
Dodávate l': 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Zmluva o dodávke plynu 
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 01 .01.2013 

Zmluvné strany 

Odberatel': 

Mesto Sereď 
Nám.Republiky 10/ 1176 
926 01 Sereď 

Obchodný register Okresného súdu Bratisl9va 1, oddiel Sa, člslo 

vložky: 27 49/B 

Adresa kontaktného miesta: 
RC KT Západ 825 17 Mlynské nlvv 44/C 

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkcia) 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, predseda predstdvenstva Ing. Martin Tomčányi 
Dipl. Ino. Jean-Jacques Ciazvnski, člen oredstavenstva 

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČO: 306169 DIČ: 2021000916 
SKNACE: 35220 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IČ DPH: SK2021000916 

i3tátna prlslušnost': Slovensko 

Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000000·0022123132/0200 

Č.účtu: 1002029151/0200 
Bank.spoj.pre odosl.platby: Všeobecná úverová banka, a.s. 

č.účtu : 000000-00221231 32/0200 

Vybavuje: RC KT Západ Vybavuje: 
lelefón: 02/62622268 telefón : 031 7892393, 0918450856 
fax: 02/62628583 fax: 031 7892447 

email:mu@sered.sk 

Adresa pre poštový styk *: (ak odberatel' požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sldla/mlesta podnikania) 
l 

Obec: SEREĎ 
Mesto Sereď 

Ulica: Nám.Republiky 

~~-··--~--- -ľ-. ---------- ---· 
PSČ a pošta: 926 01 SEREĎ č.orient. : č.sup.: 

10 1176 

Telefón: Fax: Email: 

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: Člslo zmluvy pre SFA (ZU): 
Klasicky • mesačný cyklus 

6300195852 
Prevodný pr l kaz • prljem j 

Poznámky: 
i 

: 

•Ak su s odbc rate rom u.tatvéro zmkha M vine odbornjch miosl. odra su pro po§lový styk ja platná pro vlotkyodbornó mlosta odbototora 
•'AJc. odbe rotor vyp"'l Oda) o predpokladanom ročnom odboro plynu v k~h afm3.l:évä;znt\ bUdo hodnota v kWh; v pripade zmluvy na dobu krnt!lu ako 11 po sobo nasledujúcich mosfocovldo o odbor na obdobia Učlnnosli 
1o~oZmlwy. 

"' Nohodlaco so Skrtnko 

-

Tttto zmrwa Jo vyhotovooa v 2 oxo""'ároch, po jodnom Pf'& dodévatola ~ odberatera. NeoddoMtornou aó6osľou zmluvy aO obchodné podmk>nky. Platnosť obchodn)'ch podmienok z.an!ká (,)čiMoat'ou novýc(l, rosp.zmononých 
obcflodn~ch poOOllonok dodévatora, o ktorých dod&vater upovedom! Odt>orotoro ptod ich úelmosfol! prostrodnlclvom Jntornetovej strénky ~. Informácie o OP mOto odberAtor 7.1skar na ktoroni:ofvek zákoznlckom 
contto dodävatora, nB zákrrznlcl<ej linka dodévatoro.rulpadno lnlornotovoj stránke WNw.spp.sk. Odberater svoJm podplsompotvrdzujo súhlas s o~hodnýml podmienkami a sprévoosl' uvedon)'ch ódajov. Odberater týmto dttva 
sU hlas dodévntofovl nn poskytoullo svo~ch ldonlifikočn)!ch Lidajov pre potreby zobozpo~onla skJ!Iob spojon)'ch a dodévkOu PJnu. Uzatvoronlm Zmi!NY o dodávke p."nu zékaznlk dllva súhlas l ntsOhlat ... spobenosti 
SbvonskY ptynAronskY priemysel, e.a., na toslolonlo novy.tladaných obchodn)' ch ponťJk pre lnformäclu o·produktoeh alObO stu!bt\ch apolotnosll SbvenskY ptjnárensk~ priemysel, a.s., a to no}ma pros!rednlctvom o)OklronickoJ 
po~ly, SMS spräv. prlpodno priamym tololonk:k~m osbvanlm. Zékoznlk mä prévo o !lh leo pre zoolo lanlo novyžladanyeh obchodných po.-.lk kortykorvok (bozplatno) odvolaf v plsorme) rorrne. 

Za do~;;lh'.f--41'-V /)Cj.ff 0/oV 
v ................................................................... di\a .. ................................ .. 

Božena Michalková 
.................................................. (''""'""''"'"""/'"'' ' "'""""' "''"'"""''"~ J t11 ~t...,tlC.'I.?"J- 2.4J~~ p4''>'r.:;;/tl &\./ 

~ · ~· ·- 'v1YSEL. a.!, 

825 11 B _d -(OL.I'\VM GO 

·1322 .. 

/ l f}C:. ~~ . ,Lo/--\/ 
.... / ..... di\a .. ................................. .... . 



Prfloha č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

Za dodávatel'a: !;rc. j., ',ti',;;,._J!-- [)9 t/1 . .(.?/~ 
v ............................................ ....................... dr'\a ................................... . 

Božena Michalková /1 • 

.. ....................................................................... ~ ....... ~ ........... ; ... : .. . 
s.t f ŕ1 'Jfl'l Q()dU 7 - ?&, '.J~(!CV( dfK:I .::;.

1
"""' H /O\/ 

SLOVENSKÝ PLYNÁR~~1"v•'w· ... ~~L, a.s. 



Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) čfslo: 6300195852 

"Táto zmluva je uzatvorená na základe a podl'a Rámcovej dohody o dodávke 

zemného plynu uzatvorenej dňa 05.12.2012 medzi zmluvnými stranami (ďalej 

len "Rámcová dohoda"). Zmluvné strany berú na vedomie, že v prlpade 

rozporu majú ustanovenia Rámcovej dohody prednosť pred ustanoveniami 

tejto zmluvy." 

"Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných 

strán a účinnosť dňom pripojenia v zmysle obchodných podmienok. 

Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce 

zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi 

predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejnil' zmluvu 

podľa predchádzajúcej vety má odberater, ktorý je povinný o splneni 

tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávatel'a. Ak dôjde k 

zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné 

strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah Ich 

predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa 

ustanoveni tejto zmluvy sa budú posudzoval' aj ich práva a povinnosti 

súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v obdobi od 1.1 .2013 do 

nadobudnutia účinnosti zmluvy podra tohto bodu." 

p::,·~,·~~~ŕ}···"' .. l!.~(L. •.... ~/.V Za dodá,vateľa: ~ 11 ).JJ /L-.3ral-.· .fľqr-(../ v t· · v ................................................................... dňa .................................. .. 

