných a účinných OP, Cenníku Dodávateľa a Cenníku externých služieb a výkonov môže 
Odberateľ získať na webovom sídle Dodávateľa www.spp.sk, ako aj v ktoromkoľvek zákazníckom centre 
Dodávateľa alebo na Biznis linke Dodávateľa 0850 111 565. 

2.7. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy oboznámil s obsahom OP, Cenníkom 
Dodávateľa a Cenníkom externých služieb a výkonov, súhlasí s nimi a tieto pred podpisom Zmluvy prevzal.   

2.8. Odberateľ sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to, aby 
sa Dodávateľ stal dodávateľom plynu do OM podľa Zmluvy odo dňa Termínu začatia dodávky a zdrží sa 
akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tomu zabrániť, najmä nezabráni priebehu a ukončeniu procesu zmeny 
dodávateľa plynu. Ak Odberateľ poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, má Dodávateľ voči Odberateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 eur za každé jedno OM, pre ktoré sa z uvedeného dôvodu 
nestal dodávateľom; právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknuté.  

2.9. V prípade, ak sa Zmluva uzatvára na OM, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a PDS opätovné obnovenie 
distribúcie plynu do predmetného OM spoplatňuje, je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi takýto poplatok za 
obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a výkonov zverejneného na webovom sídle 
Dodávateľa www.spp.sk. 
 

3. Spracúvanie osobných údajov 

3.1. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľa, ktorý je fyzickou osobou, uvedené 
Zmluve za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch Zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení. 

3.2. Odberateľ berie na vedomie, že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje Odberateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo 
bankového účtu Odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na 
plnenie Zmluvy v prípade, ak Odberateľ a Dodávateľ tieto údaje využívajú na vzájomnú komunikáciu, alebo 
Odberateľ využíva služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické 
zasielanie faktúr. 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
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3.3. Odberateľ potvrdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane 
poučenia o právach Odberateľa ako dotknutej osoby prostredníctvom OP. Podrobné informácie o spracúvaní 
osobných údajov Odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovom sídle 
Dodávateľa a na ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa. 

 
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej 

komunikácie 

4.1.  Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi súhlas/nesúhlas1  
- so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávateľa na účely tých 

marketingových aktivít, pri ktorých Dodávateľ nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu 
Dodávateľa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám; 

- aby mu Dodávateľ alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje, zasielali 
nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové správy, pre informáciu o akýchkoľvek 
produktoch alebo službách Dodávateľa alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk 
kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo 
marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne 
priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.  

 Marketingovú komunikáciu Dodávateľ zasiela príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok. 

5. Záverečné ustanovenia Zmluvy 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi 
Dodávateľom a Odberateľom o podmienkach dodávok plynu do OM. 

5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, a každá zo Zmluvných strán 
dostane jeden rovnopis rovnakej platnosti a účinnosti. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 
Zmluvnými stranami. Povinnosť Dodávateľa dodávať plyn sa riadi príslušnými ustanoveniami OP. Odberateľ sa 
zaväzuje akceptovať aj neskorší Predpokladaný začiatok dodávky, ako ten definovaný v záhlaví Zmluvy, a to 
v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekážky plyn dodávať do OM.  

5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto Zmluvy 
súhlasia, táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali vlastnoručne, resp. bude podpísaná prostredníctvom 
elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy na vytváranie elektronických podpisov (napr. 
webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách elektronickej identifikácie a dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a príslušnými 
národnými právnymi predpismi v oblasti elektronického podpisu. 

 
Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto Zmluvy nakupuje: 

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 

   b) aj na účely jeho ďalšieho predaja. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach Zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za Odberateľom 
deklarovanú sa považuje alternatíva a). Ak počas trvania tejto Zmluvy dôjde u Odberateľa k zmene účelu 
využitia plynu nakúpeného podľa tejto Zmluvy, je Odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne 
informovať Dodávateľa.  
Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia Odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené 
Dodávateľovi § 69 platného Zákona o energetike. 

 
Osobitné dojednania k Zmluve evidenčné číslo: ................................................: 
 
A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k Zmluve pre produkt Fixácia ceny cez 

hedging 24. Obsah týchto Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom OP a obsahom Cenníka 

Dodávateľa. 

(i) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 1. ....20.... a končí dňom 31. ... 20... (ďalej len 
„Vyhodnocovacie obdobie“) odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za všetky OM vo výške ............... 
kWh, avšak najmenej vo výške ......... kWh (ďalej len „Dolná tolerancia spotreby“) a najviac vo výške 
..............kWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby“). 

Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle tohto bodu je uzavretá výlučne na účely použitia zvýhodnených sadzieb 
zložiek ceny SOPO, FMSO a SOPP podľa písm. A., bod (ii) tejto Zmluvy a nemá dopad na povinnosť Odberateľa 
zaplatiť Dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu podľa tejto Zmluvy, Cenníka Dodávateľa a OP aj ďalšie 

 
1 Nehodiace sa prečiarknite. 
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s predmetom Zmluvy súvisiace platby (a) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním 
spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, 
a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak vznikne 
Dodávateľovi povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS. 

(ii) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa Cenníka Dodávateľa platného 
v čase dodávky plynu s tým, že pre každé jednotlivé OM, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne dohodnutým 
druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOPO, FMSO a SOPP počas celého Vyhodnocovacieho obdobia na 
fixnej úrovni nasledovne:  

 

Druh tarify 
Fixná SOPO 

(€/kWh) 
Fixná FMSO 

(€/mesiac) 

   

   

   

 
Počas celého Vyhodnocovacieho obdobia je sadzba za odobratý plyn v rámci ceny za služby súvisiace so 
skladovaním plynu (SOPS) zahrnutá vo vyššie uvedenej SOPO a nebude počas Vyhodnocovacieho obdobia 
uplatnená samostatne. 

Fixná cena za služby obchodníka podľa bodu (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom OM, 
celý objem alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácii v zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt Odberateľa alebo použitie odobratého plynu, a cena 
stanovená podľa bodu (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou; Dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku 
plynu podľa Cenníka Dodávateľa platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej 
regulácii podľa predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti 
dodávky plynu do príslušného OM použije Dodávateľ ceny podľa platného Cenníka Dodávateľa pre danú 
kategóriu Odberateľa; nárok na fixnú cenu v zmysle bodu (ii) vo vzťahu k dotknutému OM tým Odberateľovi 
zaniká. 

Dodávateľ uplatní fixnú cenu za služby obchodníka podľa tohto ustanovenia vo vyúčtovacích faktúrach 
vystavených v zmysle platných OP. 

Cena za služby súvisiace s prepravou je pre príslušné OM počas Vyhodnocovacieho obdobia určená v zmysle 
Rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete (ďalej „PPS“) 
určujú ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej „Rozhodnutie PPS“), a to vo výške SOPP 
0,0.......... €/kWh. 

V prípade uplatnenia Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu v zmysle platného Rozhodnutia 
PPS bude ročná platba za prístup a prepravu plynu prepravnou sieťou, ktorá bola vypočítaná podľa tohto bodu, 
zvýšená o platbu Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu určeného v zmysle platného 
Rozhodnutia PPS, ktorá sa vzťahuje k dennej kapacite vypočítanej na základe denného maximálneho množstva 
(ďalej len „DMM“), určeného podľa nižšie uvedeného vzorca a rozrátaná na ZM príslušného OM do sadzby SOPP.  

Výška DMM pre príslušné OM sa určí nasledovne:  

 

ZM -  množstvo, ktoré sa Odberateľ zaviazal odobrať pre príslušné OM v kWh. 

V prípade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorého dôsledkom je zmena SOPP, je Dodávateľ 

oprávnený upraviť cenu sa služby súvisiace s prepravou v zmysle zmeneného Rozhodnutia PPS. Odberateľ je povinný 

zaplatiť Dodávateľovi cenu za služby súvisiace s prepravou plynu v súlade s predošlou vetou za množstvo plynu odobraté odo 

dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia PPS. 

V prípade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorá svojou povahou alebo rozsahom 
neumožní Dodávateľovi upraviť cenu v zmysle tohto bodu, je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi jednotlivé 
zložky ceny za služby súvisiace s prepravou podľa Rozhodnutia PPS tak, ako keby mal pre toto obdobie uzavretú 
samostatnú zmluvu o preprave plynu pre ZM dohodnuté pre príslušné OM. Odberateľ je povinný zaplatiť 
Dodávateľovi cenu za služby súvisiace s prepravou plynu do OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa 
účinnosti zmeny Rozhodnutia PPS. 

Dodávateľ má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka si zvoliť vstupný bod cez ktorý zabezpečuje 
dodávku plynu pre Odberateľa a tento vstupný bod Dodávateľ použije pri výpočte, resp. úprave výšky SOPP. 

Výsledná SOPP v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel pre 
zaokrúhľovanie. 
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V prípade vzniku mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcej zmeny tokov zemného plynu je Dodávateľ oprávnený 
zmeniť prepravné siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje dodávku plynu pre Odberateľa. Cena za služby 
spojené s prepravou bude v takom prípade určená podľa Cenníka Dodávateľa platného v čase dodávky plynu, 
zverejneného na webovom sídle Dodávateľa www.spp.sk. 

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté Odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho obdobia 
alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. 

Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v písm. A., bod (i) tejto Zmluvy tým, že za Vyhodnocovacie obdobie 
odoberie množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má Dodávateľ právo doúčtovať 
Odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom) * 0,005 €/kWh. 

Ak Odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v písm. A., bod (i) tejto Zmluvy tým, že za Vyhodnocovacie obdobie 
odoberie množstvo energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má Dodávateľ právo doúčtovať 
Odberateľovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou 
spotreby) * 0,005 €/kWh. 

C. Pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti, ktorá sa týka jednotlivého OM, t.j. aj pri ukončení odberu 
na jednotlivom OM) pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, Dodávateľ má právo zvýšiť Odberateľovi celkovú 
cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačných sadzieb FMSO platných v čase ukončenia Zmluvy 
podľa platného Cenníka Dodávateľa, a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po 
predčasnom ukončení Zmluvy do konca Vyhodnocovacieho obdobia, vynásobených koeficientom 1,2 pre každé 
jednotlivé OM. Doúčtovanie ceny podľa predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej 
Dodávateľom.  

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje predložiť Dodávateľovi stav 
meradiel za jednotlivé OM ku dňu začiatku a dňu konca Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch 
pracovných dní. Ak Odberateľ nepredloží stav meradiel v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije 
Dodávateľ pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku 
a Technických podmienok spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.. 

E. V prípade, ak Odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo 
prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberateľ do práv a 
povinností Odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným Odberateľom), pri vyhodnotení 
skutočného odberu zohľadní Dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodným Odberateľom, ak sa 
strany nedohodnú inak. 

F. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých OM počas Vyhodnocovacieho obdobia. 
Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom OP a obsahom Cenníka Dodávateľa. 

G. Zmluvné strany sa dohodli na dobe trvania Zmluvy a to na dobu určitú, pričom účinnosť Zmluvy je zhodná 
s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v písm. A., bod (i) tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa po ukončení tohto 
obdobia dohodli na automatickom predĺžení účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak Odberateľ písomne neoznámi 
Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím Vyhodnocovacieho 
obdobia. V prípade automatického predĺženia Zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby 
určitej ocenená cenami podľa platného Cenníka Dodávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

H. Obsahovo neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:  

1. Identifikácia odberných miest 

 Za Dodávateľa:      Za Odberateľa: 

 …………………………………………….              ……………………………………….......... 
 splnomocnený zástupca Dodávateľa                                                  
 
 
 …………………………………………….              ……………………………………….......... 
 splnomocnený zástupca Dodávateľa                                                  

 
           Miesto: .................... dňa …...……......          Miesto: ....................... dňa ....................
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Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) číslo: ...................... 
 

 Odberné miesto Predpokladaný 
odber za 12 
mesiacov 
v kWh** 

Predpokladaný 
odber za 12 
mesiacov  

v m3*** 

Dohodnutý 
druh 
tarify 

Dátum 
prihlásenia 

číslo OM POD názov OM Obec Ulica 
Číslo 

orient. 
Číslo 
súp. 

 

           

           

           
 

***Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh 
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S,V - .......... 
 

Zmluva o dodávke plynu 
číslo obchodného partnera:                  

 
Zmluvné strany 

 
 Dodávateľ Odberateľ 

Obchodné meno Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
   
   
Právna forma akciová spoločnosť  
Označenie registra Obch. register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 
 

Adresa Mlynské nivy 44/a  
   
PSČ, sídlo 825 11 Bratislava  

 Konajúci v mene spoločnosti **/ /  
Spoločnosť zastúpená */ 

 

Meno   
Funkcia   
   
Meno   
Funkcia   

IČO 35815256  
DIČ 2020259802  
IČDPH 
SK NACE 

SK2020259802 
35230 

 

   
Banka 
BIC 

Všeobecná úverová banka a.s. 
SUBASKBX 

 

Číslo účtu/kód banky 1033311555/0200  
IBAN SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
   

Adresa pre poštový Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
styk   
   
   
   

 Kontaktná osoba pre   
zmluvné podmienky   
Telefón   
 Fax   
 E-mail   

*/   platí, ak za zmluvnú stranu koná priamo člen štatutárneho orgánu  
**/  platí, ak za zmluvnú stranu koná splnomocnený alebo zákonný zástupca spoločnosti
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1. Definície pojmov 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie: 

a) denným maximálnym množstvom OM (DMM) maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ 
oprávnený odobrať podľa tejto zmluvy v príslušnom OM v ktorýkoľvek Deň počas obdobia, na ktoré sa 
toto množstvo objednáva, 

b) Energetickým poradenstvom možnosť odberateľa využívať jednoduché technické poradenstvo 
a priebežné konzultácie súvisiace s využitím plynu a tepla, podľa jeho potrieb počas účinnosti zmluvy, 

c) neoprávneným odberom odber plynu v prípadoch definovaných Zákonom č. 251/2012 Z.z. 
o energetike v znení neskorších zmien a doplnení (Zákon o energetike), 

d) nomináciou plynu (nominácia) predchádzajúce hlásenie odberateľa dodávateľovi o množstve plynu, 
ktoré chce odobrať v príslušnom OM podľa tejto zmluvy v každom Dni, 

e) Obdobím OM obdobie, na ktoré sú pre príslušné OM uvedené v tejto zmluve dohodnuté zmluvné 
množstvá (ZM a DMM) a počas ktorého trvá záväzok dodávateľa dodávať do príslušného OM plyn, 
pričom Obdobie OM predstavuje štandardne obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

f) obchodnou jednotkou dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením,  

g) objemovou jednotkou množstvo plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a 
nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá objem 1 m3, 

h) odberným miestom (OM) miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, do ktorého dodáva 
dodávateľ odberateľovi plyn podľa tejto zmluvy, ktoré je charakterizované svojím číslom, názvom a 
umiestnením, zmluvnými množstvami (ZM a DMM), príp. Obdobím OM,  

i) odberným plynovým zariadením (OPZ) zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu, 

j) plynárenským dňom (Deň) časové obdobie 24 hodín, definované všeobecne záväzným právnym 
predpisom,  

k) plynom zemný plyn, ktorý je zmesou uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom, 

l) prevádzkovateľom distribučnej siete (PDS) plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu, 
ktorý vykonáva distribúciu plynu do OM, 

m) prevádzkovateľom prepravnej siete (PPS) spoločnosť eustream, a.s., 

n) spoločným zmluvným množstvom (SZM) zmluvné množstvo dohodnuté pre všetky OM podľa tejto 
zmluvy, 

o) stavom núdze náhly alebo hroziaci nedostatok plynu v prípade krízovej situácie v plynárenstve 
v zmysle Zákona o energetike, ktorý môže spôsobiť zníženie alebo prerušenie jeho dodávok. 
Podrobnosti o postupoch pri stavoch núdze stanovuje všeobecne záväzný právny predpis, 

p) Technickými podmienkami PDS dokument vydaný PDS na zabezpečenie fungovania distribučnej 
siete na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý je pre zmluvné strany záväzný,  

q) Vyhodnocovacím obdobím obdobie, za ktoré dodávateľ vyhodnocuje odobraté množstvo energie 
v plyne oproti dohodnutému SZM (štandardne rok), 

r) zmluvným množstvom OM (ZM) množstvo plynu požadované odberateľom pre príslušné OM, ktoré 
sa odberateľ zaväzuje odobrať v rozsahu podľa tejto zmluvy v príslušnom OM počas obdobia, na ktoré 
sa toto množstvo objednáva a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť. 

2. Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu podľa tejto zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb 
(najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu), vrátane prevzatia zodpovednosti 
za odchýlku odberateľa, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve; dodávateľ je teda povinný dodať 
odberateľovi do každého OM množstvo plynu dohodnuté pre príslušné OM po dobu trvania obdobia, na 
ktoré sa toto množstvo objednáva. Odberateľ sa zaväzuje odobrať plyn v každom príslušnom OM a zaplatiť 
za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú zmluvnú cenu. Záväzok dodávateľa dodať plyn do 
príslušného OM je splnený umožnením odberateľovi plyn odobrať.  
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3. Zmluvné množstvá 

3.1. Zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo  

3.1.1. ZM, DMM a percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne 
mesiace pre každé príslušné OM, ako aj spoločné zmluvné množstvo (SZM) pre príslušné Vyhodnocovacie 
obdobie si zmluvné strany dohodli tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3.1.2. Dodávateľ vyhodnocuje ZM súhrnne za všetky príslušné OM ako SZM za dohodnuté Vyhodnocovacie 
obdobie. Spôsob vyhodnotenia SZM za jednotlivé Vyhodnocovacie obdobia je dohodnutý v  prílohe č. 2 
tejto zmluvy. 

3.1.3. Odberateľ sa zaväzuje v rozsahu podľa tejto zmluvy: 
- odobrať SZMmin počas jednotlivého Vyhodnocovacieho obdobia, a zároveň 
- neodobrať od dodávateľa viac ako SZMmax zmluvne dohodnuté pre jednotlivé Vyhodnocovacie 

obdobie, a zároveň 
- neodobrať v príslušnom OM v ktoromkoľvek Dni viac ako zmluvne dohodnuté DMM. 

3.1.4. V prípade, že odberateľ potrebuje dodatočné množstvá presahujúce SZMmax, môže požiadať písomne 
dodávateľa pre príslušné OM o dodatočné množstvá presahujúce zmluvne dohodnuté ZM, a to vopred,  
najneskôr k prvému dňu nasledujúceho fakturačného obdobia, pričom na obchodných podmienkach 
dodávky sa strany dohodnú uzatvorením dodatku k zmluve. V prípade, ak odberateľ svojim odberom nad 
zmluvne dohodnuté ZM v príslušnom OM prekročí hodnotu zmluvne dohodnutého SZMmax, dodávateľ má 
právo uplatniť zvýšenie ceny podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každú kWh odobratú nad SZMmax, a to až 
do dňa účinnosti dodatku, ktorým sa zmluvné strany dohodli na zvýšení zmluvných množstiev.  

3.1.5. ZM dohodnuté v tejto zmluve sú vyjadrené v obchodnej jednotke (kWh, resp. MWh). DMM dohodnuté 
v tejto zmluve sú vyjadrené v objemovej jednotke (m3). 

3.2. Miesto alebo miesta dodania 

Miestom alebo miestami dodania sú príslušné OM definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre účely 
dodávky plynu sa plyn považuje za odobratý prechodom plynu cez meradlo. Prechod zodpovednosti za 
škodu na dodávanom plyne z dodávateľa na odberateľa nastáva prechodom plynu cez výstupnú prírubu 
hlavného uzáveru plynu oddeľujúcu distribučnú sieť od OPZ. 

3.3. Nominácie, správa nominácií 

Pre jednotlivé OM, pre ktoré je zmluvne dohodnuté DMM v objeme aspoň 100 000 m3, alebo pre jednotlivé 
OM, do ktorých je počas trvania tejto zmluvy realizovaná dodávka viacerými dodávateľmi, pri ktorej 
dodávateľ podľa tejto zmluvy preberá pre príslušné OM zodpovednosť za odchýlku voči zúčtovateľovi 
odchýlok, je odberateľ povinný poskytovať dodávateľovi nomináciu. V prípade, ak bude splnená niektorá 
z podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, dodávateľ zašle odberateľovi písomne pokyny a pravidlá 
pre nahlasovanie nominácií (Oznámenie), vrátane dôsledkov vyplývajúcich z prípadného prekročenia 
povolenej dennej nominačnej odchýlky. Takto zaslané písomné Oznámenie sa stáva novou prílohou k tejto 
zmluve, a odberateľ je povinný príslušné pokyny dodržiavať od termínu uvedenom v Oznámení. 

4. Cena, platobné a fakturačné podmienky 

4.1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za dodávku plynu do každého z príslušných OM dohodnutú 
zmluvnú cenu. Spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podmienky jej uplatnenia sú uvedené v prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM 
odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka. 

4.2. Cena podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy je bez DPH, spotrebnej dane, prípadne iných aplikovateľných daní. 
DPH sa uplatní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4.3. V prípade, ak dodávka plynu podľa tejto zmluvy bude v čase jeho dodania zaťažená spotrebnou alebo inou 
aplikovateľnou daňou, dodávateľ upraví celkovú fakturovanú sumu bez DPH o čiastku zodpovedajúcu 
takejto dani v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

4.4. Ak by boli v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov dovoz, predaj, dodávka, distribúcia alebo 
preprava plynu dodávaného podľa tejto zmluvy zaťažené clami, príp. poplatkami vyplývajúcimi zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového poriadku PDS alebo PPS, resp. z cenníka PDS 
alebo PPS, ktoré nie sú uplatňované v čase uzatvárania tejto zmluvy, zmluvná cena sa upraví o príslušnú 
čiastku. 
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4.5. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu podľa tejto zmluvy aj ďalšie 
s predmetom tejto zmluvy súvisiace platby (i) ak svojím konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik 
skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa, PDS alebo PPS, a tieto 
sú spoplatňované podľa príslušného cenníka, resp. prevádzkového poriadku PDS alebo PPS, alebo (ii) ak 
vznikne dodávateľovi dodatočne povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS alebo PPS. 

4.6. Platobné a fakturačné podmienky sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.  

5. Meranie množstiev a kvalita plynu 

5.1. Meranie množstiev sa uskutočňuje meracím zariadením PDS v mieste, resp. miestach dodávky v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS a 
Technickými podmienkami PDS.  

5.2. V prípade požiadavky odberateľa sa dodávateľ zaväzuje postúpiť žiadosť o úradné preskúšanie meracieho 
systému alebo jeho časti na PDS do 5 pracovných dní od obdržania písomnej žiadosti odberateľa; počas 
preskúšavania bude meranie zabezpečené náhradným meradlom alebo iným vzájomne dohodnutým 
spôsobom v zmysle platných predpisov PDS.   

5.3. Žiadosť o úradné preskúšanie meracieho systému nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v stanovenej 
lehote faktúru za dodaný plyn. 

5.4. Keď úradnou skúškou meracieho systému alebo jeho časti, vykonanou na žiadosť odberateľa, nebude 
zistená väčšia chyba ako povoľuje všeobecne záväzný právny predpis, odberateľ nahradí dodávateľovi 
všetky oprávnené náklady spojené s jej zabezpečením a s výmenou meradla, v opačnom prípade tieto 
náklady hradí PDS. Za deň dodania služby sa považuje posledný deň v kalendárnom mesiaci, v ktorom 
dodávateľ oznámi odberateľovi výsledok úradnej skúšky.  

5.5. Montáž alebo výmena meracieho systému alebo jeho častí sa vykoná s vedomím odberateľa, ktorý jej 
realizáciu potvrdí podpísaním montážneho listu.  

5.6. V prípade, že odberateľ nedodrží svoje povinnosti a záväzky súvisiace s meraním uvedené vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch, v Technických podmienkach PDS a Prevádzkovom poriadku PDS voči 
dodávateľovi podľa tejto zmluvy a tiež voči PDS, jeho odber plynu sa považuje za odber v rozpore so 
zmluvou so všetkými následkami a dodávateľ je oprávnený obmedziť odber alebo požiadať PDS 
o prerušenie dodávky do príslušného OM. 

5.7. Kvalita plynu musí zodpovedať špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach PDS. Pre určenie 
akostných znakov plynu sú záväzné údaje zistené PDS v uzlových bodoch kontroly kvality na distribučnej 
sieti. 

6. Obmedzenie a prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu  

6.1. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do dotknutého OM zo 
strany PDS vykonaného v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj počas obmedzenia alebo 
prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie 
vzťahuje. Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu dodávateľ bezodkladne 
umožní odberateľovi odoberať plyn v príslušnom OM. 

6.2. V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do príslušného OM zo strany PDS z dôvodu 
vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení 
odošle dodávateľ odberateľovi písomné oznámenie o začiatku obmedzenia, ukončení obmedzenia alebo 
prerušení dodávky plynu najneskôr 12 kalendárnych dní vopred. Táto lehota môže byť kratšia, ak sa na 
tom odberateľ s dodávateľom dohodnú. 

6.3. V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS vo vzťahu k príslušnému OM 
podľa bodu 6.2. tejto zmluvy, resp. v prípade obmedzenia denného odberu plynu z dôvodu stavu núdze, 
môže odberateľ pre príslušné OM požiadať dodávateľa o zníženie ZM, a to maximálne vo výške 
vypočítanej pre príslušný mesiac ako súčin ZM pre príslušné OM a váhy určenej pre príslušný mesiac 
vydelený počtom dní príslušného mesiaca vynásobený počtom dní obmedzenia alebo prerušenia 
distribúcie plynu zo strany PDS v tomto mesiaci. V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 
podľa tohto bodu počas viacerých mesiacov môže odberateľ požiadať o zníženie ZM maximálne vo výške 
súčtu množstiev vypočítaných podľa predchádzajúcej vety za každý mesiac, v ktorom došlo k obmedzeniu 
alebo prerušeniu distribúcie plynu podľa tohto bodu. Odberateľ má právo požiadať o zníženie ZM v zmysle 
tohto bodu maximálne do 30 dní odo dňa, v ktorom boli odstránené príčiny obmedzenia alebo prerušenia 
podľa tohto bodu. 
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6.4. Ak odberateľ nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky alebo odber je v rozpore s uzavretou 
zmluvou, bude jeho odber považovaný za neoprávnený a dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť 
dodávku plynu do príslušných OM odberateľa spôsobom uvedeným v bode 6.6.  

6.5. Odberateľ je povinný dodávateľovi nahradiť prípadné náklady spojené s prerušením a prípadným 
následným obnovením dodávky plynu z dôvodov neplnenia zmluvných povinností odberateľa. 

6.6. Ak odberateľ nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, teda je v omeškaní s úhradou 
akéhokoľvek splatného záväzku vyplývajúceho z tejto alebo inej zmluvy, je dodávateľ oprávnený obmedziť 
alebo prerušiť dodávku plynu odberateľovi a požiadať PDS o prerušenie distribúcie, a to po doručení 
predchádzajúceho písomného upozornenia odberateľovi, resp. po uplynutí lehoty na dodatočné splnenie 
porušovanej podmienky určenej odberateľovi dodávateľom. Dodávateľ vykoná obmedzenie alebo 
prerušenie dodávky doručením písomného oznámenia o obmedzení alebo prerušení dodávky plynu 
odberateľovi. V prípade obmedzenia dodávateľ v oznámení určí odberateľovi maximálnu hodnotu denného 
odberu pre príslušné OM počas doby obmedzenia, nad ktorú odberateľ nie je oprávnený pri obmedzenom 
odbere odoberať plyn. Týmto obmedzením sa nemení výška DMM pre príslušné OM podľa prílohy č. 1 
tejto zmluvy, ktorú dodávateľ uplatňuje pri výpočte ceny. Odber plynu počas prerušenia dodávky je 
neoprávneným odberom plynu. 

6.7. Ak odberateľ v prípade obmedzenia dodávok pre nedodržanie zmluvne dohodnutých platobných 
podmienok prekročí dodávateľom určenú maximálnu hodnotu odberu pre príslušné OM pre príslušný Deň, 
dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú kWh odobratú na príslušnom OM nad určenú maximálnu 
hodnotu odberu pre príslušný Deň, ktorá sa pre tento účel prepočíta na obchodnú jednotku vynásobením 
dennou hodnotou spaľovacieho tepla objemového zverejnenou PDS pre Deň, kedy došlo k prekročeniu, 
a to o 50 % príslušnej SOPO platnej pre príslušné OM v čase, keď odberateľ uvedené množstvo odobral. 
Prekročenie dodávateľom určenej maximálnej hodnoty denného odberu je podstatným porušením 
zmluvnej povinnosti odberateľa. 

6.8. Uplatnením práva prerušiť alebo obmedziť dodávku v zmysle tohto článku nie je dotknuté právo 
dodávateľa od zmluvy odstúpiť, ak ku dňu odstúpenia omeškanie odberateľa s plnením si zmluvne 
dohodnutých platobných podmienok stále trvá.  

6.9. Ak pominú dôvody obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu vykonaného dodávateľom podľa tohto 
článku, alebo ak dodávateľ požiada PDS o obnovenie distribúcie plynu, PDS obnoví distribúciu plynu do 
príslušného OM v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu. 

7. Vyššia moc 

7.1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, 
ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že 
by v čase podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 
považujú najmä nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, teroristická akcia, štrajk postihujúci možnosť 
plnenia povinnosti zmluvnej strany.  

7.2. Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť u 
osoby, ktorá je voči dodávateľovi dodávateľom plynu alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spôsobujú, 
že plnenie povinností dodávateľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je nemožné. 

7.3. Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu druhú 
zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov 
a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov 
vylučujúcich zodpovednosť.  

7.4. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie okolností 
vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej zmluvnej 
strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

8. Zodpovednosť  

8.1. Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne porušením jej povinností voči druhej 
zmluvnej strane. Ak dodávateľ nedodá odberateľovi ZM uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy do príslušného 
OM alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému OM iným spôsobom, odberateľ má po 
preukázaní rozsahu škody právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená 
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dodávateľom plynu a vznikla v súvislosti s týmto nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením 
povinnosti dodávateľa. Právo na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom 
obmedzení alebo prerušení dodávok plynu zo strany dodávateľa (napr. vyhlásenie obmedzujúcich 
odberových stupňov a havarijného odberového stupňa, obmedzenie alebo prerušenie dodávok z dôvodu 
porušenia zmluvy odberateľom, údržby a iné). Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie 
na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu. Na základe informácií odberateľa dodávateľ 
a odberateľ určujú po vzájomnej dohode maximálnu výšku škody, ktorú predvídajú, alebo ktorú je možné 
objektívne predvídať, pre akékoľvek porušenie a všetky porušenia tejto zmluvy dodávateľom so 
starostlivým prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sú im v čase uzavretia tejto zmluvy známe, a to vo výške 
....... EUR (slovom ..... EUR) pre príslušné Vyhodnocovacieobdobie a pre každý jednotlivý prípad vzniku 
škody na príslušnom OM maximálne vo výške škody uvedenej pre príslušné OM v prílohe   č. 1 tejto 
zmluvy. Ak akékoľvek vzniknuté škody odberateľa, vrátane nákladov vynaložených na ich uplatnenie, 
presiahnu ktorúkoľvek z čiastok, a to čiastku uvedenú v predchádzajúcej vete alebo čiastku uvedenú pre 
príslušné OM v prílohe č. 1 tejto zmluvy, dodávateľ nebude povinný uhradiť náhradu škody, ktorá prevyšuje 
uvedené čiastky. 

8.2. Poškodená zmluvná strana je povinná povinnej zmluvnej strane písomne preukázať rozsah vzniknutej 
škody kvalifikovanými výpočtami, popismi, hodnoteniami a pod., uskutočnenými a podpísanými osobami 
s príslušným vzdelaním. Ak uplatňovaný rozsah škody presahuje 10% hodnoty maximálnej výšky škody 
uvedenej pre príslušné OM v prílohe č. 1 tejto zmluvy, musí poškodená zmluvná strana preukázať povinnej 
zmluvnej strane rozsah vzniknutej škody znaleckým posudkom nezávislého znalca z príslušného odboru 
tak, aby z posudku bolo možné posúdiť príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a porušením povinnosti 
povinnej zmluvnej strany. Náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením znáša 
poškodená zmluvná strana. Pokiaľ sa preukáže, že nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody je 
oprávnený, znáša nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a uplatnením náhrady škody 
za podmienok uvedených v bode 8.1. povinná zmluvná strana. Poškodená zmluvná strana je povinná 
poskytnúť na požiadanie povinnej zmluvnej strany súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku 
škody a jej výšky. 

8.3. Odberateľ je zodpovedný za akékoľvek poruchy, straty a úniky plynu na časti OPZ odberateľa, ktorým 
preteká nemeraný plyn. 

8.4. V prípade akejkoľvek poruchy, straty a úniku plynu na časti OPZ odberateľa, ktorým preteká nemeraný 
plyn, a ktorej následkom je napr. nedodanie požadovaného množstva plynu podľa tejto zmluvy, je 
za takéto nedodanie plynu a akúkoľvek inú škodu, ktorá v súvislosti s tým vznikne dodávateľovi, 
odberateľovi alebo tretím osobám, zodpovedný výlučne odberateľ.  

9. Riešenie sporov 

Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa 
zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode zmluvných 
strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný súd.  