Bože~a.Mi.c.hal.ková .......... 
1 

.......................... !. ........ . 
SL01 

. • · .. • ' "fSEL. a.s. 

o~ o' 
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• ........ ~~:·i·;·~~jt ....... 7 .. ~ .. i ·9: .. irtr:~ · ~čé~~ ................................. . 
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Obohodn6 podmienky pre opakované dodtvky plynu pre odbaraterov plynu 
kalog6ria Malé podnlkonla a organlzAole (maloodber) o ~člnnoorou od 13.4. 201 2. 

1. Vteobecné ust1noven11 (predmet zmlu-vy) 

1.1 Tlelo Obchodné podrritnky (dola) Ion .OP") upravujU dod6vltu a predaj plynu 
spolotnoJtou Slovonoký plyn6tonoký priemysel, 1.1. (dalol Ion Ood6vator) 
odboralelom kategórie Mál& podnikanie a organldclo (ma oodber)" /d'alf) ten 
.Odboratorl, ktorl Odobera)O plyn no dklodo Zmlwy o dodAvko plynu (dalej ten 
.Zmluva'). 

1.2 Plynom~· n.a účely týchto OP rozurrit zemn~ plyn (dalej len ,plyn'), ktorý jo zmesou 
uhrovod1kovych plynov tvorenou prevefno metánom. 

1.3 Odbernym miestom (dalo) Ian .OM') Jo mlaslo odberu plynu vybavené určeným 
meradlom. Zajedno OM ao povlluje jedno alebo Y1ao odborných plynových zerledenl 
(dala) Ion .OPZ) utlvaných Odberaterom sús~odených do stavby alebo oúboru otavlfb 
do ktorých sa dodévlta plynu uskutoMu)a prechodom ce• meradlo provAdzkovotola 
dlslribOCnofoloto. 

1 .~ Prev6dzkovatolom distrlbuCnojolelo (cfela)lon .PDS") je plynárenský poôllk opr6vnony 
na dlalribuclu plynu na dklado povolenia vydaného úradom pro reguláciu olaľových 
odvetvi, do ktorého providzkovanaj distribučnej slote je pripojené OM. 

1.5 Obchodnou jednotkou Ja dodané mnofltvo energie v plyna, ktoré predslavu)o 
~~~!~rm plynu zodpovedajúce 1 klMl tapelno) energia uvornene) jeho dokonalým 

1.6 Ak v Zmlwe alebo v týchlo OP oú uvedené dokumenty vydané dodAvatelom alebo 
PDS (nopr. Provédzkový po~adok alebo Technld<é poclmlonky),je pre pos~denlo prAv 
a povfnnotli zMiwných str lin vvpijv•Jiklch z týchto dokumentov rozhodujUco znenie v 
eu o Ich uplalrlanla, ak nlofo v lýcllto OP uvoden6 Inak. 

1.7 Pod pojmom vykonani o pripojenia OPZ do distribučneJ slote u na llčoly tejto Zmluvy 
a týchto OP, naim ll v atMsloal/ a nadobudnutlm Jej llelnnoatl a a povlnnotťou 
dodávalola dodévar plyn, rozunie súbor ~konov a činnosti nevyhnutných na 
zobozpočenle fyzického spojenia dls l~bučnoj stoto a OPZ vr6tano moniAfo určeného 
meradla prevádzkovate! om dlatrlbučnojalolo. 

1.8 Ood6vatel nemA poY1nnoor dod6var plyn v prlpade ukontanla distribúcio plynu do 
dotknul6ho OM zo •~any PDS vykonan6ho v slllado a Prev6dzkovým poriadkom PDS, 
ako oj potu obmedzenia alebo prerulonla distribúcio plynu zo s~any PDS v rozsahu, 
na ktorý ao obmodzonlo alfbo prcrulonlo dls~i~clo vzrahujo. Po odstrAnonl JHičln 
obmedzenia alobo prorulenla clslribúcle plynu dodávatel bezodkladne umo!nl 
odben~leloY1 odober ar plyn v prlslulnom OM. 

2. Ustanovenia t~kajl'lce u znlluvn4ho v .zl~ hu 

2.1 Ooddvotel jo povinný zo avo)lch nakúponých mno!ollev dodávať plyn ka!d!mu 
Odbllalefovl formou opakovaného dodanJa, za podmienok stanovených v&eobecno 
z6vAznýml pr6vnyml prodplsni a touto Zmluvou, naj ml ak Odbor aloi: 

e) m6 zriodon6 a pripojené OPZ v alllada a tachnlckýni podmlonkani pripojenia, 
určenýni PDS o v súlade o predpism no .. toto nie bozpeenostt a oclvany zdravia prl 
pr6cl1 bezpečnosU technických zaňodonl, 

b) uuvrolo Dodévatelom Zmlwu, ktorej súčasťou sú tlelo OP, 

c) má pr6vo u! lvat' dotknutl'J nohnutarnosr, resp. nehnuternostl uvedené v bode 2.3 (napr. 
oko vlastn tk alebo néjomca). 

d) 

o) 

Podmienky uvedené pod plsmonamla) a c) ea povatujú zo skutočno• U pt'o OodAvatela 
rozhodujúce pro uzavretie Zmluvy. Povinncor Doddvolola dodal' plyn je oplnoný 
umo!nonlm OdberateloY1 plyn odobrať. 

1110 

jednostranným odstupe nim od Zmluvy zo a~any Dod6vatera pri zisteni, ie Odboralol 
nemé, ro sp. nemal prl uzotv6ranl Zmluvy uflvaclo pr6vo k dotknuto) nohnulelncsll 
podla bodu 2.3týcllto OP; v lakomil pripado zmluvo zanlki doručanfm odstúpenia od 
zmlwy odborateloY1 v zmysle čl. IO. týchto OP, 

dohodou o~An. 

2.1 t Vprlpado zéniku plalnooll zmluvy podla bodu 2.10 sl strany dovtedy poskylrluté 
plnenia ponechajú. 

3. Foktura~n6 a platobné podmienky 

3.1 Ood6vatol lakturujo odbil' plynu pod'a údo)ov zistených PDS Odpočtom určeného 
merado olobo pod' a typového dlagromu dodAVky v zmysle plaln6ho PrevAdzkového 
poriedku PDS. 

3.2 DodAvatel fakturuje Odboratelovi zo dodlivku plynu do vlacer!ch odberných mtost 
Odbor atala spoločnavystovonlm spotoenej faklllry. 

3.3 Dodané a odobraté rmo!stvo plynu ao vyhodnocuje ako mnofalvo energia vyjadrené 
v energeUckých jodnolkéch. 

3.~ Dodlvlty plynu sO pro účely zAkono o DPH opokovanyni dodévkoml plynu, pričom 
cene za Ueto dod6vky plynu je určenA podla predpokladaného odberu plynu za vloll<y 
OM v zmysle uzatvorone) Zmluvy v prlslulnom lakluraenom obdobi v zmy•l• platného 
cennfka. 

3.5 Fekturafným obdoblm je obdobie, za ktoré •a vykonéva vyúetovonlo odberu plynu. 
Odpočet Odboru plynu vykonáva PDS a na jeho zéklodo vykon Ava DodAvator 
vyúčtovania odberu plynu formou vyúčtovacej faktúry spoločno za vialky OM 
Odbera~ra, pre ktoré Je zmuva uzatvorentl, najmenej Jedenkrát roene. AA nomo!no 
vykonar odpoCot na niektorom OM Odboratara z d6vodu na a~ano Odberatala, 
vyúčtuje Dodévalol odbor plynu no tomto OM podla údajov zlslonych z typového 
diagramu podla bodu 3.1 týchto OP. Prlpadn6 tozdloly modzl mnofstvom dodaného 

~~~áv~;~~~!fo~~':'!:;:~~~~;~t~~:~k~~.~~é~~.plynu zúčtuje 
3.6 Dbdoblm opokovanoj dodivlty plynu jo obdobie, za ktor6 Oodévatel vystavuje 

OdborateloY1 fakturu za opakované dod6vky plynu spolotno zo vlell<y OM Odberatela, 
pre klc<é jo Zniuva uzatvorené. Toto obdobia jo dohodnut6 v Zmlwe. Odberalol je 
opr6vnoný pofladar Dodévotola o zmenu obdobia opakovanej dodévky, a to plsomne 
najneokclt 15 dni pred zočallm naolodujúcaho fakturaen6ho obdobia, ktorého so 
uvoden6 zmena týka. Zmena obdobia opakovanej dodAvky je účinné prvým dl>om 
nooledujúceho lakluračného obdobia. 

3.7 Odbarotal jo povinný uhrédzoľ OodAvatorovl zo dohodnul6 opakované dodAvky plynu 
v priebehu roka ceny uvedené vo faktúrach 11 opakované dodé.V'ky plynu pod(• 
platného ce Mika. 

3.8 Výlka faJ<túr zo opakovant dodi\vky pfynu a tormtny k:.h Jplelnosli tpolotno za vlotky 
OM Odboralola budil uveden6 v Ozn6manl o platb6ch za opakovan6 dod6vlty. 
Odbor ota l jo povinný uhradil' kaldú faktúru za opakované dodAvky plynu v lehote 
splolrlOsU v no) uvedenej spoločno za vhlky OM. Ozn6menle o platbách za opakovon6 
dodAvky plynu obsahuje oj lnformallvno údaJo v členeni podla jednotlivých OM 
Odberala ra. 

3.9 Pri no,.Ych odberoch plynu DodAvotol urči vo faktúre za opakované dodAvky výlku 
ceny za opakované dodávky plynu podla prodpokladonóho odberu plynu určeného v 
2mfwe a platn6ho ceMfka. 

3.10 Po zisteni skulotn6ho odboru plynu za pri•luln6 fakluraené obdobia. stanoven6ho 
v zmysle bodU 3.1. vypočlta Dod6volel rozdiel modli cenou stanovenou na zAklad& 
skutočného odboru plynu a ouftom prifolýcll plaUob z loklúr za opakované dodivlty zo 
col6 obdobia Od začiatku lakturaenAho obdobia do dňa odpočtu skutotného odberu 

31\0 

UzaVretiu Zmluvy bráni, ak na existujúcom OM ml\ Dod~vater v danom caso u! 
uzatvorenU Zmluvu, ok ao pOvodný Odborator v zmyslo ut uzatvorenej Zmlwy, nový 
Odberetol a Oodávolol plynu nedohodli Ino k. 

2.2 Odberater sa zavliz.ujo odoberar plyn v sútade so Zmluvou a t&ehnickjml podmienkami 
pňpojonla PDS a za dodAvaný plyn zapla~r cenu podla článku 4. týchto DP. 

2.3 Prl uzatvorenl Zmluvy je Odberatel povinný OodAvaterovi posl<ytnor doklady o pr•vn•J 
oxlstoncll, cbaahujtlcojeho dkl&dnéldeniH\kočn6 ~dajo (napriklad výpis z obchodn6ho 
regls~a. f lvnostonoký 1111) ajo povlnnýmoru!lvoclo pr6vo knehnutelnootu~am do 
ktoro)n<tor!ch oa bude uokutočňovar dod6vka plynu vrétano lej/tých, na ktore)n<lor)'eh 
oa nachádza jeho Odberné plynové zarladonlo (dalej Ian .dolknul6 nohnulolnostl"), 
pripadne preuUzaľ toto u!lvada prAvo alebo súhlas vlulnlka dotknutých 
nohnulolnoslls u!lvanlm (napriklad lormou čollného vyhlhonla). Odbora tel je povinný 
počao wonla Zmluvy na výzvu Dod6vatelo v lehote do 20 kalendárnych dni preukézar 
wanie utlvacloho prAva na dolknul6 nehnutelncsll alebo wa)úcl súhlas Y1aslrlika 
~:!~al:,~~~: najma ek Y1utnlk wonlo tohto prAva alebo súhlasu pred 

2.4 Ak Ide o novoprlp6jon6 OM alebo so meni výlka predpokladaného odberu plynu 
v OM oproti prodch6dzojúcomu obdobiu, Odberalol jo povinný plsomne o to potladaľ 
~"ľa'J:!:~ou ~%":~~~ 35 dni pred zača tlm odboru plynu na OM, re1p. pred 

2.5 Zml":'o sa uzatvara na dobu nourellu, ok nlo jo dohodnuté Inak. Zmluvo na dobu 
určito aa uzetv6ré napr. pri po!Jadavke Odbtratera na časovo obrnodzonú dodávku 
p~ ni)omne)zmluvo s čuovým obmodzonlnla pod. ' 

2.6 ZniiMlé skony sú povinné navzájom sl bez lbytoeného odkladu plsomno oznimól' 
zmenu skutočno aU uvedených v ZmUvo. 

2.7 l.rriwu je mo:tn6 menit' eltbo ukontir iba dohodou zmkiVnýeh a1t6n v pbomneJ rorn"'D, 
ak nie Jo v Zniuve alebo v tjeh1o OP ustanov&n6 klak. Dodatok •• novy!ndujo 
prl zmeno adros.y bydliska, resp. sl dia zmtwnej otrony (nlo adresy OM), tololónnych 
člool, kontoklrlych ooób alebo Ich mton, p~ zmono epósobu platby, p~ zmeno čiJio 
bankov6ho účtu, pri zmono obdobia opakovanej dodávky. Vtedy na zmenu Zn'iuvy 
po11aeujo jodnostronn6 plsomn6 oznémonlo jodnoj zn~uvno) strany, doručené druhe) 
zmlwnej attano, podplun6 oprávnenou osobou. 