10. Dôvernosť informácií a obchodné tajomstvo 

10.1. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy, okrem ustanovení v bode 10.2. tohto článku definovaných 
ako obchodné tajomstvo, za dôverné informácie tak, ako to upravuje ustanovenie §-u 271 Obchodného 
zákonníka. Bez súhlasu druhej zmluvnej strany môže zmluvná strana poskytnúť údaje z tejto zmluvy len 
svojim akcionárom, spoločníkom, vlastníkom, právnym a daňovým poradcom, audítorom, ktorí sú viazaní 
profesnou alebo zákonnou mlčanlivosťou a v prípadoch, kedy je táto zmluvná strana na základe 
všeobecne záväzného právneho predpisu povinná poskytnúť takéto informácie. Vo všetkých ostatných 
prípadoch je poskytnutie informácií a údajov z tejto zmluvy podmienené výslovným písomným súhlasom 
druhej zmluvnej strany, ktorý nebude touto zmluvnou stranou bezdôvodne odopieraný. Zmluvná strana, 
ktorá poskytne údaje a informácie tretej strane, je povinná zabezpečiť ich ochranu v zmysle citovaných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že informácie označené v tejto 
zmluve ako dôverné, ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia podľa osobitných predpisov (zákon 
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 
neskorších predpisov) sa nepovažujú za dôverné. 

10.2. Zmluvné strany považujú ustanovenia bodu 8.1., prílohy č. 1, článkov 1. a 2.  prílohy č. 2 a článkov 1. a 2. 
prílohy č. 3 tejto zmluvy za obchodné tajomstvo tak, ako to upravuje ustanovenie §-u 17 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Bez súhlasu druhej zmluvnej strany môže zmluvná strana poskytnúť údaje z tejto 
zmluvy, tvoriace obchodné tajomstvo, len svojim akcionárom, spoločníkom, vlastníkom, právnym 
a daňovým poradcom, audítorom, ktorí sú viazaní profesnou alebo zákonnou mlčanlivosťou a v prípadoch, 
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kedy je táto zmluvná strana na základe všeobecne záväzného právneho predpisu povinná poskytnúť 
takéto informácie. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytnutie informácií a údajov z tejto zmluvy, 
tvoriacich obchodné tajomstvo, podmienené výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany, ktorý 
nebude touto zmluvnou stranou bezdôvodne odopieraný. Zmluvná strana, ktorá poskytne údaje a 
informácie tretej strane, je povinná zabezpečiť ich ochranu v zmysle citovaných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zverejnenie zmluvy, ktorá podlieha povinnosti 
zverejnenia podľa osobitných predpisov (zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov) a ktorá obsahuje ustanovenia 
označené ako obchodné tajomstvo, sa nepovažuje za porušenie obchodného tajomstva; ustanovenie 
povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám nesprístupňuje (napríklad aj informácia označená ako obchodné tajomstvo), sa nezverejňuje 
(znečitateľní sa napríklad začiernením alebo iným vhodným spôsobom).  

10.3. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie údajov zo zmluvy potrebných pre zabezpečenie 
služieb súvisiacich s dodávkou plynu (najmä súvisiacich s distribúciou plynu) dotknutým tretím stranám, 
ako aj pre marketingové účely s cieľom skvalitnenia služieb spojených s dodávkou plynu. 

11. Úpravy zmluvy 

11.1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy, okrem prípadov výslovne v zmluve uvedených, je možné vykonať 
len písomným dodatkom na základe dohody zmluvných strán.  

11.2. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych 
čísiel, čísla faxu, e–mailovej adresy a mien kontaktných osôb nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje 
jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane podpísané 
oprávnenými zástupcami zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených 
v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo, avšak 
v prípade zmeny e-mailovej adresy pre elektronické zasielanie písomností a faktúr bezodkladne. 

12. Doručovanie 

12.1. Akékoľvek oznámenie, resp. písomnosti, ktoré má zaslať jedna zmluvná strana druhej podľa tejto zmluvy, 
najmä, avšak nielen, oznámenia, žiadosti, návrhy alebo iné právne úkony obsahujúce uplatnenie práva 
alebo nároku vrátane odstúpenia od zmluvy, bude doručené osobne alebo doporučeným listom na adresu 
sídla alebo adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany s výnimkou doručovania faktúr dodávateľom 
podľa tejto zmluvy. Pri doručovaní osobne sa oznámenie považuje za doručené jeho fyzickým odovzdaním 
prijímateľovi. Pri doručovaní prostredníctvom pošty alebo doručovacej služby sa doručenie považuje za 
účinné tretí pracovný deň po odoslaní oznámenia prijímateľovi. Odmietnutie prevzatia oznámenia 
doručovaného osobne alebo doporučeným listom má účinky riadneho doručenia, a to momentom 
odmietnutia.  

Písomnosti doručované dodávateľom formou ich sprístupnenia prostredníctvom zákazníckeho portálu sa 
považujú za doručené okamihom ich sprístupnenia. 

12.2. Odberateľ týmto súhlasí, že písomnosti podľa bodu 12.1. tejto zmluvy, ako aj faktúry bude dodávateľ 
doručovať 

a) spôsobom podľa bodu 12.1. tejto zmluvy alebo, 
b) elektronicky, a to na e-mailovú adresu určenú odberateľom v záhlaví tejto zmluvy (ak odberateľ neurčí 

inak) vrátane prípadného sprístupňovania písomností prostredníctvom zákazníckeho portálu. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom 
deklarovanú sa považuje alternatíva b). V prípade označenia oboch možností budú písomnosti vrátane 
faktúr zasielané iba elektronicky. Odberateľ má právo kedykoľvek písomne požiadať o zmenu spôsobu 
doručovania.  

V prípade oznámení zasielaných e-mailom sa oznámenie považuje za doručené okamihom odoslania e-
mailovej správy zo strany dodávateľa na elektronickú adresu odberateľa.  

V prípade technickej nemožnosti elektronického zasielania faktúr si dodávateľ vyhradzuje právo zaslať 
písomnosti poštou. Faktúra doručovaná elektronicky sa v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov považuje za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou 
náhradou faktúry v papierovej forme. 

12.3. V prípade, ak si odberateľ zvolí elektronický spôsob zasielania písomností vrátane faktúr, zaväzuje sa 
bezodkladne informovať dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na elektronické 
doručovania, najmä, avšak nielen, o zmene e-mailovej adresy. Až do ďalšieho oznámenia sú platné adresy 
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(poštová, ako aj elektronická) a kontaktné údaje zmluvných strán podľa špecifikácií zmluvných strán v 
záhlaví tejto zmluvy. 

13. Trvanie zmluvy 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 
.................... 

13.2. Povinnosť dodávateľa dodávať plyn do príslušných OM podľa tejto zmluvy vzniká dňom .........., nie však 
skôr ako PDS pridelí dodávateľovi distribučnú kapacitu pre príslušné OM. Povinnosť dodávateľa dodávať 
plyn do novo pripojeného OM nevzniká skôr, ako je OM pripojené do distribučnej siete PDS, čo potvrdzuje 
montážny list meradla podpísaný PDS a odberateľom. 

13.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ................. 

13.4. Povinnosť dodávateľa dodávať ZM do príslušného OM, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy vzťahujúce sa k príslušnému OM, trvajú počas príslušného Obdobia OM v zmysle prílohy č. 1 tejto 
zmluvy.  

14. Ostatné zmluvné dojednania 

14.1. Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje 

c) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 
d) aj na účely jeho ďalšieho predaja 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom 
deklarovanú sa považuje alternatíva a). 

Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto 
zmluvy, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa. Dodávateľ je na 
základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi v § 69 
Zákona o energetike v platnom znení. 

14.2. Zmluvná strana má právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti druhej zmluvnej strany v zmysle a podľa podmienok § 345 a 346 Obchodného zákonníka, 
pričom lehota na dodatočné splnenie porušovanej povinnosti nesmie byť kratšia ako 10 dní. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude príslušnej zmluvnej strane doručené 
v súlade s čl. 12. tejto zmluvy. Ak zo strany príslušnej zmluvnej strany dôjde k odmietnutiu prevzatia 
odstúpenia od zmluvy, jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia. Ak dôjde k odstúpeniu 
od zmluvy podľa prvej vety, plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania si zmluvné 
strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za 
dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť 
odberateľa zaplatiť dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy. 

14.3. Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov 
kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk). 

14.4. V osobitných zákonom vymedzených prípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky v režime 
dodávateľa poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Zákonom 
o energetike, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa stanovujú pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a 
Prevádzkovým poriadkom PDS). Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie vyhlasuje v zmysle 
Zákona o energetike PDS. PDS túto skutočnosť oznamuje dotknutým odberateľom, ako aj dodávateľovi 
poslednej inštancie, a to elektronicky a písomne a vo vymedzených prípadoch zverejnením v médiách a na 
svojom webovom sídle. Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečenie kontinuity dodávok plynu 
v prípadoch stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom trvanie dodávky v tomto 
režime je maximálne 3 mesiace. Dodávka plynu v režime poslednej inštancie sa riadi platnými obchodnými 
podmienkami, zverejnenými na webovom sídle dodávateľa poslednej inštancie. 

14.5. Práva a povinnosti zmluvných strán pri prípadných reklamáciách sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a Reklamačným poriadkom dodávateľa. Reklamačný poriadok je dostupný odberateľovi v 
ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa a tiež na jeho webovom sídle. 
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15. Záverečné ustanovenia 

15.1. V prípade ukončenia zmluvy, resp. v prípade ukončenia odberu na ktoromkoľvek OM sa odberateľ 
zaväzuje umožniť PDS vykonanie záverečného odpočtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a 
vykonanie ďalších opatrení, súvisiacich s ukončením dodávky a dopravy plynu do príslušného OM. 

15.2. Táto zmluva sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Táto 
zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o energetike. Vzťahy, ktoré 
vzniknú pri realizácii tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami a zmluva ich neupravuje, sa budú riadiť 
ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu, ktorého sa to 
týka, sa strany budú riadiť platnými Technickými podmienkami PDS a Prevádzkovým poriadkom PDS a sú 
povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú. 

15.3. Ak niektorá časť tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnou v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ostatné časti zmluvy ostávajú v platnosti. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným 
alebo nevykonateľným, sú zmluvné strany povinné ho nahradiť novým platným a vykonateľným 
ustanovením, ktoré v maximálnej možnej miere bude v súlade so zámermi zmluvných strán, ktoré tieto 
sledovali pôvodným ustanovením. 

15.4. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno. 

15.5. V prípade dodávky plynu viacerými dodávateľmi do ktoréhokoľvek z OM uvedených v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy sa odberateľ zaväzuje písomne oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi najneskôr 5 dní pred 
plánovaným začiatkom dodávky druhým dodávateľom.  

15.6. Odberateľ má právo využívať službu „Energetické poradenstvo“ podľa pravidiel zverejnených na 
www.spp.sk v dokumente Pravidlá poskytovania služby „Energetické poradenstvo“, a to v rozsahu, ktorý 
bude špecifikovaný v Dohode o poskytnutí služby „Energetické poradenstvo“ uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami. 

15.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledujúce prílohy :  

1. Špecifikácia OM a množstiev 

2. Zmluvná cena  

3. Platobné a fakturačné podmienky 

4b. Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh         

15.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto 
zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali vlastnoručne, resp. bude podpísaná 
prostredníctvom elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej plaformy na vytváranie 
elektronických podpisov (napr. webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického 
podpisu)  
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách 
elektronickej identifikácie a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 
zrušení smernice 1999/93/ES a príslušnými národnými právnymi predpismi v oblasti elektronického 
podpisu, a to v jednom alebo vo viacerých rovnopisoch, z ktorých každý bude považovaný za originál. 

 

Za dodávateľa:      Za odberateľa: 

 

…………………………………………….   ……………………………………….......... 

meno, funkcia 

splnomocnený zástupca dodávateľa                                                  

 

 

 Miesto: ........................., dňa ………….   Miesto: ............................., dňa ................ 

http://www.spp.sk/
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Špecifikácia odberných miest a množstiev 
 

1. Identifikácia OM odberateľa, do ktorých dodávateľ dodáva plyn podľa tejto zmluvy: 
 

Poradové 
číslo OM2  

(OM i) 

 
Číslo OM 

 
POD 

 
Názov OM 

 
Adresa, PSČ, sídlo OM 

OM 1     

OM 2     

OM 3     

     

 
2 Poradové číslo OM (OM i) sa v texte zmluvy používa pre potreby jednoznačnej identifikácie OM 



 Príloha č. 3 Vzorová kúpna  zmluva o dodávke zemného plynu SO 

 57 

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:  
 

Poradové 
číslo OM 

(OM i) 

ZM 

(v MWh) 

 
DMM 

(v m3) 
 

Začiatok 
Obdobia OM3  

Koniec 
Obdobia OM2 

Maximálna výška 
škody4  

Charakter 
odberu 
v OM5 

OM 1       

OM 2       

OM 3       

       
 

 
3   Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 –    

Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod. 
4   Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8, bod 8.1. zmluvy 
5  „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia 

 „K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia 
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3. Dodávateľ s odberateľom dohodli najmä pre účely plánovania odberu, pre účely vyhodnotenia ZM v zmysle bodu 3.1. zmluvy, prípadne pre účely stanovenia 
preddavkov pre jednotlivé OM percentuálne podiely (váhy) odberu plynu zo ZM pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace príslušného Obdobia OM: 

 

 Váhy (%) 

 január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

OM 1             

OM 2             

OM 3             

             

 

 

  

 

4. Pre jednotlivé Vyhodnocovacie obdobia sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve (SZM), ktoré sa rovná súčtu ZM dohodnutých pre 
príslušné OM uvedené v tejto prílohe, nasledovne: 

Začiatok 
Vyhodnocovacieho 

obdobia 

Koniec 
Vyhodnocovacieho 

obdobia 

SZM 

(MWh) 

SZMmin 

(MWh) 

SZMmax 

(MWh) 
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Zmluvná cena 

1. Štruktúra ceny 

Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou 
a ceny za služby obchodníka. 

1.1. Cena za služby súvisiace s distribúciou 

1.1.1. Cenu za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle platného Rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi 
distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných 
služieb v plynárenstve (ďalej len „Rozhodnutie“) v závislosti od ZM. 

1.1.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD), z ročnej sadzby za 
výkon (VSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPD).  

1.1.3. Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené v zmysle Rozhodnutia platného 
k poslednému dňu jednotlivého fakturačného obdobia nasledovne: 

FMSD - je rovná fixnej sadzbe za mesiac danej podľa Rozhodnutia. 

VSD -  sadzba vyjadrená v EUR za jednotku dohodnutého DMM, ktorá je súčtom ročnej sadzby za prístup 
do vysokotlakovej distribučnej siete a ročnej sadzby za dennú distribučnú kapacitu na odbernom 
mieste, prípadne iných aplikovateľných sadzieb vzťahujúcich sa k DMM podľa Rozhodnutia. 
V prípade, ak sú sadzby v Rozhodnutí určené v inej jednotke, ako je jednotka dohodnutého DMM, 
pre potreby ich prepočtu z €/kWh na €/m3, prípadne naopak, sa použije hodnota spaľovacieho 
tepla objemového určená v Rozhodnutí. V prípade, ak by v Rozhodnutí hodnota spaľovacieho 
tepla objemového nebola určená, na prepočet sadzieb bude použitá hodnota vypočítaná ako 
aritmetický priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového zverejnených PDS na svojom 
webovom sídle, a to za obdobie kalendárneho roka predchádzajúceho 1.dňu príslušného 
fakturačného obdobia podľa tejto zmluvy. 

SOPD - je variabilná sadzba za každú distribuovanú kWh, daná podľa Rozhodnutia. 

Výsledná VSD a SOPD sa zaokrúhli na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel pre 
zaokrúhľovanie.  

1.1.4. V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena 
ktorejkoľvek z hodnôt FMSD, VSD a/alebo SOPD, dodávateľ upraví cenu sa služby súvisiace s distribúciou 
alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia.  

1.1.5. V prípade vydania nového Rozhodnutia alebo zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorá svojou povahou alebo 
rozsahom neumožní dodávateľovi upraviť cenu v zmysle bodu 1.1.4., je odberateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou podľa Rozhodnutia tak, ako keby mal 
pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre jednotlivé OM. 
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu do jednotlivých 
OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia. 

1.2. Cena za služby súvisiace s prepravou 

1.2.1. Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete 
určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase 
dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia 
PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod, 
cez ktorý zabezpečuje dodávku plynu pre odberateľa; tento vstupný bod použije na výpočet príslušnej 
sadzby. 

1.2.2. V prípade vzniku mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcej zmeny tokov zemného plynu je dodávateľ 
oprávnený zmeniť prepravné siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje dodávku plynu pre odberateľa. 
Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom fakturačnom období v takom prípade určená v 
zmysle príslušných, v čase dodávky plynu platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných 
regulačných orgánov na území Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky 
(BnetzA), ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie 
Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, OGE pre územie Nemeckej republiky) 
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určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny za prepravu 
v rámci Nemecka z THE hubu na výstupný bod Waidhaus z Nemecka do Českej republiky, vstupný bod 
Waidhaus a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej 
republiky), vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku 
eustream, a.s.). 

1.3. Cena za služby obchodníka 

1.3.1. Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSO) a zo sadzby za odobratý plyn 
(SOPO).  

1.3.2. Jednotlivé zložky platné pre príslušné Obdobie OM sú dohodnuté nasledovne a vzťahuje sa na ne 
indexácia v zmysle bodu 1.3.3.:   

Poradové číslo OM 
(OM i) podľa prílohy č.1 

FMSO 

[EUR/mesiac] 
SOPF 

[EUR/kWh] 

   

SOPO je dohodnutá v pevnej výške SOPF podľa tohto bodu.  