2.8 V prlpado ukončenia Zmluvy ao Odboratol zovlzujo umoinlt' PDS vykonanie 
dveročn6ho odpočtu, pripadne odob<a~o meracieho zarlladenla a vykonania dalllch 
opatranlsúvlsloclch a ukončonlm dodtvlty plynu do OM. 

2.9 Prl ukončeni zmluvy, ok drovoh doch~a k uzolvofoniu novej zmluvy (nopt'. pri 
prada~ nohnutolnosU) s novým odboratolom, mólo póvodný odborator plson'<lo 
sptnomocnlt'1 na ukontenlo zmtwy Inú osobU. Nový odbe11ter m6!o u pôvodného 

:~~~~~:~~~tv~J:i'~~:~zlc~8v1~J:~~1~ty~~~:~t1~:J:~o~:,;fn~=~~.:~~~ 
2.10 ZmJwa zanJ(é okrem Pflpadov, ked to vvP'Yva to vleobeeno t4vAtn6ho právneho 

predpisu, Zniuvy alebo týchlo OP, aj: 

a) uzavrotlm novej Zmllvy pro prlaluän6 OM medzi tými lstýrri úeaslrl lkml Zniuvy, t.j. 
mecfzt Dodhatetom a Otlberatelom plynu, 

b) odstúpenlm od Zmluvy pod'a prlslulných uotanovenl Obchodného dkonnlka 
(napr.§ 3~5 a§ 348), 

c) odstOpenlm od Zmluvy zo •~any DodAvalela prl zisteni noopr6vnen6ho odboru; 
v takomto prfpatlo Zmluva zanikli doru~enfm odstúpenia od Zmluvy Odberaterovl 
vzmyalo čl6nku 1D.Iýclllo OP. 

1 8IIAM~. plfltll'flt ............ ~. tGtll.l,w lM.It "' l nhrftlt. lj M~ll' V PrMttKtll'l PI~-· ... ., w • ••• 
Pft lllt)MJl-'wl,fU,, Y....,....~~ ...... kf ..... phtnf.WttmtliiMI~tW..,.. .. ~,-II'f t tla'AitMIIdt 
lllflflllo ii'Uillft•u. ' 
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plynu. Tento ro•dlel bude fakturovaný Odberolelovl vo vyúčtovacej laktllta vystaveno) 
za vlelky OM Odboratola v cenách platných Pf& obdobie dodévlty plynu oko preplol<*, 
resp. nedoplatok. 

3.11 Vyúčtovocla foklúra jo oplatn6 do 14 dni odo dl\a joj vyotavenla. Pre účely z6kono 
o DPH je vyUetovocJa faktUra opravnou faktúrou v aúfade s prfslulným us11novonlm 
zékona o DPH. 

3. t2 Na úhradu svojich z6väzkov moto Odbarator vyu!lt': 

platobný prlkaz na Inkaso vystevoný DodAvalolom, 

platobný pt'lkaz na úhradu vystavaný Odberatelom, 

Oollodnutý spčsob úlvady akýchkciYok dvlzkov zo strany Odborotelo je určený 
v Zmluva. V prlpade, le Odbora tel nedodrfujo dohodnutý spOsob platby počas doby 
iloslk:h mufacov, Ood6valol mé pr6vo •menW zmlUvno dohodnutý spOsob platby na 
sp5aob platby pou!lvaný odboralelomzatolo obdobie. alo ba• plsomného ozn6menla 
odboraloloY1. 

V prlpodo lnkaon6ho spO sobu platenia Odboratol odovzdA svojmu pel>otn6mu u•tavu 
a(thlat no Inkaso v protp.ech účtu Oodé~Jattra a zabezpečí dostatok po"ofnYch 
prostriedkov na avojom účte v pe"a!nom úatave ku dňu spfatnoslí Inku a. Ak nebude 
mo!né Inkaso realltovaľ, Odberater je poviM~ bezodkladne vykonar úhradu Iným 
ap6sobom uveden~m v tomto bodo. 

Ood6vatel uskuloenf ak6ko1Vok úhrady Odberatelovi rovnakým spóJobom. aký Jo 
dohodnutý pre úlndy Odberatera. Ak Odboralol vyu!lva ne úhradu ovoJch zAvlzkov 
platobný flllkaz na Inkaso vystavený Dod6vatolom, OodAvatol uskutočni akokolvek 
úhrady Odberatelo.t platobným prlkazom na úhradu,ll)'ltaveným Oodivatelom. 

3.13 Odboratol jo povinný ulvodir kotdú lak túru tok, eby v lehote splatnosti bola na llčol 
Dodévalola prlplsan6 celA suma o zo týmto účelom jo povinný v prevodnom prlkazo 
alo bo v Iných lormách platby zohladnW tlo! výlku poplatkov b!nk, pot ly olobo Iného 
oubjoktu, proslrodnlctvom ktorého platbu vykon4va (t.j. je poviMý navýiR' prevédzan~ 
sumu o výtku prfalulnYch poplatkov tak, aby na účel DodAvatera ptUia cel6 suma 
zévlzku). 

3.1 o4 V platobnom styku sú zmluvné strany povlnn6 poulfvar variabilný symbol uvedený 
v prislulnom doklade (napr. faktúra za opakované dod6vlty, vyúetovoclo laktúro). 
Odberatelia, klo,Ym na dklado Zmluvy bude fakturovaný temný plyn formou spoločnej 
lakWry za viac OM, sú povlnnl pri kafdo) l eloslotnojllhrado faktúry uvidut' variabilný 
symbolopolofno) foktúry. 

3.15 Ak Odboralel,vyutlvo)úcl lný no! Inkasný opóoob platonla, roolizuja platbu s odQinýml 
ldonlifikaenýni údajrr/, ako sú uvedené v prlslulnom doklade, Dodévater mé prévo 
považovať ju z.a noz.roallz.o\lanú, s rno!nosrou nésledn6ho postupu podte bodu 3.16. 

3.10 .AA Odberater nouhrad( colú č.las lku uvedenll vo faktOre za opakovan6 doddvky alebo 
vo vyUčlovacej faktúre, te sp. v spoločneJ faklil re za opakované dod6vky alebo 
v spolotnoj vyúčtovacej laktilfe v la hOte aplalllosU, m6fo Dodivalol po!lador POS 
o pt'Orulonio alfbo obmodzonlo dotrlbúclo plynu na vJolkých OM, v zmy ole plo lne) 
Zmluvy. 

3.17 V prlpada omolkanle Odboralola so zaplolenlm okojkorvok plotby podle Zmluvy je 
Oodévalal oprévnony uplatniť voči OdborataloY1 llrok z omalkanla vo výlke urtone) 
vJeobecno z.•vazným právnym ptedpisom. 

3.18 V prlpeda, !a ak6kc1Yok platba Odberalala fl!Ovylu)a čiastku fakturovanu 
Dodévaterom, tasr uhradeneJ platby nad fakturovaml čiastku bude wétontl 
Odboratolovl do t~ dni odo dr1e prijatia platby. Tento postup bude uplatnoný len 
v prlpade, ak Dod4vator neovkfuJe žiadne dvlzky zo strany Odberatera. 
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3.19 Akúkoľvek pohfad~vku voči druho) zmhNne) &trane )o opr6vnoné strana povinná 
uplalnlľ plsomnou formou, prlčom takto uplatnené pohfadávka bude splatná do 14 dni 
odo d~o )ej vystavenia. 

3.20 Preplatok z vyúčtovacej faktúry, určený v zmysle bodu 3.10, budo vrátaný Odberalo lovi 
v tohoto splatnosti uvedeno) na vyúčtovacej faktúre. Tento postup bude uplatnený len 
v prlpado, ak Dodávate! neeviduje !ladne splatné závAzky zo strany Odberatera. 

3.21 Po predchádzajúce) akceptácii elektronického doRJčovanla odberatefom ma DodAvater 
právo oprístupolovar alebo doRJčovaľ plsomnooti vrétano faktúry elektronickou formou 
o lo na o-mailovú adresu určenú Odberatorom pri akceptácii oloklronlckeho 
doručovania. Akceptáciou odberalo! vyl"laouje ta súhtosll s podmlerllaml poskytovania 
služieb súvisiacich s elektronickým oprlstupolovanlm alebo doručovanlm. Faktúra 
doručovaná elektronicky sa v zmy&Je § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.1. o dani z 
pridane) hodnoty v zneni neskorélch prodpbov povatu)e zo dal\ový doklad, atedo je 
plnohodnotnou néhradou faktúry v papierovo) fomne. · 

3.22 Dodáv~ter má prévo opoplallloval' zaolanlo upomienky zo nododrhnle platobných 
a fakturačných podmienok poplatkom vo výlke uvedenej v Connlku extomých služieb 
a výkonov Oodévatera zverejnenom na internetovej stránke~. 

3.23 Dodávator má právo spoplatnlr vystavania opisu faktúry na pofladanlo zo strany 
odberalo ra v cene uvedenej v Cennfku externých alu.tieb a výkonov Oodávatera 
z. verejn onom na Internetovej stránke~. 

3.24 Dodávater má právo spoplatniť uzatvorenia dohody na splátky, resp. vystavenie 
a zaslanie oznámenia o >nolonl dohody na oplátky v prlpodo je) nedoddenla xo sl1"8ny 
odberalo ra, ata v cenách uveden~ch v Cennlku externých atu~leb a \ljkonov 
Dodávolola >verejn onom na Internetovej stránke~-

3.25 Dodévatar má prévo opoplatnlť vystavenie vyúčtovacoj lektúry zo krat61o ako t2-
mesal.ná fakturačná obdobie na požiadanie zo elrany odbora lala v cene uvedene) 
v Cennlku externých služieb a výkonov Dodévatera xverejnenom na tnlemetovoj 
s~Anke~. 

3.20 Dodávater má právo spoľlatnlľ vystavenie potvrdenia nad rámec dkona o ačtovnlctve 
č. 431/2002 Z.z. v znen noskorilch predpisov na požJadanlo zo strany odberatera, 
najmA potvrdenie o platnom zmluvnom vzľahu odberatera a Ooddvaterom, potvrdenie 
ovysporiad~nl dvJzkov odboratefa voči Dodávaterovl k.pofadovan~mu dňu, elo 
v cenách uvedených v Cennlku e:derných stu!lob a výkonov Dodévatera zverejnenom 
na Internetovej stránke~-

3.27 Odberater Jo povinný uhradiť dodávatelovl náklady spojená so zebazpačonlm 
zr/chlonáho obnovenia dodávky zemného plynu realizovaného na tladosť odberatola 
po ~končenl neopr1\vnen6ho odboru, a to v cene uvedeneJ v Connnlku exlem)'ch 
slu!ieb a '-'Ýkonov Oodévatera zverejnenom na lniernelovej stránke ~ 
pfalnom v časo obnovenla dodAvky zem1ého p(ynu. Zabezpečenie zrýchleného 
obnovenia dodávky zemného plynu odberaterovJ z.litulu neoprévneného odberu 
realizuje dodávatet za podrn'enok upraven)'ch v tomto connlku. 

4. Cena 

4.1 Oodévatel fakturuje cenu za obchodnú Jednotku, atanovenú podla cennlka Dodávate ra 
platného v čase dodavky, ak nie je v Zmiwe dohodnuté Inak. Dodávate l upovedom! 
Ocbtratera o zmene cony plynu v lehoto 6 dni pred jeJ účinnosťou protlrednfctvom 
Internetovej stráM.y ~. ak nJe Je v Zmlwe dohodnuté Inak. lnform4cle o cene 
plynu mOto Odberalo! zlskať na ktoromk~lltek zákaznlc~om centro Dodávatera, na 
Blznlstlnko Dodévatora, ptlpadnelnlornetovo) strénke Dodávatora w.w~.spp.sk. 

4.2 V pripado, ak Odborator splni podrrienky na uplatnenie ceny za dodávku plynu na 
výrobu lepia určeného pro domacnosr v zmyslo platných predpisov, použije Dodávate! 
pro ocenenie lakejto dodávky ceny podla plalného .cennlka za dodávku ptynu na 
výrobu tepla určeného pre domácnosť, vydaného Dodávate rom. .,,. 