1.3.3. Dodávateľ má právo upraviť počas platnosti zmluvy s účinnosťou od 1.1. každého kalendárneho roka t, 
počnúc rokom nasledujúcim po začiatku dodávky podľa tejto zmluvy, resp. dodatku k zmluve, každú 
hodnotu FMSO v zmysle bodu 1.3.2. platnú pre jednotlivé OM, prípadne upravenú postupom v zmysle tohto 
bodu, jej prenásobením harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) podeleným hodnotou 100. 
Ak je hodnota HICP menšia ako 100, hodnota FMSO sa neupravuje. Hodnota takto upravenej FMSO sa 
zaokrúhli na dve desatinné miesta.  

Hodnota HICP použitá vo výpočtoch sa stanoví ako aritmetický priemer ukazovateľov HICP, a to za 
mesiace november a december kalendárneho roka t-2 a január až október kalendárneho roka t-1, kde t je 
kalendárny rok, pre ktorý sa úprava ceny aplikuje. Jednotlivé údaje o HICP sú zverejnené Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky (zdroj www.statistics.sk) ako údaj „Harmonizované indexy spotrebiteľských 
cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku“. Pre prípad, ak by Štatistický úrad SR prestal zverejňovať 
údaj o HICP špecifikovaný v tomto bode, dodávateľ je oprávnený nahradiť tento údaj iným dostupným 
údajom, ktorý mu v najväčšej miere zodpovedá.  

2. Vyhodnotenie množstiev 

2.1. Dodávateľ má právo vyhodnotiť SZM po skončení každého Vyhodnocovacieho obdobia, a to spôsobom 
a s dôsledkami uvedenými v tomto bode.  

Ak odberateľ za príslušné Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v plyne menšie ako 
SZMmin, dodávateľ je oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie 
počas tohto Vyhodnocovacieho obdobia až o výšku určenú nasledovne: 

( )
X

XYSOPk
ZC O −

= min
   [EUR/kWh] 

kde 

ZC –  maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v príslušnom 
Vyhodnocovacom období v EUR/kWh,  

k –        koeficient pre potreby použitia sadzby za odobratý plyn SOPOmin pri výpočte ZC a pri výpočte 
platby P podľa tohto bodu, 

X –  skutočne odobraté množstvo energie v plyne za príslušné Vyhodnocovacie obdobie za všetky OM 
v kWh, pričom minimálna hodnota X je 1, 

SOPOmin – najnižšia sadzba za odobratý plyn SOPO  

(i) spomedzi všetkých SOPO dohodnutých pre jednotlivé OM platných pre posledný mesiac 
príslušného Vyhodnocovacieho obdobia, resp. 

(ii) v prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, spomedzi všetkých 
SOPO platných bezprostredne pred ukončením tejto zmluvy. 

Y –  hodnota zmluvne dohodnutého množstva v kWh pre potreby výpočtu ZC a platby P.  

https://owa.spp.sk/exchange/Documents%20and%20Settings/kolekol/kolekol/Local%20Settings/!!%20ZMLUVY_USMERNENIA_VEREJNÉ%20ZLOŽKY/VZ%20ZMLUVY%202010/03_príloha%202%20-%20cena/update%20od%204.8.2009/www.statistics.sk
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15693
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15693
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Pre príslušné Vyhodnocovacie obdobie, v ktorom je dodávateľ výhradným dodávateľom do jednotlivých 
OM podľa tejto zmluvy, je množstvo „Y“ rovné SZMmin a koeficient „k“ určený vo výške 0,5. 

Dohoda o pravidle pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu vychádza 
z deklarácie odberateľa, že dodávateľ bude výlučným dodávateľom plynu na príslušných OM odberateľa po 
dobu trvania tejto zmluvy. V prípade, ak by počas trvania tejto zmluvy došlo k zmene počtu dodávateľov na 
ktoromkoľvek príslušnom OM, je odberateľ o tejto skutočnosti povinný informovať dodávateľa bez 
zbytočného odkladu. Pravidlá pre vyhodnotenie množstva odobratého plynu v zmysle tohto bodu sa 
v takom prípade v príslušnom Vyhodnocovacom období upravia tak, že dodávateľ použije pre výpočet ZC 
a platby P množstvo „Y“ rovné SZM a koeficient „k“ vo výške 1. 

V prípade, ak odberateľ v príslušnom Vyhodnocovacom období neodoberie žiadnu kWh odobratej energie 
v plyne, t.j. X = 0, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu (P) 
vypočítanú nasledovne: 

YSOPkP O = min [EUR] 

2.2. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť 
SZM za všetky OM za obdobie všetkých nevyhodnotených Vyhodnocovacích období v zmysle bodu 2. ku 
dňu ukončenia zmluvy.  

2.3. V prípade, ak kumulovaný skutočný odber odberateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia 
presiahne SZMmax, dodávateľ je oprávnený oceniť každú kWh odobratú v príslušnom fakturačnom období 
nad SZMmax 2-násobkom sadzby SOPMAvg, ktorá sa vypočíta nasledovne: 

SOPMAvg = THEMAvg / 1000   [EUR/kWh]  

kde   

THEMAvg - znamená aritmetický priemer hodnoty THE Month Ahead “Settl.Price“ v tabuľke THE-
Natural-Gas-Month-Futures na príslušný mesiac t (THEMA), a to za posledný obchodovateľný 
deň mesiaca t-2 a hodnôt THEMA pre prvý až predposledný obchodovateľný deň mesiaca t-1, 
ktoré sú publikované na dennej báze na stránke European Energy Exchange 
(www.eex.com) v časti Market Data/Natural Gas/Derivates Market/THE 

V prípade, že sa umiestnenie hodnoty THE v tabuľke zmení, dodávateľ pre stanovenie ceny 
použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia z rovnakého zdroja 
(www.eex.com). 

V prípade, že v čase stanovenia ceny pre niektorý deň fakturačného obdobia nie je k 
dispozícii hodnota potrebná pre výpočet THEMAvg, nakoľko táto nebola na stránke European 
Energy Exchange (www.eex.com) zverejnená, dodávateľ použije hodnotu z iného 
dostupného zdroja zverejňujúceho požadované ceny príslušnej komoditnej burzy. 

Takto vypočítanú zvýšenú cenu pre jednotlivé OM dodávateľ upraví v prvý Deň každého kalendárneho 
mesiaca a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

2.4. Ak odberateľ v ktoromkoľvek Dni na ktoromkoľvek OM odoberie množstvo plynu presahujúce DMM 
uvedené pre príslušné OM v zmluve, odberateľ zaplatí dodávateľovi za určený počet prekročení DMM 
v danom mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad príslušný limit sadzbu v zmysle platného 
Rozhodnutia, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu 
o distribúcii plynu do príslušného OM.  

Ak počas daného mesiaca v ktoromkoľvek Dni odberateľ odobral množstvo plynu presahujúce DMM  
uvedené v zmluve na jednom alebo viacerých OM a súčasne v tomto Dni došlo voči dodávateľovi k 
uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného 
Rozhodnutia, odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto bodu zaplatí pre tento Deň za objem 
prekročenia DMM nad príslušný limit na každom príslušnom OM aj poplatok za prekročenie dennej 
distribučnej kapacity na vstupnom bode v sadzbe určenej v zmysle platného Rozhodnutia. V prípade, ak je 
ročná sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete v Rozhodnutí určená v inej jednotke, ako je 
jednotka dohodnutého DMM, pre potreby jej prepočtu z €/kWh na €/m3, prípadne naopak, sa použije 
hodnota spaľovacieho tepla objemového určená v Rozhodnutí. V prípade, ak by v Rozhodnutí hodnota 
spaľovacieho tepla objemového nebola určená, na prepočet sadzby bude použitá hodnota vypočítaná ako 
aritmetický priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového zverejnených PDS na svojom 
webovom sídle, a to za obdobie kalendárneho roka predchádzajúceho 1.dňu príslušného fakturačného 
obdobia podľa tejto zmluvy . Výsledná sadzba sa zaokrúhli na 5 desatinných miest podľa matematických 
pravidiel pre  zaokrúhľovanie. Ak dôjde k prekročeniu dennej distribučnej kapacity z dôvodu zmeny letného 

http://www.eex.com/
http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/Natural%20Gas/Natural%20Gas%20Futures%20%7C%20Derivatives
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času na stredoeurópsky čas, dodávateľ pri vyhodnotení prekročenia zohľadní, že Deň trvá v tomto prípade 
25 hodín. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že uplatnenie sadzieb a poplatkov podľa tohto bodu 
sa nepovažuje za uplatnenie sankcie, ale za uplatnenie poplatku za dodávku plynu nad zmluvne 
dohodnuté DMM. 

3. Uplatnenie zložiek cien 

3.1. Dodávateľ má právo uplatniť príslušnú fixnú mesačnú sadzbu FMS pre jednotlivé OM počas príslušného 
Obdobia OM, a to za každý kalendárny mesiac. V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako 
kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný podiel príslušnej FMS pripadajúci na toto obdobie pri 
rovnomernom rozpočítaní tejto sadzby na jednotlivé dni mesiaca. V prípade ukončenia, resp. začatia 
odberu v priebehu mesiaca sa príslušná FMS za daný mesiac fakturuje vo výške stanovenej v príslušných 
bodoch článku 1. tejto prílohy. V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, resp. 
v prípade predčasného ukončenia zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za príslušnú FMS pre 
každé príslušné OM za obdobie do konca Obdobia OM. 

3.2. Dodávateľ má právo uplatniť príslušnú výkonovú sadzbu (VS) pre jednotlivé OM počas príslušného 
Obdobia OM. Ročná platba vzťahujúca sa k príslušnej VS sa vypočíta ako súčin DMM dohodnutého pre 
jednotlivé OM v prílohe č. 1 tejto zmluvy a príslušnej hodnoty VS. Mesačná platba vzťahujúca sa 
k príslušnej VS sa vypočíta ako 1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k príslušnej hodnote VS.  

V prípade, ak je dohodnuté kratšie fakturačné obdobie ako kalendárny mesiac, uplatňuje sa alikvotný 
podiel mesačnej platby vzťahujúcej sa k príslušnej VS pripadajúci na toto obdobie pri rovnomernom 
rozpočítaní mesačnej platby vzťahujúcej sa k tejto sadzbe na jednotlivé dni mesiaca.  

V prípade ukončenia, resp. začatia odberu v priebehu mesiaca sa príslušná VS za daný mesiac fakturuje 
vo výške mesačnej platby vzťahujúcej sa k tejto sadzbe.  

V prípade predčasného ukončenia odberu na príslušnom OM, resp. v prípade predčasného ukončenia 
zmluvy má dodávateľ právo dofakturovať platbu za príslušnú VS pre každé príslušné OM až do výšky 
neuhradenej časti ročnej platby vzťahujúcej sa k tejto sadzbe do konca Obdobia OM. 

3.3. Platby za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočítajú ako súčiny skutočne 
odobratého množstva energie v plyne počas príslušného fakturačného obdobia a hodnôt príslušných 
sadzieb za odobratý plyn platných pre príslušný kalendárny mesiac. 

4. Zmena množstiev existujúcich OM, pripojenie nového OM k zmluve 

V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo 
pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj 
spôsob vyhodnotenia množstiev.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platobné a fakturačné podmienky 
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1. Preddavok 

1.1. Dodávateľ uskutočňuje dodávky plynu v opakovaných dohodnutých lehotách. Odberateľ je povinný 
uhradiť na mesačnú dodávku plynu dodávateľovi preddavok vo výške 80 % predpokladanej ceny mesačnej 
dodávky plynu do všetkých svojich OM uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Podkladom pre zaplatenie sú 
údaje o preddavku, uvedené na vyúčtovacej faktúre. Preddavok sa stanovuje na mesiac, ktorý nasleduje 
po mesiaci, v ktorom bola vyúčtovacia faktúra vystavená. Údaje o preddavku na prvé dva mesiace 
Vyhodnocovacieho obdobia oznámi dodávateľ odberateľovi osobitne. Výška preddavku je určená 
percentom zo sumy predpokladanej ceny mesačnej dodávky do všetkých OM odberateľa podľa tohto bodu 
zvýšenej o príslušnú výšku DPH. 

1.2. Odberateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške vypočítanej dodávateľom v súlade s bodom 1.1. tejto 
prílohy:  

a) mesačne v troch rovnakých splátkach tak, aby boli pripísané na účet dodávateľa najneskôr k 5., 15. a 
25. dňu kalendárneho mesiaca alebo 

b) mesačne jednou splátkou tak, aby bola pripísaná na účet dodávateľa najneskôr k 15. dňu 
kalendárneho mesiaca. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu úhrady preddavku. Ak tak 
neurobí, za dohodnutú sa považuje alternatíva b). 

Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť dátum splatnosti jednotlivého preddavku, a to na 
neskorší deň príslušného kalendárneho mesiaca. O tejto zmene dodávateľ upovedomí odberateľa 
písomným oznámením o preddavku. 

2. Fakturácia 

2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za 
dodávku plynu do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do 
príslušných OM v zmysle tejto zmluvy.  

Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca. 

2.2. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM, predložené dodávateľovi zo 
strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané 
a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je 
súčinom spaľovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 
nasledovne: 

a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi 
inkasoval z účtu. Odberateľ je v tomto prípade povinný zabezpečiť, resp. vykonať všetky úkony 
nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa. Odberateľ je taktiež 
povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a 
plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.  

b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu. 

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa 
považuje alternatíva b). 

Ak v prípade zvolenia inkasného spôsobu úhrad dôjde dvakrát k nezrealizovaniu inkasných príkazov bez 
zavinenia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutý spôsob 
úhrádzania záväzkov na odberateľom vystavený príkaz na úhradu. Pri využití práva podľa predchádzajúcej 
vety dodávateľ písomne informuje odberateľa. 

2.4. Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, 
ktoré by bolo možné započítať, bude vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry. 

2.5. Akákoľvek platba zo strany odberateľa dodávateľovi sa uskutoční bez redukcií, protinárokov, použitia 
akéhokoľvek práva na vzájomný zápočet alebo zrážok akéhokoľvek druhu. 

2.6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru podľa bodu 2.1. tejto prílohy v plnej výške tak, 
aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 30 dní odo dňa odoslania 
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faktúry na poslednú dodávateľovi známu adresu odberateľa (ďalej tiež „lehota splatnosti vyúčtovacej 
faktúry“) v súlade s článkom 12. zmluvy.  

2.7. Akákoľvek čiastka, ktorá nie je fakturovaná podľa bodu 2.1. tejto prílohy, bude uplatnená oprávnenou 
stranou formou faktúry. Splatnosť takejto faktúry je najneskôr v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry, 
pričom splnenie záväzku nastáva momentom pripísania dlžnej sumy na účet oprávnenej strany. 

2.8. V prípade uplatnenia reklamácie faktúry odberateľom nezaniká jeho povinnosť uhradiť faktúru v lehote 
splatnosti. 

3. Dôsledky porušenia platobných a fakturačných podmienok 

3.1. Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú zmluvné strany oprávnené 
vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania za obdobie odo 
dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet oprávnenej zmluvnej strany. 
Úrok z omeškania za nezaplatený preddavok za príslušný mesiac je dodávateľ oprávnený vyfakturovať 
odberateľovi za obdobie odo dňa jeho splatnosti do dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry za príslušný 
mesiac. Uplatnením úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody prevyšujúcu vyfakturovaný úrok 
z omeškania. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak odberateľ neuhradí preddavok v zmysle článku č. 1. tejto prílohy 
v lehote splatnosti, dodávateľ je oprávnený pre príslušné fakturačné obdobie, v ktorom nebol preddavok 
uhradený, zvýšiť cenu za služby obchodníka za každú kWh odobratého množstva energie až o 0,00033 
EUR, a to za podmienky, že dodávateľ nevyužil právo na vyfakturovanie úroku z omeškania podľa článku 
3. tejto prílohy. 

3.3. Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného 
voľna, táto pohľadávka je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.4. V platobnom styku sú zmluvné strany povinné používať variabilný symbol, uvedený v príslušnom 
doklade (napr. vyúčtovacia faktúra). Odberateľ je povinný pri každej (i čiastočnej) úhrade faktúry uvádzať 
určený variabilný symbol. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je platba určená, 
dodávateľ je oprávnený použiť túto platbu na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa, a to najskôr 
na príslušenstvo záväzku. 

3.5. Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy 
znamená porušenie povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa 
kedykoľvek od zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 3.6. tejto prílohy. Dodávateľ má právo na odstúpenie od 
zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia platobných a fakturačných podmienok 
vyplývajúcich z akejkoľvek ďalšej zmluvy uzavretej medzi odberateľom a dodávateľom. 

3.6. Dodávateľ má právo od tejto zmluvy v celom rozsahu odstúpiť z dôvodov uvedených v bode 3.5. tejto 
prílohy, a to po márnom uplynutí lehoty, ktorú odberateľovi poskytne vo výzve na dodatočné splnenie si 
povinnosti. Výzvu na dodatočné splnenie si povinnosti pred odstúpením má dodávateľ právo odberateľovi 
zaslať kedykoľvek, t.j. bezprostredne po zistení jeho omeškania alebo následne a to podľa uváženia 
dodávateľa.    