6.2 DodA vater na zéklado ploomno) iladosll Odberatora pol.lada PDS o proskú!nnlo 
správn osu merania podla osobitného predpisu'. A~ sa pri proskúlanl <Isti, 1e meradlo 
vykazuje váčllu odchýlku ako )a prlpustná, vykoná PDS kora~clu chybne zmeranej 
dodávky a zmUa néklady spojené s preskúšanfm a výmenou meradla. AA na meradle 
nebola zistená nep<ipustné odchylko, Odberater )o povinn~ uhradiť né~lady spojené s 
jeho proskúianlm a výmenou v <mysle platného cenn l ka oxlornych slulleb 
Do<iávotola. 

Korekciu PDS vykonA za obdobia pl"8u~ázalefného trvania chyby meradla; ak toto 
obdobia nam61.o byt" nospochybnllerne url.on6, PDS pou!l)e predpoklad Uneérneho 
rastu chyby od posledne) ~ontroly určeného moradla<o strany PDS. 

6.3 Ak nie je mol.ná zistil skutočný Odber plynu počas trvania poruchy mef8dla, PDS urči 
od bar: 

o) podla typového diagramu dod4vky v zmyole plal1ého Prevédzkového poriadku POS, 

b) podla odbeRJ rovnakého obdobia prodchádzajúcaho roka s prihtladnullm na prlpadnA 
zmeny v pofte a ptlkone spotrebičov. Ak lde o nový odber alebo zmenu v odbero".Ych 
pomerocli, mOto PDS určlľ odber podla odberu nameraného v nasledujúcom 
odpočtovom obdobi. · 

6.4 V prlpode poRJchy klorojkoiVok ~asil zostavy meracieho zariadenia je PDS 
oprávnený poul.iť dostupné sporahllvé údaje na účoly úpravy nesprávno zrnoraného 
mnohtva dodllného plynu. 

6.5 Odbarator je povinný umožnil' PDS montáf mof8dla a neodkladn:/ ptlstup k meradlu s 
cielom prevádzkovo) kontroly, údrtby, odpočtu elebe demonláte, Takliol )o povinný 
umo!nll' PDS kontrolu OPZ OM, najmA za t.ičelom overenia počtu a prikonu 
spotrebičov. 

6.6 Ak)lkOI'Vek zAsah do meradla a ~asil plym1renského zariadenia ahUiaceho na jeho 
p<ipo)anlalnou osobeu ako PDS je zekázany. 

6.7 Ak Odbaratsr neumoinl PDS vykonať fy<lc!cY odpočet ~da)ov na meradla, Dodávater )o 
oprávnený určiť pravdepodobný odber plynu t prihliadnuUm na vývoj 
predchádzajúceho odbeRJ, počet a typ pripojených spotrebičov. Ak Odberater 
neumožnl v dvoch za sebou nasledujúcich odpočtových obdobiach vykonanie 
fyzického odpočtu ada)ov na meradle, mOto bYl' jeho odber povatovaný za odber 
v rozpore 150 Zmluvou. 

6.8 Ak chc o Odboratcr ukončiť odbor plynu v oxlstujúcom OM, jo povinnY plsomne oznámiť 
Oodávaterovi túto skutočnost' najneskôr 8 001 pred ukončenlm odberu a umofniť PDS 
overen~ stavu meradla, pripadne jeho demontáž v deň ukončenia odberu. Za deJ\ 
ukončenia zmuvy sa povafu)e don ukončenia odbeRJ ozn4men9 Odboraterom 
OodAvaterovl. Ak odberater nesprfslupnl meradlo PDS ku di\u poladovaného 
ukončenia Zmlwy za Učelom overenia stavu mG radla, pripadne z.a účelom demontéto 
meradla, sa ze dell ukončonla Zmlwy povatu)O doň, kedy dó)do k sptistupnonlu tohto 
meradla, alo bo don kody d6)do k uzatvoreniu Zmluvy s novým Odberalo lom. 

6.9 Rozlirovar alebo rekonitruovar existujúce OPZ, ktorého prevádzkou aa menia 
techn~ké a obchodné podmienky odberu plynu, )o motná Iba po predchádzajúcom 
suhlaso PDS. Odberalo! je povinný uhradiť náklady za montái a domontU meradla 
v ZI'I'T'f$18 platného Cfu'u1f~a extemych služieb a výkonov DodAvatera. 

6.10 Bez. súhlasu PDS sa nesmú vykonávať žiadne zásahy na zariadeni, ktorým sa vedie 
nemeran~ plyn k určenému me radu, dennovanému v Zmluve. 

6.11 Odbe rotor )o povlnny udo!lavaľ pripojené OPZ v steve spósobllom na utivenle. PDS )o 
oprAvnený kontrolovať, čl •• pri pripojeni e prevádzke odberných plynových <arladenl 
dodo!ujú podmienky Zmluvy. 
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4.3 Ak Jo dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero 
nadvazu]Ciclch dls.trlbučnYch sieti, dodávator plynu má od odberatera plynu právo na 
u hradu nA kladov spojených • dlsklbúclou plynu do odbarn6ho miesia odbetatera plynu 
cez v&otky takéto nadVäzujúce distribučné siete, IJ. ako keby mal odberater plynu 
uzavreté semoatatn6 zmuvy o dlsttlbúcA plynu so v!etkýml dotknut)'ml 
provAdzkovatofml distribučných ololl, co• kloté so roatizuja dodáv~a plynu do 
odb~rnéh~ ml~ sta odberat~ra plynu (~6klady súvisiace s distribUelou plynu cez 
dlslribu~nu siet SPP - dlstrobucla, o.s. su uf ••hmut6 do cien uvedených v platnom 
cen~lku dodAvateta). Tl_et? m\klady aú utčoné n~ základe den za prlatup do 
dfstribul!neJ &lote e dlstnbuclu plynu schvAien)'ch Uradom pre reguliciu elet'ových 
odvetvi pre provádzkovotorov nadvllzu)úclch distribučných sieti. 

4.4 V prlpade zmeny podmienok, ktorá boli základom pre určenie ceny v cennlku je 
OocUvater oprávnený zmeniť cenu pfynu. ' 

4.5 K cene bude prlpočltaná DPH, spotrebná dali, prip. iná aplikovalolné dano v zmy•to 
v!eobecne zéväzných právnych predpisov. 