3.7. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia, ktoré bude odberateľovi doručené v súlade 
s článkom 12. tejto zmluvy. Ak zo strany odberateľa dôjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy, 
jeho účinky nastanú dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia.  

3.8. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania si 
zmluvné strany ponechajú. Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za 
dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia, vrátane práva na doúčtovanie platby za fixné 
zložky ceny pre prípad predčasného ukončenia zmluvy a práva na všetky doúčtovania zvýšenia ceny 
v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť 
dodávateľovi pohľadávky uplatnené dodávateľom v zmysle tejto zmluvy. 

3.9. V prípade, ak: 

a) bol na majetok odberateľa podaný návrh na konkurz alebo sa začala likvidácia odberateľa alebo sa 
začalo proti odberateľovi exekučné konanie alebo je v predĺžení, alebo 

b) má odberateľ majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom dodávateľa, alebo 

c) je odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi dodávateľa v zmysle § 
66 písm. a) Obchodného zákonníka, alebo 
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d) je odberateľ personálne prepojený s inou osobou, ktorá je dlžníkom dodávateľa, a to takým spôsobom, 
že v orgánoch dlžníka a odberateľa sú tie isté fyzické osoby (ďalej len „členovia orgánov“) alebo osoby v 
postavení blízkych osôb k členom orgánov, alebo  

e) existuje na základe informácií od nezávislej inštitúcie sledujúcej hospodárske pomery účastníkov trhu 
odôvodnená obava, že odberateľ nebude schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, alebo 

f) došlo k zmene právneho subjektu odberateľa na základe zákonného prechodu práv a záväzkov 
(povinností) zo zmluvy, alebo 

g) je odberateľ voči dodávateľovi v omeškaní s úhradou záväzku vyplývajúceho z tejto alebo inej zmluvy, 

je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zloženie peňažnej zábezpeky (ďalej „zábezpeka“) vo 
výške dvojnásobku priemernej predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu, a tiež jej doplnenie do 
uvedenej výšky v prípade jej použitia, a to aj opakovane. Pre potreby stanovenia výšky zábezpeky 
bude použitá dodávateľom určená predpokladaná priemerná ročná sadzba za odobratý plyn za služby 
obchodníka na príslušný rok vypočítaná ako aritmetický priemer predpokladaných mesačných sadzieb za 
odobratý plyn za služby obchodníka na príslušný rok.  

3.10. Odberateľ je povinný zložiť zábezpeku podľa bodu 3.9. tejto prílohy v prospech bankového účtu 
dodávateľa číslo 884555/0200 vedeného v EUR vo VÚB, a.s. (IBAN: SK88 0200 0000 0000 0088 4555, 
BIC: SUBASKBX), a to do 15 dní od odoslania písomnej výzvy. Dodávateľ je oprávnený zloženú 
zábezpeku použiť na úhradu všetkých splatných pohľadávok, ktoré má voči odberateľovi, s čím odberateľ 
výslovne súhlasí. O použití zloženej zábezpeky dodávateľ písomne informuje odberateľa. Odberateľ je pri 
každom, čo i len čiastočnom použití zábezpeky povinný túto obnoviť do pôvodnej výšky podľa bodu 3.9. 
v lehote uvedenej vo výzve na jej obnovenie. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ postupuje 
právo na úroky zo zloženej zábezpeky dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne vlastnícke právo 
k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu dodávateľa. 

3.11. Nedodržanie povinnosti odberateľa podľa bodu 3.10. tejto prílohy sa považuje za podstatné porušenie 
povinností odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa od zmluvy odstúpiť, a to 
v lehote 15 dní odo dňa porušenia povinnosti. Právo podľa tohto bodu dodávateľ neuplatní, ak odberateľ: 

a) poskytne dodávateľovi inú zábezpeku, ktorú dodávateľ prijme ako dostatočnú, 

b) v lehote podľa bodu 3.10. preukáže, že žiadosť dodávateľa je neopodstatnená, alebo ak pominuli 
dôvody na zloženie zábezpeky. 

3.12. Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zloženiu, Odberateľ má právo 
podať žiadosť o zrušenie zábezpeky, pričom musí zároveň uviesť skutočnosti, ktoré jeho žiadosť 
odôvodňujú. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k tejto žiadosti do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, ak 
je žiadosť odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa zruší ku dňu určenému vo vyjadrení dodávateľa a 
dodávateľ je povinný poukázať zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok v prospech účtu odberateľa 
uvedeného v zmluve, a to v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. 
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Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru  
so ZM nad 641 400 kWh  

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze  

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje 
v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná 
vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m3 v príslušnom OM odberateľa 
v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia. 
Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od 
základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou 
vykurovacou krivkou. 
Denné hodnoty odberov v m3 stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM 
odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy. 

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch: 

a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň 
bezpečnostného minima,  

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM 
odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení 
a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného 
minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne 
uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 
416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného 
minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie 
presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa. 

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota 
bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť 
odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby 
alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej 
skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia 
hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie 
nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku 
vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a 
ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. 
„preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na 
iný účel. 

b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, 
s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, 
výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a 
tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku 
živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo 
skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné 
bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné 
potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej 
siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku 
vodární alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku 
krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň 
bezpečnostného minima.  

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje 
túto časť odberu plynu na nulu. 

 

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho 
vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov. 
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2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh 

 

Číslo OM Obdobie 

od - do 

P-V P-T OS 8SN OS 9SN 

Q T Q T 

      
 

 

Vysvetlivky: 

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %) 
P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %) 
Q – údaje o denných množstvách (v m3) 
T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.) 

 

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a 
vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo 
bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM 
zohľadnené.  

Číslo OM Obdobie od - do Účel využitia plynu 

  DOPLNIŤ 

 

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť 
denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu 
odberovému stupňu.  

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne: 

V * VK + T 

kde 

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru 

VK – denné množstvo plynu v m3 prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky 
a príslušnej teplote 

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného 
obmedzujúceho odberového stupňa (m3) 

 

Číslo OM 
Obdobie 

od - do 

S
V 

O-
SV 

ZO 
MO
T 

Q – letné  
(m3/deň) 

Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m3) 

-5 0 5 10 

           

Vysvetlivky: 

SV – skupina vykurovania 
O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV 
ZO –  zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%) 
MOT – minimálna oblastná teplota 
Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov. 
Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota 
ukončujúca vykurovanie. 
Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej 
tabuľke. 
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3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh  

Číslo OM Obdobie od - do Teplota 1.VK 2.VK 3.VK 
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Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odbera- teľov plynu 

kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) s účinnosťou od 1. 

septembra 2020 (okrem Malých podnikov)1 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Dodávateľ, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č. 2749/B, sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi uvedenému v bode 1.2 týchto 

obchodných podmienok dodávku, distribúciu, ako aj prepravu zemného plynu do jeho odberného 

miesta, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku na základe 

písomnej zmluvy o združenej dodávke plynu (ďalej len „zmluva“). Pre účely týchto obchodných 

podmienok sa zmluva o dodávke plynu považuje za zmluvu o združenej dodávke plynu. Obsahovo 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky (ďalej len „OP“) a Cenník dodávateľa za   

dodávku   plynu,   Cenník   externých   služieb   a výkonov   súvisiacich s dodávkou plynu v platnom 

znení v čase dodávky plynu, zverejnené na webovom sídle dodávateľa www.spp.sk. 

1.2 Odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je fyzická osoba (okrem 

odberateľov zaradených do kategórie domácnosť a okrem Malých podnikov2) alebo právnická osoba s 

požadovaným ročným odberom plynu na odbernom mieste do 641,4 tis. kWh (približne do 60 tis. m3) 

vrátane, ktorá odoberá plyn na základe zmluvy 

o dodávke plynu   (ďalej   len   „zmluva“).   Odberateľom   kategórie   Malé   podnikanie a 

organizácie (maloodber) sú aj odberatelia, ktorí majú so spoločnosťou Slovenský plynárenský 

priemysel, a.s. uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber. 

1.3 Dodávateľ je povinný dodávať plyn do OM odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti 

je pripojenie odberného plynového zariadenia (ďalej len „OPZ“) do distribučnej siete a 

pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete. Pod pojmom 

vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa rozumie súbor úkonov a činností nevyhnutných na 

zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s OPZ vrátane montáže určeného meradla 

prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“). Vykonanie pripojenia preukazuje Montážny list 

meradla vystavený PDS. 

1.4 Povinnosť dodávateľa dodať plyn je splnená umožnením odberateľovi plyn odobrať. Plyn sa považuje 

za dodaný prechodom plynu cez určené meradlo. Prechod zodpovednosti za škodu na dodávanom 

plyne z dodávateľa na odberateľa nastáva prechodom plynu cez výstupnú prírubu hlavného uzáveru 

plynu oddeľujúcu distribučnú sieť od OPZ odberateľa. 

1.5 Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do dotknutého 

odberného miesta (ďalej len „OM“) zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete vykonaného v súlade s 

Prevádzkovým poriadkom PDS, ako aj počas obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo 

strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie vzťahuje. Po odstránení 

príčin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu dodávateľ bezodkladne umožní odberateľovi 

odoberať plyn v príslušnom 

 

1 Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pri dodávke plynu pre Malé podniky sú zverejnené 
samostatne na webovom sídle dodávateľa plynu www.spp.sk. 

2 Ceny a podmienky ich uplatnenia pre Malé podniky sú obsahom samostatného cenníka za dodávku plynu 
pre Malé podniky, vydaného v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
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OM. 

1.6 Ak sa v zmluve alebo v týchto OP odkazuje na úpravu uvedenú v dokumentoch vydaných dodávateľom 

alebo PDS (napr. Prevádzkový poriadok alebo Technické podmienky), je pre posúdenie práv a 

povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto dokumentov rozhodujúce znenie v čase ich 

uplatnenia, ak nie je v týchto OP uvedené inak. 

1.7 OP dopĺňajú a bližšie upravujú vzťahy upravené zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“), zákonom č. 250/2012 o regulácii v 

sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

1.8 V osobitných zákonom vymedzených prípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky v režime 

dodávateľa poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä 

zákonom o energetike, Vyhláškou Úradu pre pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa stanovujú 

pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elekrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s 

plynom a Prevádzkovým poriadkom PDS). Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie 

vyhlasuje v zmysle zákona 

o energetike PDS. PDS túto skutočnosť oznamuje dotknutým odberateľom, ako aj dodávateľovi 

poslednej inštancie, a to elektronicky a písomne a vo vymedzených prípadoch zverejnením v médiách a 

na svojom webovom sídle. Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezečenie kontinuity dodávok 

plynu v prípadoch stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom trvanie dodávky v 

tomto režime je maximálne 3 mesiace. Dodávka plynu v režime poslednej inštancie sa riadi platnými 

obchodnými podmienkami, zverejnenými na webovom sídle dodávateľa poslednej inštancie. 

1.9 Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality 

dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje 

na svojom webovom sídle (www.spp.sk). 

 

 

2. Definície pojmov 

2.1. Plynom sa na účely týchto OP rozumie zemný plyn (ďalej len „plyn“), vrátane skvapalneného 

zemného plynu, bioplynu, biometánu, plynu vyrobeného z biomasy, ako aj ostatné druhy plynu, ak tieto 

plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo podmienky distribúcie plynu. 

2.2. Dodávkou plynu je pre účely týchto OP predaj plynu, ako aj predaj skvapalneného plynu 

odberateľom. 

2.3. Distribúciou plynu je doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom. 

2.4. Prepravou plynu je doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom. 

2.5. OM odberateľa je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. Za jedno OM sa považuje jedno 

alebo viac OPZ užívaných odberateľom plynu, sústredených do stavby alebo súboru stavieb 

odberateľa plynu, do ktorých sa uskutočňuje dodávka plynu. V prípade pochybností určí OM 

PDS, do ktorého siete je OM pripojené. 

2.6. Určené meradlo je hmotnostný prietokomer, ktorý sa používa na meranie pretečenej hmotnosti 

plynov alebo pretečeného objemu plynov na účely výpočtu ceny za dodávku plynu. 

2.7. PDS je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa zákona o energetike, do 
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ktorého distribučnej siete je OM pripojené. 

2.8. Prevádzkový poriadok PDS je dokument, vydaný PDS a schválený Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), podľa ktorého sa riadi zabezpečenie distribúcie plynu a 

súvisiacich služieb do OM odberateľa (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Prevádzkový poriadok 

upravuje podmienky prevádzky distribučnej siete, práva a povinnosti jednotlivých účastníkov trhu s 

plynom a je záväzný pre všetkých účastníkov trhu a je zverejnený na webovom sídle PDS. 

2.9. Technické podmienky PDS vydáva PDS v zmysle zákona o energetike, sú zverejnené na webovom sídle 

PDS a obsahujú najmä: 

• technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na základné pravidlá merania, 

• prevádzku a kontrolu určeného meradla, 

• princípy postupu pri poruchách a poškodeniach určeného meradla, 

• zásady prevádzkovania plynárenských zariadení, 

• popis existujúcich pripojení do distribučnej siete, technické a prevádzkové obmedzenia pre 

distribučné siete. 

2.10. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 

zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. 

2.11. Objemovou jednotkou množstvo plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a 

nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá objem 1 m3. 

2.12. Cenník za dodávku plynu je pre účely týchto OP cenník obsahujúci ceny a podmienky uplatňovania 

cien   za   dodávku   plynu   pre   odberateľov   kategórie   Malé   podnikanie a organizácie (maloodber) 

(okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky), vydávaný dodávateľom pri dodržaní pravidiel 

stanovených platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.13. Cenník externých služieb a výkonov je pre účely týchto OP cenník obsahujúci ceny služieb a 

výkonov, súvisiacich s dodávkou plynu, vydávaný dodávateľom. 

2.14. Zákonom o ochrane osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

2.15. Nariadením Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

2.16. Distribučným rozhodnutím ÚRSO rozhodnutie ÚRSO, ktorým sa pre príslušného PDS schvaľujú 

tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v 

plynárenstve a podmienky ich uplatnenia. 

2.17. Prepravným rozhodnutím ÚRSO rozhodnutie ÚRSO, ktorým sa pre prevádzkovateľa prepravnej 

siete schvaľujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravy a podmienky ich uplatnenia. 

2.18. Na účely týchto OP sa používajú pojmy a terminológia v súlade so zákonom o energetike, zákonom o 

regulácii v sieťových odvetviach a právnymi predpismi, podľa ktorých sa vykonávajú; pokiaľ nie je 

uvedené inak. 

2.19. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami týchto OP majú pred- nosť 

ustanovenia obsiahnuté v zmluve, avšak tieto nemôžu byť v rozpore so všeobecne 
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záväznými právnymi predpismi. 

 

 

3. Podmienky uzatvorenia zmluvy a dodávky plynu 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu 

predpokladaného odberu plynu dohodnutého v zmluve a za pod- mienok stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, zmluvou alebo týmito OP, najmä ak a po dobu počas ktorej: 

a) odberateľ má zriadené a pripojené OPZ v súlade s technickými podmienkami PDS, prevádzkovým 

poriadkom PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení; a pripojenie OPZ k distribučnej sieti trvá, 

b) odberateľ má uzavretú s dodávateľom zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto OP a Cenník za dodávku 

plynu, zverejnené na webovom sídle dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ má uzatvorenú len jednu 

zmluvu do príslušného OM, a to z dôvodu prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa 

po dobu trvania zmluvy, 

c) odberateľ má právo užívať dotknutú nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosti uvedené v bode 3.7. 

týchto OP (napr. ako vlastník alebo nájomca), 

d) dodávateľovi bola pridelená zo strany PDS distribučná kapacita nevyhnutná pre realizáciu 

dodávky plynu do OM podľa tejto zmluvy. 

Podmienky uvedené pod písmenami a), c) a d) tohto bodu OP sa považujú za skutočnosti pre dodávateľa 

rozhodujúce pre uzavretie zmluvy. Povinnosť dodávateľa dodať plyn je splnená umožnením odberateľovi plyn 

odobrať. 

Uzavretiu zmluvy bráni, ak na existujúcom OM má dodávateľ v danom čase už uzatvorenú zmluvu, ak sa 

pôvodný odberateľ v zmysle už uzatvorenej zmluvy, nový odberateľ a dodávateľ plynu nedohodli inak. 

Ak ide o novopripájané OM je odberateľ povinný písomne požiadať dodávateľa o dodávku do tohto OM najmenej 

35 dní pred začatím odberu plynu. 

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku na jeho OM. 

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa distribúciu a prepravu plynu do odberného miesta 

odberateľa vrátane súvisiacich služieb. 

3.4. Odberateľ sa zaväzuje odoberať plyn v súlade so zmluvou, technickými podmienkami PDS, v súlade s 

prevádzkovým poriadkom PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a 

bezpečnosti technických zariadení, a za dodávaný plyn zaplatiť cenu podľa článku 4. týchto OP. 

3.5. Odberateľ plynu sa zaväzuje mať počas odberu plynu podľa zmluvy platne uzavretú zmluvu o pripojení 

OM do distribučnej siete PDS, a to v súlade s platným prevádzkovým poriadkom PDS. Odberateľ je 

povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi všetky skutočnosti, ktorých vznik má za následok 

odpojenie OM od distribučnej siete PDS a zánik zmluvy o pripojení. 

3.6. Pred uzatvorením zmluvy sú strany povinné za účelom identifikácie a overenia iden- tifikácie preukázať 

svoju totožnosť. 

3.7. Pri uzatvorení zmluvy je odberateľ povinný mať užívacie právo k nehnuteľnosti/tiam, do ktorej/ktorých 

sa bude uskutočňovať dodávka plynu vrátane tej/tých, na ktorej/ktorých sa nachádza jeho OPZ (ďalej 

len „dotknuté nehnuteľnosti“), prípadne preukázať toto užívacie 

http://www.spp.sk/
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právo alebo súhlas vlastníka dotknutých nehnuteľností s ich užívaním. Odberateľ je povinný počas trvania zmluvy 

na výzvu dodávateľa v lehote do 20 dní preukázať trvanie užívacieho práva k dotknutým nehnuteľnostiam alebo 

trvajúci súhlas vlastníka v zmysle predošlej vety, najmä ak vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu pred 

dodávateľom spochybní. 

3.8. Odberateľ obdrží aktuálne OP najneskôr pri uzatvorení zmluvy, pričom dodávateľ je oprávnený zmeniť 

OP v zmysle bodu 14.5.týchto OP. 

3.9. Odberateľ sa zaväzuje udržiavať OPZ v zodpovedajúcom technickom stave a umožniť PDS montáž a 

prístup k určenému meradlu. Odberateľ sa stará o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho 

poškodeniu alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. Všetky závady na určenom meradle vrátane 

porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré odberateľ zistí, ohlási bezodkladne PDS. 

3.10. Odberateľ je povinný poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy. 

Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebné údaje, ktoré je dodávateľ povinný poskytovať o 

odberateľoch PDS. 

3.11. Odberateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi zmenu údajov uvedených v zmluve, a to bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa zmeny týchto údajov, inak odberateľ zodpovedá 

za dôsledky nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti. 

3.12. Dodávateľ si s odberateľom, ktorý za posledných 12 mesiacov porušil vo vzťahu k 

dodávateľovi zmluvne dohodnuté platobné podmienky, môže dohodnúť podmienky pre uzatvorenie 

novej zmluvy po predchádzajúcom súhlase odberateľa. 

4. Cena za dodávku plynu 

4.1. Cena za dodávku plynu sa uplatňuje pre každé samostatné OM odberateľa. 

4.2. Ak nie je cena dohodnutá medzi dodávateľom a odberateľom v zmluve, odberateľ zaplatí za opakovanú 

dodávku plynu cenu stanovenú podľa cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé 

podnikanie a organizácie (maloodber)3 platného v čase dodávky plynu, vydaného a zverejneného na 

webovom sídle dodávateľa www.spp.sk. 

4.3. Informácie o cene plynu môže odberateľ získať v ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa, na 

Biznis linke dodávateľa, prípadne na webovom sídle dodávateľa www.spp.sk. Zmenu ceny za dodávku 

plynu oznámi dodávateľ odberateľovi prostredníctvom jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa 

(www.spp.sk), a to najneskôr 15 dní pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty. 

4.4. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi cenu za ďalšie služby a výkony súvisiace s dodávkou 

plynu, ktoré nie sú zahrnuté v cene za dodávku plynu, a ktoré si odberateľ objednal, alebo ich svojim 

konaním, nekonaním alebo omeškaním voči dodávateľovi vyvolal, a to podľa Cenníka externých 

služieb a výkonov, vydaného dodávateľom a zverejneného na webovom sídle www.spp.sk, platného 

a účinného v čase vykonaného úkonu alebo služby. Odberateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, 

že sa s platným Cenníkom externých služieb oboznámil. 

4.5. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu podľa týchto OP, cenníka a 

zmluvy aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (i) ak svojím odberom plynu alebo iným 

konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov 

(služieb) zo strany dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. 

prevádzkového poriadku PDS, alebo 

 

3 Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) okrem cien 
za dodávku plynu pre Malé podniky 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
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(ii) ak vznikne dodávateľovi povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS. 

4.6. Ak je dodávka zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných 

sietí, dodávateľ má od odberateľa právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do OM 

odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete, v rozsahu ako keby mal odberateľ uzavreté 

samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, 

cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za 

prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. na základe ich príslušných cenníkov. 

4.7. Dodávateľ uplatňuje príslušnú fixnú mesačnú sadzbu podľa dohodnutého druhu tarify v zmysle 

platného cenníka za dodávku plynu odo dňa vykonania pripojenia OPZ do distribučnej siete. 

4.8. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť ceny súvisiace s dodávkou plynu, najmä ak dôjde k zmene 

Distribučného alebo Prepravného rozhodnutia ÚRSO. 

4.9. Dodávateľ   je   oprávnený   vyfakturovať   odberateľovi   aj   cenu   za   služby   súvisiace s 

distribúciou plynu, a to v prípadoch, ktoré sú uvedené v Distribučnom rozhodnutí ÚRSO pre 

príslušného PDS, a to najmä ak odberateľ svojím skutočným odberom plynu prekročí zmluvne 

dohodnutý druh tarify. Doúčtovanie ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu môže PDS realizovať 

za obdobie objednania distribučnej kapacity pre príslušné OM odberateľa, ktoré nemusí byť totožné s 

fakturačným obdobím. 

 

 

5. Platobné a fakturačné podmienky dodávky plynu 

5.1. Dodávateľ fakturuje odber plynu podľa údajov PDS zistených na základe odpočtu meradla alebo 

podľa typového diagramu dodávky v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS, Technických 

podmienok PDS a pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu. 

5.2. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodných 

jednotkách (kWh). 

5.3. Dodávateľ fakturuje odberateľovi za dodávku plynu do viacerých OM odberateľa spoločne vystavením 

spoločnej faktúry za každú zmluvu. 

5.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi4 

vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť platba pripísaná, vrátane informácie o skladbe 

ceny za dodávku plynu podľa zákona o energetike. 

5.5. Obdobie opakovanej dodávky plynu je dohodnuté v zmluve. Odberateľ je oprávnený požiadať 

dodávateľa o zmenu obdobia opakovanej dodávky, a to písomne najneskôr 15 dní pred začatím 

obdobia, ktorého sa uvedená zmena týka. Zmena obdobia opako- vanej dodávky plynu je účinná prvým 

dňom nasledujúceho fakturačného obdobia. 

5.6. Odberateľ je povinný uhrádzať dodávateľovi za dohodnuté opakované dodávky plynu v priebehu 

fakturačného obdobia ceny uvedené vo faktúrach za opakované dodávky plynu. 

5.7. Pri určení výšky platieb vo faktúrach za opakovanú dodávku plynu dodávateľ plynu zohľadní výšku 

faktúr za opakované dodávky plynu za rovnaké obdobie predchádzajúceho dvanásťmesačného 

fakturačného obdobia; dohodnutá výška faktúr za 

 

4) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). 
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opakovanú dodávku plynu bude zohľadňovať skutočný odber plynu odberateľa za predchádzajúce 

dvanásťmesačné fakturačné obdobie, alebo predpokladaný odber plynu na nadchádzajúce dvanásťmesačné 

fakturačné obdobie a ceny podľa platného cenníka za dodávku plynu. 

5.8. Výška faktúr za opakovanú dodávku plynu a termíny ich splatnosti spoločne za všetky OM 

odberateľa sú uvedené v Oznámení o platbách za opakované dodávky plynu (ďalej len 

„Oznámenie“), ktoré je súčasťou vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie. V prípade novej 

zmluvy je Oznámenie vystavené odberateľovi na nadchádzajúce obdobie pri uzatvorení zmluvy, resp. 

pri začatí dodávky plynu. Odberateľ je povinný uhradiť každú faktúru za opakované dodávky plynu v 

lehote splatnosti v nej uvedenej spoločne za všetky OM príslušnej zmluvy. Oznámenie obsahuje aj 

informatívne údaje v členení podľa jednotlivých OM, pre ktoré je zmluva uzatvorená. 

5.9. Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku platieb za opakovanú dodávku plynu (výšku faktúr za opakovanú 

dodávku plynu) pri zmene výšky odberu plynu odberateľa v OM oproti predchádzajúcemu 

porovnateľnému fakturačnému obdobiu a/alebo pri zmene ceny plynu a/alebo pri zmene dohodnutého 

druhu tarify. 

5.10. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť odberateľovi zmenu periodicity platby za opakovanú dodávku plynu 

alebo zmenu spôsobu platby za opakovanú dodávku plynu, a to zaslaním písomného návrhu. Za prijatie 

návrhu dodávateľa uvedeného v predošlej vete s odbera- teľom sa považuje aj zaplatenie platby v súlade 

s týmto návrhom. Ak odberateľ neuhradí platby podľa návrhu dodávateľa v zmysle predchádzajúcej 

vety, má povinnosť uhrádzať podľa zmluvne dohodnutých podmienok, resp. podľa dohody s 

dodávateľom. 

5.11. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Odpočet odberu 

plynu vykonáva PDS a na jeho základe vykonáva dodávateľ vyúčtovanie odberu plynu formou 

vystavenia vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu, a to najmenej jedenkrát ročne (podmienkou nie je 

dodržanie kalendárneho roka). Ak nemožno vykonať odpočet z dôvodu na strane odberateľa, vyúčtuje 

dodávateľ odber plynu podľa údajov PDS, ktorý ich zistil na základe typového diagramu dodávky. 

Prípadné rozdiely medzi množstvom dodaného plynu určeným z typového diagramu dodávky a 

skutočným množstvom dodaného plynu zúčtuje dodávateľ odberateľovi v reklamačnom konaní podľa 

článku 7. týchto OP. Odpočet na základe typového diagramu dodávky je možné použiť aj pri zmene 

ceny za dodávku plynu. 

5.12. Po zistení skutočného odberu plynu za príslušné fakturačné obdobie, vypočíta dodávateľ rozdiel medzi 

cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a súčtom prijatých platieb za faktúry za 

opakovanú dodávku plynu za celé obdobie od začiatku fakturačného obdobia do dňa odpočtu odberu 

plynu. Tento rozdiel vyúčtuje odberateľovi vo vyúčtovacej faktúre v cenách platných pre obdobie 

dodávky plynu ako preplatok, resp. nedoplatok. 

5.13. Dátum splatnosti preplatkov, resp. nedoplatkov za odber plynu určí dodávateľ vo vyúčto- vacej faktúre 

za dodávku plynu s ohľadom na zmluvne dohodnuté platobné podmienky. 

5.14. Preplatok z vyúčtovacej faktúry bude odberateľovi vrátený v lehote splatnosti uvedenej na vyúčtovacej 

faktúre, ktorá štandardne nesmie byť dlhšia ako 14 dní, pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú 

inak. V prípade, že v čase vrátenia preplatku je odberateľ voči dodávateľovi v omeškaní so splnením si 

akéhokoľvek peňažného záväzku, je dodávateľ oprávnený vykonať zápočet vzájomných pohľadávok. 

5.15. Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ plynu v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. V 

prípade nezaplatenia je dodávateľ plynu oprávnený na náklady odberateľa plynu po jeho 

predchádzajúcom poučení o prerušení dodávky plynu prostredníctvom 
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prevádzkovateľa distribučnej siete obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu do odber- ného miesta až do 

zaplatenia dlžnej sumy alebo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto OP. 

5.16. Vyúčtovacia faktúra je štandardne splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pre účely zákona o DPH je 

vyúčtovacia faktúra opravnou faktúrou v súlade s príslušnými ustanoveniami platného zákona o dani z 

pridanej hodnoty. 

5.17. Na úhradu svojich záväzkov môže odberateľ využiť: 

- inkasný príkaz vystavený dodávateľom, 

- platobný príkaz na úhradu vystavený odberateľom. 

Odberateľ si s dodávateľom dohodne spôsob úhrady akýchkoľvek záväzkov. V prípade, že odberateľ nedodržuje 

dohodnutý spôsob platby počas doby šiestich mesiacov, dodávateľ má právo zmeniť dohodnutý spôsob platby 

na spôsob platby používaný odberateľom za toto obdobie, a to bez písomného oznámenia odberateľovi. 

V prípade, ak si odberateľ s dodávateľom dohodne, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy 

voči odberateľovi inkasoval z účtu, v zmysle pravidiel SEPA je podmienkou pre vystavenie inkasného príkazu 

podpísanie Mandátu na inkaso medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ zároveň zabezpečí vo svojom 

peňažnom ústave súhlas na inkaso v prospech dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte 

v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo 

nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov. Ak nebude možné inkaso realizovať, odberateľ je povinný 

bezodkladne vykonať úhradu iným spôsobom uvedeným v tomto bode. 

Dodávateľ uskutoční akékoľvek úhrady odberateľovi zmluvne dohodnutým spôsobom. Náklady spojené 

s úhradou záväzkov (napr. bankové poplatky, poštové poplatky) znáša každý účastník zmluvy sám. 

 

5.18. Ak v prípade zvolenia inkasného spôsobu úhrad dôjde dvakrát k nezrealizovaniu inkasných príkazov 

bez zavinenia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť dohodnutý spôsob uhrádzania 

záväzkov na odberateľom vystavený príkaz na úhradu. 

5.19. Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet 

dodávateľa alebo odberateľa. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň pracovného voľna alebo na deň 

pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.20. Odberateľ je povinný uhradiť každú faktúru vystavenú dodávateľom tak, aby v lehote splatnosti bola 

na účet dodávateľa pripísaná celá suma a za týmto účelom je povinný v prevodnom príkaze alebo v 

iných formách platby zohľadniť tiež výšku poplatkov bánk, pošty alebo iného subjektu, prostredníctvom 

ktorého platbu vykonáva (t.j. je povinný navýšiť prevádzanú sumu o výšku príslušných poplatkov tak, 

aby na účet dodávateľa prišla celá suma záväzku). 

5.21. V platobnom styku sú zmluvné strany povinné používať variabilný symbol uvedený v 

príslušnom doklade (napr. faktúra za opakované dodávky, vyúčtovacia faktúra). Odberatelia, ktorým na 

základe zmluvy bude fakturovaná dodávka plynu formou spoločnej faktúry za viac OM príslušnej 

zmluvy, sú povinní pri každej i čiastočnej úhrade faktúry uvádzať variabilný symbol spoločnej faktúry. 

5.22. Ak odberateľ, využívajúci iný než inkasný spôsob platenia, pri plnení svojho záväzku realizuje platbu s 

uvedením identifikačných údajov a/alebo bankového účtu dodávateľa, 



77 

 

 

ktoré sú odlišné od údajov uvedených v príslušnom doklade v zmysle bodu 5.21. týchto OP, a znemožní tým 

identifikáciu platby odberateľa zo strany dodávateľa alebo identifikáciu tejto platby podstatne sťaží, takýto postup 

odberateľa sa považuje za nedodržanie zmluvne dohodnutých platobných podmienok s možnosťou následného 

postupu dodávateľa podľa bodu 5.23. týchto OP. 

5.23. Omeškanie odberateľa s úhradou platby za opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej 

faktúry sa považuje za nedodržanie zmluvne dohodnutých platobných podmienok, a teda za 

neoprávnený odber v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o energetike. Ak odberateľ neuhradí fakturovanú sumu uvedenú vo faktúre za opakované dodávky plynu alebo vo 

vyúčtovacej faktúre, resp. v spoločnej faktúre za opakované dodávky alebo v spoločnej vyúčtovacej faktúre v 

stanovenej výške a lehote splatnosti, dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu a 

požiadať PDS 

o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do všetkých OM odberateľa. 

5.24. Akúkoľvek inú pohľadávku voči druhej zmluvnej strane, okrem vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu 

a platby za opakovanú dodávku plynu, je oprávnená strana povinná uplatniť písomnou formou, pričom 

takto uplatnená pohľadávka bude splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

5.25. Záväzok odberateľa zaplatiť je v súlade so zmluvne dohodnutými platobnými podmienkami, a teda sa 

považuje za splnený riadne a včas uhradený, iba ak odberateľ v platobnom styku uvedie variabilný 

symbol a číslo bankového účtu z príslušného dokladu (vyúčtovacia faktúra, Oznámenie); nakoľko ide o 

údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby dodávateľom. Nedodržanie zmluvne dohodnutých 

platobných podmienok v zmysle predchádzajúcej vety oprávňuje dodávateľa postupovať podľa bodu 

5.23. týchto OP. 

5.26. Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky dodávateľa podľa týchto OP, 

resp. zmluvy, je odberateľ ako dlžník povinný zaplatiť dodávateľovi ako veriteľovi úrok z omeškania, a 

to vo výške stanovenej príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.27. Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je jeho platba určená, použije sa táto 

platba na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa. 