4.0 Cena sa uplaltlu)e pro kafdé samostatná OM Odberatera zvlálť. 
O ~beralel )o po_vinny zeplatlf dodávate lovi spolu a conou za dodávku plynu podla 

týchto obchodnych podmienok, cen nika o Zmluvy a) del!ie s predmetom zmuvy 
suvlslaco platby (l) ak svojim odborom plynu olobo Iným konanlm, reop. nekonanlm 
spôsobil vznik skutočnos ll a polu~bu uskutočnenia dallich Ukonov (alu1ieb) zo strany 
dodévatora alebo PDS, a !leto sú .spoplatňované podra prislu!ného cenníka resp 
Prov•d•kového poriadku PDS, alebo (ll) ak vznlkno dodávatorovl povinnost" lokál~ 
platby uhrAdzar voči PDS. 

5. Reklamácie 

5.1 Ak vzni~nú chyby p<i vyfakturavan( odberu plynu z dôVodu nespravneho odpočtu, 
pouillfm nespr•vne} aadzby. z dOvodu nesprávnoho výpočtu a pod. i majô Odberater a 
OodAvator nárok na vytovnanle nesprévne raklurovaných sUm. 

5.2 Odberater Je oprávnený uplotnlt' roklam6ciu bezodJdadne, a to: 
• plsomno, usla nim na adresu Oodávatota 
·e-mailom na e-mailovú adresu: blznlalinka@spp.sk 
-faxom, nalel.člsto: 02/5869 9010 
-telefonicky na B~nls linke 0850 11t 565 
·osobne na ktoromkorvok Z4knnrckom centre OodAvatera 
V reklamácii je povinn~ uvlosr dôvody JeJ uplatnenia'. Reklamécla neoprávfluJe 
Odberatera nezaplallť rokJamovanú faktúru, 

5.3 Prt posudzovani reklamácie je Odbera!er povinný umožnil' Oodávalerovi a PDS 
akontrofovar priamo na OM meraclo, počet a typ plynových &po1rebičov, prípadne iné 
nélof.lloall, klon~ aU potrebn& na zistenlo opr""nonoali fOklam4de. 

6.4 V prfpade, že vYsledkom prehtrenla reklamá cie je preplatok, resp. nedoplatok, 
povinné zmlwná strana renllzojo llhradu v lehote spl:~tnosll, uvedenej v opravnej 
faktúre. 

5.5 Préva 8 poviMOI~ zmluvných strán pri reklanuici 88 riadia v&eobecne zéväznYml 
ptávnyll"l predpismi a Roklamačným poriadkom Dodávalo fa. Reklamačný poriadok je 
dostupný Odberalefovl v ktoroni<.ofvek zákaznlckom centro. Prodl'll&tom reklamácie 
nern6fe byt' rozdiel medzi mno!slvom, ktoré bolo uvedené vo faktt.ire za opakovanú 
dodávku p!ynu (a~ to bude na faktúro uvedené) o s~utočným odberom ze obdobie 
opakovania dodávok, nameran~m meradlom. 

6. Meranie a technická podmienky dodávky plynu 

6.1 Odber plynu sa moria v objemových Jednotkách. 

7. Obmed.z.enlt a prerulenle dlatrtb(Jcle elebo dodávky plynu 
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7.1 PDS mA plivo obmedziť alobo preruilf dlatribtlciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas po spf non l podmienok slanovoných v!oobecno záväznými právnymi 
predpismi. Po odslrénenl ptlčln obmedzenia alebo prerutenla distribúcie plynu jo PDS 
povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu. 

7.2 Dodávater )o oprávnený potladaľ PDS o preruJonlo alebo obmedzenia distribúcie 
plynu najmä: 

a) v časo, ked je obmedzená alebo preruhná distribUcla ptynu do OM, 
b) po zisteni neoprávneného odbeRJ v OM, 
c) v zmyslo bodu 3,t6tychto OP. 

7.3 Né klady spojené s proRJionim, pripodno s následným obnovanlm distribúcia a dodAvky 
plynu z dôvodov neplnenla povinnostf Odberatora, sa pova!ujú za neefektlvne náklady 
Dodávatera a Odberater Je povlnnY nahradiť ich Oodávaterovf v zmysle Cenníka 
externych slul.leb a výkonov Dodávate ra platného v ~aso pteru!enle alebo obnovenia 
dodávky na láklado faktúry vystaveno) Dodévatorom. Connik externých oluflob 
o výkonov Dodávalo ra m6!o Odberalo l zls~ar v ktoromkoľvek d~sznlckom centro 
Dodévatora, pripadne natnlemetovo) sirén ko Dodévatora w.....v.spp.sk. 

1.4 Ak Odberater neurno!nl PDS ptorutenlo distribúckt plynu v sltlade s bodom 7.1 týchlo 
OP, bude jeho dal!l odber považovaný za odber v rozpore so Zmlwou. 

8. Neoprávnený odber 

8.1 Neoprávneným odberom P'ynu je odber bez., uzavretej Zmluvy, v rozpore s uzavretou 
Zm!wou, v prlpade nedodrl:anla zmluvno dohodnutých plalobnYch podmienok, nko aj 
Iný odber, ktorý je za neoprávnený povaiovanY v zmysle v!eobecne zévAznYch 
právnych predpisov. 

8.2 Pri neopr,vnenom odbere plynu je Odberater povfnný uhradil' Ood4vaterovt a PDS 
ikodu, ktorá im neoprávneným odberom vznikla. Výika .!kody aA urči v súlade so 
v!eobecne záväzn~m právnym predpisom. 

9. Zodpovednosť zmluvných 111'1\n 

9.1 Katdé zo zmluvných stn\n zodpovedá druhej zmlwnej strane za !kody, ktoré Jej 
apOaobila poru!enfm svojich povinnosti v rozsahu stanovenom v!oobocno záväznými 
právnymi predpismi, touto Zmluvou a týmllo OP. 

9.2 Oodávater je povinný v pripade vzniku &kody poruhnlm avojej povinnosti zo Zmuvy 
uhradiť Odberaterovl náhradu tkody v rozsahu vý&ky Jkody, ktorU fo mo~ né v čaae 
uzavretie Zmuvy prodpokladaľ, t.j. do výl~y 3 330,- Eur. 