5.28. Po predchádzajúcej akceptácii elektronického doručovania odberateľom, alebo požiadavke odberateľa na 

elektronické doručovanie má dodávateľ právo sprístupňovať alebo doručovať písomnosti vrátane 

faktúry elektronickou formou a to na e-mailovú adresu určenú odberateľom pri akceptácii/požiadavke 

elektronického doručovania. Akceptáciou odberateľ vyhlasuje, že súhlasil s podmienkami poskytovania 

služieb súvisiacich s elektronickým sprístupňovaním alebo doručovaním. Faktúra doručovaná 

elektronicky sa v zmysle § 71 ods. 1 a 3 zákona o dani z pridanej hodnoty považuje za daňový doklad, a 

teda je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. 

 

 

6. Trvanie, zmeny a ukončenie zmluvy 

6.1. Zmluva môže byť uzatvorená na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Zmluva sa štandardne uzatvára na 

dobu určitú, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. 

6.2. Zmluvu je možné meniť alebo ukončiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, ak nie je v 

zmluve alebo v týchto OP ustanovené inak. Dodatok k zmluve sa nevyžaduje pri zmene adresy 

bydliska, resp. sídla zmluvnej strany (nie adresy OM), telefónnych čísel, kontaktných osôb alebo ich 

mien, pri zmene čísla bankového účtu, pri zmene spôsobu platby, pri zmene obdobia opakovanej 

dodávky, keď na zmenu zmluvy postačuje 
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jednostranné písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane, podpísané oprávnenou 

osobou. 

6.3. Ak sa mení výška predpokladaného odberu plynu v OM oproti predchádzajúcemu zmluvne 

dohodnutému ročnému odberu, odberateľ je povinný písomne požiadať dodávateľa o túto zmenu, a to 

najmenej 35 dní pred touto zmenou výšky odberu plynu. 

6.4. Pri ukončení zmluvy, ak zároveň dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy (napr. pri predaji nehnuteľnosti) 

s novým odberateľom, môže pôvodný odberateľ písomne splnomocniť5 na ukončenie zmluvy inú osobu. 

Nový odberateľ môže za pôvodného odberateľa zmluvu ukončiť, ak ho na to pôvodný odberateľ 

písomne splnomocnil. Návrh vzoru plnomocenstva je k dispozícii v zákazníckych centrách a na 

webovom sídle dodávateľa www.spp.sk. 

6.5. Zmluva zaniká okrem prípadov, keď to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, zmluvy 

alebo týchto OP, aj: 

a) uzavretím novej zmluvy pre príslušné OM, ak odberateľ z tejto novej zmluvy preukáže 

dodávateľovi súhlas pôvodného odberateľa s ukončením pôvodnej zmluvy (napr. pri predaji 

nehnuteľnosti), 

b) odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa pri zistení neoprávneného odberu; v takomto 

prípade zmluva zaniká v zmysle bodu 6.9. tohto článku, 

c) jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa pri zistení, že odberateľ nemá, 

resp. nemal pri uzatváraní zmluvy užívacie právo k dotknutým nehnuteľnostiam podľa bodu 

3.7. týchto OP; v takomto prípade zmluva zaniká v zmysle bodu 6.9. tohto článku, 

d) dohodou zmluvných strán, 

e) ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, jednostrannou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany 

podľa podmienok uvedených v zákone o energetike, pri dodržaní výpovednej lehoty jeden 

mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca a to bez poplatku; v 

prípade zmlúv uzatvorených na dobu určitú zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak, 

f) jednostranným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, ak došlo k 

ukončeniu distribúcie plynu do dotknutého OM zo strany PDS, a to ku dňu ukončenia 

distribúcie plynu zo strany PDS, 

g) jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa v prípade porušenia platobných a 

faturačných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo týchto OP odberateľom. Dodávateľ 

má právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety aj v prípade porušenia 

platobných a fakturačných podmienok vyplývajúcich z akejkoľvek ďalšej zmluvy o dodávke 

plynu uzavretej medzi odberateľom a dodávateľom; v takomto prípade zmluva zaniká v zmysle 

bodu 6.9. tohto článku 

 

 

 

 

5) Splnomocnenie, prípadne vyjadrenie súhlasu môže byť zachytené aj napríklad v Preberacom protokole, príp. 

v kúpno-predajnej zmluve, resp. v inom dokumente, pokiaľ je podpísaný obidvomi stranami s uvedením 

dátumu zmeny a stavu meradla k tomuto dátumu. 

http://www.spp.sk/
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6.6. Ak odberateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, dodávateľ ho vyzve na plnenie v 

dodatočnej lehote. 

6.7. V prípade zániku platnosti zmluvy podľa bodu 6.5. týchto OP si zmluvné strany dovtedy poskytnuté 

plnenia ponechajú. 

6.8. Ak ukončenie zmluvy znamená aj ukončenie odberu plynu v existujúcom OM, odberateľ je povinný 

písomne oznámiť dodávateľovi túto skutočnosť najneskôr 10 dní pred ukončením odberu. Dodávateľ 

požiada PDS o overenie stavu meradla a jeho demontáž v deň ukončenia odberu. Za deň ukončenia 

zmluvy sa považuje deň ukončenia odberu oznámený odberateľom dodávateľovi avšak iba za 

podmienky, že dôjde k demontáži určeného meradla zo strany PDS. Ak odberateľ nesprístupní meradlo 

PDS ku dňu požadovaného ukončenia zmluvy za uvedeným účelom, zmluva trvá ďalej až do dňa, kedy 

dôjde k demontáži meradla. 

6.9. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy účinky odstúpenia nastávajú jeho doručením v zmysle 

čl. 11. týchto OP alebo demontážou meradla, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, ak tieto OP 

neustanovujú inak. Demontážou meradla môže byť fyzická demontáž alebo tzv. administratívna 

demontáž, ktorou sa rozumie fikcia demontáže meradla v prípade, keď nie je možné fyzicky meradlo 

demontovať (napr. neumožnením demontáže meradla zo strany odberateľa, resp. iných prekážok), a to 

najneskôr uplynutím 15. dňa po doručení žiadosti dodávateľa o demontáž meradla PDS. 

7. Reklamácie 

7.1. Reklamácia je písomné podanie odberateľa adresované dodávateľovi, ktorým sa odberateľ domáha 

najmä zodpovednosti dodávateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá v čase 

uplatnenia reklamácie a zároveň odberateľ požaduje od dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné 

zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu do OM a odberateľa (ďalej len ako „služby“). Účelom 

reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky. 

7.2. Odberateľ má právo reklamovať najmä: 

• kvalitu poskytnutej služby, 

• odpočet určeného meradla, 

• fakturáciu poskytnutej služby, 

• prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskyto- vaním služby 

dodávateľa (ďalej len „predmet reklamácie“). 

7.3. Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní za dodávku plynu z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím 

nesprávnej sadzby, z dôvodu nesprávneho výpočtu a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na 

vyrovnanie nesprávne fakturovaných súm. 

7.4. Odberateľ je oprávnený uplatniť u dodávateľa reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov: 

• písomne, zaslaním na adresu dodávateľa 

• e-mailom na e-mailovú adresu: biznislinka@spp.sk 

• faxom, na telefónnom čísle: 02/5869 9010 

• telefonicky na Biznis linke 0850 111 565 

• osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre dodávateľa. 

mailto:biznislinka@spp.sk
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V reklamácii je odberateľ povinný uviesť dôvody jej uplatnenia. Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká 

povinnosť odberateľa uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti. 

7.5. Podanie, ktorým odberateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať: 

• identifikáciu odberateľa, 

• meno a priezvisko alebo obchodné meno, 

• trvalé bydlisko/sídlo odberateľa, vrátane PSČ alebo sídlo a IČO, 

• zákaznícke číslo resp. číslo zmluvy, 

• presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými 

skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie, 

• identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie, 

• identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia 

týka, 

• podpis odberateľa alebo osoby oprávnenej konať za odberateľa, ak nejde o rekla- máciu 

prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

7.6. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti v zmysle bodu 7.5. týchto OP a dodávateľ 

vie identifikovať odberateľa , je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie 

o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak odberateľ 

reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak odberateľ reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na 

vybavenie reklamácie o dobu, kým odberateľ poskytne potrebné informácie. 

7.7. Ak odberateľ plynu počas riešenia reklamácie dodávateľom oznámi dodávateľovi nové skutočnosti, 

netýkajúce sa pôvodného predmetu reklamácie, tieto novo uplatňované nároky budú považované za 

novú reklamáciu. 

7.8. Reklamácia adresovaná na meno zamestnanca dodávateľa sa považuje za reklamáciu podanú 

dodávateľovi. 

7.9. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov. 

7.10. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: 

• pri osobnom doručení – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie, 

• pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie dodávateľovi podľa pečiatky došlej 

pošty, 

• pri doručení elektronickou poštou – deň uvedený na e-mailovej správe. 

7.11. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá odberateľovi potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť 

ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení 

reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak odberateľ má možnosť 

preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

7.12. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní 

od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis6 neustanovuje inak. 

 

 

 

 

 

6) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 
uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu. 
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7.13. Dodávateľ vydá/odošle preukázateľným spôsobom odberateľovi písomný doklad o vyba- vení 

reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje 

inak. 

7.14. Podanie reklamácie alebo sťažnosti nemá odkladný účinok na splatnosť platieb za opakovanú dodávku 

plynu alebo vyúčtovacej faktúry, t. zn. nezaniká povinnosť odberateľa uhradiť platbu za opakovanú 

dodávku plynu alebo vyúčtovaciu faktúru, resp. akúkoľvek inú platbu, vystavenú v zmysle platného 

cenníka za dodávku plynu v lehote splatnosti. 

7.15. Reklamáciou nie je písomná žiadosť odberateľa o opravu formálnych náležitostí faktúry (napr. 

nesprávnej poštovej adresy, ktorú odberateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou) a žiadosť o 

preskúšanie meradla. 

7.16. Pri posudzovaní reklamácie je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi a PDS skontrolovať priamo na 

OM meradlo, počet a typ plynových spotrebičov, prípadne iné náležitosti, ktoré sú potrebné na zistenie 

oprávnenosti reklamácie. 

7.17. V prípade, že výsledkom prešetrenia reklamácie je preplatok, resp. nedoplatok, povinná zmluvná strana 

realizuje úhradu v lehote splatnosti, uvedenej v opravnej faktúre, ktorá nepresiahne 30 dní, okrem 

reklamácií, do ktorých vstupuje PDS, kedy lehota nesmie presiahnuť 35 dní. 

7.18. Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a Reklamačným poriadkom dodávateľa. Reklamačný poriadok je dostupný odberateľovi v 

ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť rozdiel medzi 

množstvom, ktoré bolo základom výpočtu platby za opakovanú dodávku plynu, a skutočným odberom 

za obdobie opakovania dodávok, nameraným meradlom. 

7.19. Dodávateľ je povinný kompenzovať odberateľa za prípadné nedodržanie dohodnutej kvality dodaného 

plynu a služieb súvisiacich s dodávkou plynu a za oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku plynu vo 

výške, spôsobom a v lehote určenej všeobecne záväzným právnym predpisom. 

8. Meranie a technické podmienky dodávky plynu 

8.1. Odber plynu sa meria v objemových jednotkách. Meranie množstva odobratého plynu uskutočňuje PDS 

určeným meradlom v mieste dodávky. Zistenie stavu určeného meradla pri odberných miestach typu C 

sa vykonáva v tomto poradí: 

a) PDS fyzickým odpočtom, 

b) samoodpočtom odberateľa, ktorý oznámi stav určeného meradla priamo príslušnému PDS alebo 

prostredníctvom dodávateľa najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po dátume odpočtu, 

c) ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet podľa písm. a) z dôvodu nedostupnosti meradla a 

odberateľ neoznámi stav meradla podľa písm. b), odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu 

odpočtu na základe diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby. 

8.2. Montáž alebo výmenu určeného meradla zabezpečuje PDS po splnení stanovených technických 

podmienok na meranie plynu. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích 

zariadení určuje PDS. 

8.3. Dodávateľ na základe písomnej žiadosti odberateľa požiada PDS o preskúšanie správnosti merania 

podľa podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlo vykazuje 

väčšiu odchýlku ako je prípustná, vykoná PDS korekciu chybne zmeranej dodávky a znáša náklady spojené s 

preskúšaním a výmenou meradla. Ak na meradle nebola zistená neprípustná odchýlka, odberateľ je povinný 

uhradiť dodávateľovi náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou v zmysle platného Cenníka externých 

služieb a výkonov. 

8.4. Ak nie je možné zistiť skutočný odber plynu počas trvania poruchy meradla, PDS určí odobraté 

množstvá plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS alebo Technických podmienok PDS. 

8.5. Odberateľ je povinný umožniť PDS neodkladný prístup k meradlu s cieľom prevádzkovej kontroly, 

údržby, demontáže meradla alebo odpočtu údajov. Taktiež je povinný umožniť PDS kontrolu OPZ OM, 

najmä za účelom overenia počtu a príkonu spotrebičov. 

8.6. V prípade poruchy určeného meradla alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje nemožnosť odpočtu 

množstva plynu meraného určeným meradlom, sa určí spotreba v zmysle platného prevádzkového 

poriadku, resp. technických podmienok. Ak k dohode nedôjde, určí sa odber plynu: 

• výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za posledné porovnateľné 

obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov, prebehol bez nežiaducich vplyvov, a teda 

meradlo meralo správne, 

• podľa spotreby rovnakého obdobia predchádzajúceho roka, s prihliadnutím na prípadné zmeny v 

počte a príkone spotrebičov, 

• podľa porovnateľnej spotreby v budúcom období. 

8.7. Akýkoľvek zásah do meradla a častí plynárenského zariadenia slúžiaceho na jeho pripojenie inou 

osobou ako PDS je zakázaný. 

8.8. Ak odberateľ neumožní v dvoch za sebou nasledujúcich odpočtových obdobiach vykonanie fyzického 

odpočtu údajov na meradle, môže byť jeho odber považovaný za odber v rozpore so zmluvou. 

8.9. Rozširovať alebo rekonštruovať existujúce OPZ, ktorého prevádzkou sa menia technické a obchodné 

podmienky odberu plynu, je možné iba po predchádzajúcom súhlase PDS. V súvislosti s rozšírením 

alebo rekonštrukciou OPZ je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť náklady za montáž a demontáž 

meradla v zmysle platného Cenníka externých služieb a výkonov. 

8.10. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu PDS a za podmienok stanovených PDS odberateľ nesmie 

vykonať alebo umožniť vykonať tretej osobe akýkoľvek zásah do OPZ. 

8.11. Odberateľ je povinný udržiavať pripojené OPZ v stave spôsobilom na užívanie. PDS je oprávnený 

vykonávať kontrolu OPZ a meradla v dohodnutom termíne. 

8.12. PDS je povinný písomne informovať odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla 

najmenej 30 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej 

výmeny určeného meradla. PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa o 

stave odobratého množstva plynu, a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou 

a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je 

PDS povinný písomne informovať odberateľa o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave 

nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej 60 dní z 

dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom. 
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8.13. Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä 

• výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia, 

• výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla, 

• výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle, 

• výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok. 

8.14. Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie upravené prevádzkovým 

poriadkom PDS, resp. technickými podmienkami PDS. 

9. Obmedzenie a prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu 

9.1. Distribúcia plynu do   OM odberateľa   môže byť prerušená alebo obmedzená v prípadoch a za 

podmienok stanovených v zákone o energetike a v súvisiacich predpisoch. PDS má právo obmedziť 

alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas po splnení podmienok 

stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak pominú dôvody obmedzenia alebo 

prerušenia dodávky plynu vykonaného dodávateľom podľa týchto OP, alebo ak dodávateľ požiada PDS 

o obnovenie distribúcie plynu, PDS obnoví distribúciu plynu do príslušného OM v zmysle všeobecne 

záväzného právneho predpisu. 

9.2. Dodávateľ má právo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s týmito OP 

požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do OM, pre ktoré uzatvoril zmluvu o 

distribúcii s PDS. 

9.3. Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu: 

a) v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM, 

b) po zistení neoprávneného odberu v OM, 

c) v zmysle bodu 5.23. týchto OP. 

9.4. Náklady spojené s prerušením, prípadne s následným obnovením distribúcie a dodávky plynu z 

dôvodov neplnenia povinností odberateľa je odberateľ povinný nahradiť dodávateľovi v zmysle 

Cenníka externých služieb a výkonov platného v čase prerušenia alebo obnovenia dodávky. 

9.5. Ak dôjde k prerušeniu distribúcie plynu zo strany PDS z dôvodu porušenia povinností odberateľa 

vyplývajúcich zo zmluvy a týchto OP, alebo jeho povinností stanovených všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ktoré má za následok nemožnosť dodávať plyn zo strany dodávateľa, dodávateľ 

má voči odberateľovi nárok na náhradu škody. 

9.6. Ak odberateľ neumožní PDS prerušenie distribúcie plynu v súlade s týmito OP, bude jeho ďalší odber 

považovaný za neoprávnený odber podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10. Neoprávnený odber a zodpovednosť zmluvných strán 

10.1. Na účely týchto OP je neoprávnený odber plynu odber 

10.1.1. bez uzatvorenej zmluvy 

• o pripojení k distribučnej sieti, 

• o združenej dodávke plynu, 

• o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, 

10.1.2. nemeraného plynu, 
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10.1.3. bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu 

odberateľa plynu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu, 

10.1.4. meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej 

manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované PDS, 

10.1.5. ak odberateľ plynu neumožnil PDS prerušenie dodávky plynu; taký odber sa za neoprávnený 

odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, 

10.1.6. ak odberateľ plynu nedodržal obmedzenia určené dodávateľom alebo PDS, 

10.1.7. ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky, 

10.1.8. ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to 

PDS vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie odberateľ potvrdil. 

10.2. Pri neoprávnenom odbere plynu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi a PDS škodu, ktorá im 

neoprávneným odberom vznikla, a to v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o energetike, resp. prevádzkového poriadku. 

10.3. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej spôsobila porušením 

svojich povinností, v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou a týmito 

OP. 

10.4. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti druhej strany bolo 

spôsobené jej konaním alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola táto strana povinná poskytnúť. Žiadna 

zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej 

povinnosti ustanovenej právnymi predpismi s cieľom predchádzať vzniku škody alebo obmedziť jej 

rozsah. 

10.5. Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť 

(vyššia moc), ktorými sa rozumejú najmä (ale nielen) nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, 

teroristická akcia, havária, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany. Dodávateľ 

nie je zodpovedný za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť osoby, ktorá je voči 

dodávateľovi dodávateľom alebo prepravcom plynu a tieto okolnosti spôsobujú, že plnenie povinností 

dodávateľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je nemožné. 

10.6. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nedodaním plynu, ktoré vznikli bez jeho zavinenia 

poruchou, stratou alebo únikom plynu na časti OPZ, ktorým sa vedie nemeraný plyn od hlavného 

uzáveru plynu k určenému meradlu, definovanému v zmluve. 

 

11. Doručovanie 

11.1. Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti odberateľom alebo splnomocnenou 

osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade ak ich adresát 

odmietne prevziať. 

11.2. Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela odberateľovi ako doporučenú zásielku alebo zásielku s 

doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené druhej strane (osobe splnomocnenej na 

preberanie zásielok) aj vtedy, ak: 

• odberateľ odoprel prijať zásielku, 

• zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, 
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• nebolo možné odberateľa na adrese uvedenej v zmluve alebo poslednej známej adrese, a preto 

doručenie nebolo možné. 

V uvedených prípadoch sa zásielka považuje za doručenú siedmy deň od jej uloženia. 

11.3. Písomnosti, okrem písomností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov, výpovede zo zmluvy, 

odstúpenia od zmluvy a uzatvorenia zmluvy, doručované odberateľom prostredníctvom faxu alebo e-

mailovej správy na e-mailovú adresu dodávateľa , sa považujú za doručené prijatím správy. Písomnosti 

doručované dodávateľom vrátane faktúr elektronickou formou, sa považujú za doručené najneskôr prvý 

pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala. Písomnosti 

doručované dodávateľom formou ich sprístupnenia, sa považujú za doručené okamihom ich 

sprístupnenia. 

11.4. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zmenu ako poštovej, tak i elektronickej adresy na 

doručovanie. Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je dodávateľ oprávnený odosielať 

písomnosti na poslednú známu adresu odberateľa. 

12. Ochrana osobných údajov 

12.1. Dodávateľ je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov odberateľa. 

12.2. Podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov je dodávateľ prevádzkovateľom a odberateľ 

dotknutou osobou. 

12.3. Dodávateľ spracúva osobné údaje odberateľa vo vlastnom mene. 

12.4. Dodávateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa tretie osoby, tzv. 

sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre dodávateľa výlučne na základe 

zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené Nariadením a Zákonom 

o ochrane osobných údajov. 

12.5. Dodávateľ môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje odberateľa sprostredkovateľom 

nachádzajúcim sa v Spojených štátoch amerických. Dodávateľ takýmto osobám poskytuje osobné údaje 

odberateľa iba za podmienky, že sú aktívnymi členmi tzv. EÚ USA Privacy Shield Framework, t.j. 

mechanizmu, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a ktorý bol schválený 

Európskou komisiou. 

12.6. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje odberateľa v mene dodávateľa je 

dostupný na webovom sídle dodávateľa a v ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa. 

12.7. Dodávateľ spracúva osobné údaje odberateľa na základe nasledovných právnych titulov ustanovených 

Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov: 

 

12.7.1. Oprávnený záujem 

12.7.1.1. Dodávateľ môže spracúvať osobné údaje odberateľa, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených 

záujmov dodávateľa alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami 

prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (odberateľa), ktoré si vyžadujú 

ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami 

dodávateľa sú najmä: 

12.7.1.1.1. ochrana práv, ktoré dodávateľovi alebo tretím osobám vyplývajú zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov a zmluvy vo vzťahu k odberateľovi a iným osobám; na tento účel dodávateľ 

uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených 

záujmov; 

12.7.1.1.2. vymáhanie pohľadávok a iných nárokov dodávateľa; na tento účel dodávateľ uchováva osobné 

údaje odberateľa najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt; 
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12.7.1.1.3. zamedzenie podvodného konania, ak sa dodávateľ odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto 

konania; na tento účel dodávateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne 

záväznými právnymi predpismi; 

12.7.1.1.4. ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel dodávateľ uchováva osobné údaje osôb 

vstupujúcich do objektov dodávateľa najviac po dobu jedného mesiaca od vstupu; 

12.7.1.1.5. marketingové aktivity dodávateľa, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybra- ných 

novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. 

preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, 

ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home); súčasťou komunikácie môžu 

byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované 

obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných 

partnerov dodávateľa; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát 

za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel dodávateľ uchováva osobné údaje 

najviac po dobu trvania oprávneného záujmu dodávateľa, najmä počas trvania zmluvného vzťahu 

(zmluva) medzi dodávateľom a odberateľom a počas primeranej doby po jeho skončení. 

12.7.2. Plnenie Zmluvy 

12.7.2.1. Dodávateľ spracúva osobné údaje odberateľa pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov 

oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukon- čenie zmluvy, udelenie plných mocí 

odberateľom dodávateľovi, fakturácia a pod. Dodávateľ získava osobné údaje odberateľa na účely 

identifikácie odberateľa a OM, komunikovanie s odberateľom a spracúva ich len v nevyhnutnom 

rozsahu. 

12.7.2.2. Poskytnutie osobných údajov odberateľom dodávateľovi je nevyhnutnou podmienkou uzavretia 

zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb 

dodávateľom odberateľovi (napr. dodávka plynu). 

12.7.2.3. Pre účely plnenia zmluvy je nevyhnutné, aby odberateľ hodnoverným spôsobom preukázal svoju 

totožnosť a poskytol dodávateľovi svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa 

trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, telefónne číslo a e-mailová adresa, číslo bankového 

účtu.7 

12.7.2.4. Dodávateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného 

vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. 

12.7.3. Plnenie zákonnej povinnosti 

12.7.3.1. Dodávateľ môže poskytovať osobné údaje odberateľa štátnym orgánom a iným osobám, ak mu 

takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Dodávateľ môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad 

poskytovať osobné údaje ÚRSO, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom 

konaní alebo iným orgánom či osobám. 

12.7.3.2. Dodávateľ uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu 

nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovej všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

12.7.4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou 

 

 

7 Číslo bankového účtu je potrebné v prípade, ak si odberateľ na úhradu svojich záväzkov zvolí bankové 
inkaso z bankového účtu odberateľa, alebo bankový prevod v zmysle bodu 5.17. týchto OP. 
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12.7.4.1. Dodávateľ môže spracúvať osobné údaje odberateľa na základe súhlasu výslovne udeleného 

odberateľom v zmluve. 

12.7.4.2. Dodávateľ uchováva osobné údaje odberateľa spracúvané na základe súhlasu odberateľa najviac 

po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Odberateľ 

má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. 

12.8. Pri komunikácii odberateľa a dodávateľa prostredníctvom telefonickej zákazníckej linky dodávateľa je 

odberateľ povinný identifikovať sa (číslom zmluvy, číslom OM, adresou OM alebo číslom zmluvného 

účtu) z dôvodu zabezpečenia ochrany zmluvného vzťahu. Všetky volania na zákaznícku linku 

dodávateľa (odchádzajúce aj prichádzajúce) je dodávateľ oprávnený zaznamenávať a uchovávať za 

účelom uplatňovania práv a výkonu povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo zmluvy a týchto 

OP. V prípade, že záznamy volaní obsahujú osobné údaje odberateľa alebo tretej strany, ustanovenia 

tohto článku OP sa použijú primerane. 

12.9. Podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov má odberateľ právo: 

12.9.1. vyžadovať od dodávateľa: 

12.9.1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o odberateľovi spracúvané; 

12.9.1.2. získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré 

dodávateľ spracúva, ak sú osobné údaje dodávateľom o odberateľovi spracúvané; 

12.9.1.3. ak sa osobné údaje nezískali od odberateľa, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich 

zdroj; 

12.9.1.4. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; 

12.9.1.5. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení a Zákone o 

ochrane osobných údajov; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, 

môže odberateľ požiadať o ich vrátenie; 

12.9.1.6. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v 

Nariadení a Zákone o ochrane osobných údajov; 

12.9.1.7. získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol dodávateľovi v štruktú- rovanom, 

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v Nariadení a 

Zákone o ochrane osobných údajov; 

12.9.2. namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa 

ho týka a je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti 

profilovaniu; 

12.9.3. namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa 

ho týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje dodávateľ alebo tretia strana, s 

výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody 

odberateľa, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu; 

12.9.4. namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane 

profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; 

12.9.5. namietať voči tomu, aby sa na neho vzťahovalo rozhodnutie dodávateľa, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má 
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právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak Nariadenie a Zákon o ochrane 

osobných údajov neustanovujú inak; 

12.9.6. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov udelený dodávateľovi s účinkami 

od momentu odvolania súhlasu; 

12.9.7. pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o 

ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

12.10. Ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Nariadenia a 

Zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Podľa Nariadenia a Zákona o 

ochrane osobných údajov práva odberateľa, ktorý nežije môže uplatniť blízka osoba. 

12.11. Ak dodávateľ vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov 

odberateľa, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú odberateľa alebo ho podobne významne 

ovplyvňujú, dodávateľ uvedie takúto informáciu, a tiež zmysluplné informácie o použitom postupe, ako 

aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre odberateľa v zmluve alebo o tom 

upovedomí odberateľa iným vhodným spôsobom. 

12.12. Bližšie informácie o právach odberateľa ako dotknutej osoby sú dostupné na webovom sídle dodávateľa 

a v ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa. 

13. Alternatívne riešenie sporov 

13.1. Odberateľ je oprávnený predložiť ÚRSO na alternatívne riešenie spor s dodávateľom, ak sa ohľadom 

predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie 

alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 

13.2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doručí na adresu ÚRSO: Bajkalská 27, 

P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava alebo elektronicky na adresu ars@urso.gov.sk. 

13.3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať 

• meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu odberateľa, 

• názov a sídlo dodávateľa, 

• predmet sporu, 

• odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia 

reklamácie, 

• návrh riešenia sporu. 

13.4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží odberateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. 

13.5. Dodávateľ a odberateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich 

doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. ÚRSO predložený spor rieši 

nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60 dní od 

podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. 

13.6. Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzatvorením písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany 

sporu alebo márnym uplynutím lehoty, ak k uzatvoreniu dohody nedošlo. Skončenie alternatívneho 

riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty ÚRSO oznámi účastníkom sporového konania. 

mailto:ars@urso.gov.sk
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14. Záverečné ustanovenia 

14.1. Zmluva nadobúda   platnosť   a účinnosť   dňom   jej   podpísania   zmluvnými   stranami. V prípade, že 

odberateľ je povinnou osobou v zmysle platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám,8 

podmienkou pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a 

spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Povinnosť zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej 

vety má odberateľ. Odbe- rateľ o zverejnení zmluvy bezodkladne informuje dodávateľa. 

14.2. Zmluva sa uzatvára a riadi podľa ustanovení zákona o energetike, zákona   o regulácii v sieťových 

odvetviach. Pri vzťahoch, ktoré nie sú zmluvou a týmito OP výslovne upravené, sa primerane použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. 

14.3. Za nedodržanie zmluvných podmienok môže byť v zmluve dohodnutá zmluvná pokuta, ktorej výška 

primerane zohľadňuje porušené ustanovenie zmluvných podmienok. 

14.4. Pre potreby zabezpečenia distribúcie plynu do OM odberateľa je dodávateľ oprávnený poskytnúť PDS 

kópiu zmluvy, vrátane všetkých osobných údajov v nej uvedených. 

14.5. Dodávateľ má právo zmeniť tieto OP, a to pri dodržaní povinností v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Platnosť týchto OP zaniká účinnosťou nových OP vyda- ných dodávateľom podľa 

predošlej vety, ktoré nahradia tieto OP. Dodávateľ upovedomí odberateľa o nových, resp. zmenených 

OP pred ich účinnosťou prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle dodávateľa www.spp.sk, 

resp. iným vhodným spôsobom, a to v lehote stanovenej zákonom. 

14.6. Pri komunikácii odberateľa a dodávateľa prostredníctvom telefonickej Biznis linky dodávateľa je 

odberateľ povinný identifikovať sa (číslom OM, adresou OM alebo číslom zmluvného účtu) z dôvodu 

zabezpečenia ochrany zmluvného vzťahu. Všetky volania na Biznis linku (odchádzajúce aj 

prichádzajúce) je dodávateľ oprávnený zaznamenávať a uchovávať za účelom uplatňovania práv a 

výkonu povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo zmluvy a týchto OP ako aj za účelom 

skvalitnenia poskytovaných služieb dodávateľom. 

14.7. Obchodné podmienky platia pre všetky produkty, ktoré ponúka dodávateľ odberateľom. 

14.8. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. septembra 2020 a nahrádzajú Obchodné podmienky pre 

opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), 

ktoré boli účinné od 5. apríla 2019 (okrem Malých podnikov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

http://www.spp.sk/
http://www.spp.sk/
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Príloha č. 5 k Rámcovej dohode 

 

 

 

Vyhlásenie k subdodávkam 
 

 

 

 

Týmto  vyhlasujem, že: 

 

1.1 Pri plnení rámcovej dohody a zmluvy nebudem využívať subdodávky a celé plnenie 

zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za 

predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú 

uvedené v rámcovej dohode a  zmluve.* 

                                               

ALEBO 

 

1.2 Pri plnení rámcovej dohody a  zmluvy budem využívať subdodávky v rozsahu*: 

 

Obchodný názov, sídlo:  

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, 

priezvisko a adresa pobytu): 

 

Dátum narodenia: 
 

 

  

 

Subdodávateľ (subdodávatelia) spĺňa požiadavku podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, ak je relevantné. 

 

 

V Bratislave, dňa 12.12.2022 

         

                                                                                   

_________________________________ 

   Mgr. Marek Prokop    

vedúci oddelenia korporát. predaja Západ                       

              splnomocnený zástupca dodávateľa                

 

 

 

_________________________________ 

      Ing. Peter Pavilek 

         team leader predaja pre verejný sektor 

            splnomocnený zástupca dodávateľa 
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Príloha č. 6 k Rámcovej dohode 

 

Čestné vyhlásenie k RPVS 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že: 

 

1.1 v súlade s § 11 ods. 1 Zákona pri uzatvorení zmluvy (RD) som zapísaný v Registri partnerov 

verejného sektora a mojím končeným užívateľom výhod ako aj končeným užívateľom výhod 

dotknutých subdodávateľov (ak sa uplatňuje) nie je žiadna z osôb uvedená v § 11 ods. 1 písm. 

c) Zákona: 

 

1. prezident Slovenskej republiky, 

2. člen vlády, 

3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, 

4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, 

6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, 

7. verejný ochranca práv, 

8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 

9. štátny tajomník, 

10. generálny tajomník služobného úradu, 

11. prednosta okresného úradu, 

12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta 

alebo primátor okresného mesta, alebo 

13. predseda vyššieho územného celku. 

 

ALEBO 

 

1.2 končeným užívateľom výhod, prípadne končeným užívateľom výhod dotknutých 

subdodávateľov, ktoré sú uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) Zákona: je/sú osoba/y v rozsahu*: 

 

Identifikácia osoby, ktorá je konečným užívateľom 

výhod a naplnila § 11 ods. 1 písm. c) Zákona (meno, 

priezvisko): 

 

Funkcia/zaradenie:  

Názov inštitúcie a sídlo:  

 

Toto vyhlásenie sa vykonáva na základe jasnej, zrozumiteľnej a slobodnej vôle a v plnej miere 

sme si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z nepravdivých údajov. 

 

V Bratislave, dňa 12.12.2022                                                     

                                                                        

_________________________________ 

   Mgr. Marek Prokop    

vedúci oddelenia korporát. predaja Západ                       

              splnomocnený zástupca dodávateľa                

 

 

_________________________________ 

      Ing. Peter Pavilek 

         team leader predaja pre verejný sektor 

            splnomocnený zástupca dodávateľa 