9.3 Žiadna zo zmluvných sirén nemá nArok na náhraW lkody, ak nesplnenie povinnosti 
druhej strany bola spôsobené JeJ konanlm alobo nedostatkom sUčlnnosll, ktonJ bola 
táto Jtrana povlnnA po&k)!lnúr. 21adna zo zmluvnYch strán nemé mirok. na náhrl!-do tej 
časti !kody, klorá bola spôsobená nesplnenlm jej povinnosti ustanovenej právnymi 
predpismi s cielom predchádzať vzniku &kody alebo obmodzir jo) roz .. h. 

9.4 Zmlwné &!rana nezodpovedá za lkod~. ktoré vznikla v d6slec:ltu okolnosti vylučujUeich 
zodpovodnosr (vyl!la moc), ktor/ml sa rozumejú oa)mä (ale nielen) nepradvldatorné 
prlrodn6 udalos ll, vojna, terarlsllck4 akcia, havária, !lrajk posOhu)úcl mo!nosl" plnonla 
povinnolll zmluvnej strany. Dodivater nlo )e zodpovedný za lkody sp6$obená 
okolnosfanl vylučujúcim! zodpovednosť osoby, ktoré Je voči Oodévalerovi dodévatorom 
alo bo dopravcom plynu a tieto okolnosti spôsobt~fú, ie plnenie povinnosti Oodávatera. 
vyplývajúcich z tejto Zmiuvy,jo nemotnó. 

9.5 Oodévater net.odpovedá u tkody vzniknuté nedodanim plynu. ktoré vznikli bez joho 
zavinenia poruchou, slratou alebo Unikom plynu na časU odberného plynového 
zariadenia, ktorým sa vodia nemeraný plyn od hlavného uzávoN plynu k určon6mu 
meradlu, delnovanému v zmluve. 
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10. Ooru!ovonle 1 
10.1 Pls011111osU, klor6 Dodáveter uslolt pros~adolctvom polly ako doporučenú zéslelku 

lllobo zásielku 1 doručonkou, ta no Očoly Zmluvy ~ovotujó za dorueen6 Odboratorool 
(osobo pro pollový otyk, oplnomocnon6mu záolupcii), oj vtedy, ak: 
Odborator odoprel prijat doietku, 
ds lo~a nebola vyzdvihnuté v určenej odbernej loh o, 
nebolo motn6 vyUio uvedan6 osoby na adra&e juvodonej vZmluve zlslíf, a preto 
doručenia nie je motn6. j 
V uvedených prlpadoch aa zásielka považuje za doručeni! tteU del\ od ulo!enla 
zhlell<y na pollo. j 

10.2 PlaomnooU doručovan6 Odberaterom proslrodolctvotn laxu alebo doru!enlm •·mailovej 
apr6vy na a·mailovll adresu Dod'vatora' oa povatu)ol za doručen6 prijaUm spr6vy. 
PISOIMOSti doručované Dodévaterom vré.tane fakt~leklronlekou formou u povafvJU 
za d01učon6 okamihom odoslania o-mailovej 1 •vy zo strany Oodávatera na 
eloktronlckU adresu adreaéta. Plsomnostl daru van6 Dodévatorom formou k:h 
sprlstupnenla sa pova!u)U za doručon6 okamihom h aprlstupnonla. 

l 
10.3 Odbora tor jo poviM/ oznámil' Dod&votorovt zmo~u oko pollovoj tok l otok~nl<ko) 

adresy na doručovanie. Do doby dorueenla ozn•m_vnle o zmene adresy je Dodivater 
oprjvnený odosielal' plsomnostl na poslednú znému adre1u Odberatera. 

11. Z6vereen6 ust•novenla l 
11.1 Zmlwa nodoblida platnosr dňom joj podplsanlo z"''wnými stranami a účlnnosr dilom 

vykonania pripoJeni• OPZ do dlolrlb<JčnoJ &lalo t• zmyate bodu 1.7. tychto OP 
a prldolonlm disttib<Jčnoj kapacity provádzkOYatorom, distribučnej stet&. 

t 1.2 Zmlwa •• uzatvára a bude oa rladit po<l'a ua\anovonl Obchodn6ho zákonnlka 
a prévnyml prodplam upravujúcimi podnikanie ý energetike, najml zékonom e. 
6S612004 Z.z. o energetike v zneni neskori lch preétplsov a ustanoveniami n•rladonla 
vt6dy č. ~0912007 Z.z., ktorým •• uotanowju pravjdli pre lungovonte - • plynom. 
P~ vztahoch. ktor6 nie sú Zmluvou výslovne ~pravonA. u primerano poulljú 
ustonovonla Obchodn6ho Zllkonnlko o ktlpnoj Zml""f'. 

11 ,3 Tieto obchodné podmenky sú vydon6 podla§ 273r' bchodn6ho zékonnlka a doplňajú 
vztahy upraven6 Obchodným zékonnlkom a x6ko om e. 65612004 Z.z. o onorgollko 
v z.nenl neskorffch predpisov. 

11.4 Dod6vater fo oprávnený zmen lf Uoto OP. Platnost týchto OP z ani U účlnnosrou n~ 

::.p~!'~!~~c:~~ ;~~!"ú~~~~~-.~·~:~~~~~-:.~~:.?~~~~~::,.~:.-:~ 
zaalanlm mailom na poslednU zndtru mailovú a~ro1u Odberatere.lntorm,de o OP 
mólo Odbaralol zlakat na ktoromkol\lok zákaznlc~om eontro Dodávatora, na Blznla 
i nka Oodávotora. pripadne Internetovej strénko """'l·•pp.sk. 

11.5 Pro po~oby zabezpotonla dlttňbtldo plynu do OM q<lbaratora jo Dodtvatol oprávnený 
pookytnút PDS k6ptu Zmluly, vrétano vlolkyeh osotiných údojov v nej uvedenych. 

1 1.6 Viof<y lnform6clo týkojtloo sa zálofltosll Odbora\ora, ktor6 mA Oodévalor o ňom 
vedené vo svojom Informačnom syat6me, nie aú verfJne prl•lupn6. 

t t.7 Dodhalor jo oprévnoný uznamonévat a u9hovévat vletky odl<hádzajtlco 
a prlch6dzajúce vot11nta odbaratora na Biznis !Inku dj>dévatoro. Dod&votor jo oprávnený 
vyuttvoť z6znamy volen! na Olznla inku vjiučn pri uplatllovanl práv a výkono 
povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

WIO 

11.8 Tieto obchodn6 podmienky platia od 13. oprlla 2012 a nahr6dzajo) OP pro opakovan6 
dodjvky plynu pre odboralofov plynu katog6rio Mal6 podnikanie 1 organizácie 
(maloodber), ktoré boli učinn6 od 1.1 .20 t 2. 
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