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

zo dňa 01 .01 .2013 

Zmluvné strany 

Dodávate!': Odberatel': 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa majetku Sereď, s. r.o. 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Nám.Republiky 1 O l 1176 
926 01 Sereď 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel sa, člslo 

vložky: 2749/B 

Adresa kontaktného miesta: 
Zákaznlcke centrum Trnava 917 01 , Vajanského 38 

Zastúpený (meno, funkcia) Zastúpený (meno, funkcia) 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, predseda predstavenstva Ing. Tibor Krajčovič 
Dipl. Ing. Jean-Jacques Clazvnski, člen predstavenstva 

I ČO: 35815256 D I Č: 2020259802 IČO: 46439773 D IČ: 2820006002 
SKNACE: 35220 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 931 10 IČ DPH: SK2820006002 

Státna prlslušnost': Slovensko 

Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby: Slovenská sporilel'ňa, a.s. 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Č.účtu : 5022197572/0900 

Č . účtu: 1001018151 /0200 
Bank.spoj.pre odosl.platby: Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

Č.účtu : 5022197572/0900 

Vybavuje: Zákaznfcke centrum Trnava Vybavuje: 
telefón: 0850 111 363 telefón: 0903790820 
fax: 02/58 69 90 oo fax: 

emai l:sms.konatel@amall.com 

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Obec: SEREĎ Ulica: Nám.Republiky 

----,-·--·-- --
PSČ a pošta: 926 01 SEREĎ č.orient.: č.súp.: 

10 1176 

Telefón: Fax: Email: 

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: Čfslo zml uvy p re SFA (ZU): 
Klasicky- mesačný cyklus 

6300195853 
Prevodný prlkaz - prfjem 

Poznámky: 

' Ak sa a odbor Rio lom uzotvt\ro znWvn M vlne odborn)'ch mlost, adresa pro poltový ctyk jo pfatná plG vtotky odborné nllosta odboratora 
' 'Ak odbo roter vypln i WaJ o prodpokladanom roeoomodbore plynu v kWh oj m3, zévHzné budo hodnota v kWh; v prlpncJo zmluvy na dobu krat!iu ako 11 po sobo naslodujúclch moslacov ldo o odbor oo obdoblo óelnnosll 
lo~o ZmiNy . 
... Nohodioco so lkrtnite 

-

Této zmJuva jo v)'hotoveM v 2 o.xe~roch, po jednonl pte dod'Avatero e odbetatoro. Neoddollofnou aúOeat'ou zrr*.Ny a a obchodn6 podn'Monky. PLiltnosr obchodn~ch podn-.lonok zaniká účlnnocrou no~ch, tos p. trnenených 
obchodnych podn'IBOOk dodhatelo, o klorych dodävolol upowdoml odborolola ptod Ich olčiMOsiou ptoslrednlclvom lnlernolovo) olrllnky ~ lnlorm'-:le o OP ml>!e odberalo! ziska l' na ktororri<olvok zäkoznlckom 
centre dodévalola, no zäkaznlckoj linl<o dodolvolola, pripadne lnternelova) slr.lnke \WMI,opp.ak. Odberalo! svoJm podpisom potvrdzuje sGhtaa s obchodnjrri podmlonkarri a správnos i ONede"Ych oldo )ov. Odberala! tymlo dáva 
sCihlos dod6votorovt M posk)'lnUtle svoJch JdentiOUCnYch údajov pro potreby tebozpoče~o sk.I.UOb spojených a do&vkou plynu. UzAtvoronlnl ZriN>j o dodévtte plynu zékftznlk dAva aóhlas l neaúhlu ••• apobetcsll 
SkJvonský ptynérenskY prlomysela.a., nazaa5elanle novy1iad8f"''ichobchodnj'ch ponúk prelnforrNclu o ptodukloch aa&bo slu1b6ch apokJčnosU Sb venskj ptynArens~ prSomysol a. s., a kl na;oa prostrednlctvom e~kllonlckeJ 
polty. SMS sprAv, pilpadne priamym telefonickým osbvenlm. Zákaznfk mé ptévo aUhl11 pre naleltnlt oevytlada~ch obcho<Jn9'ch pontlk kedykofvok (bozplatne) octvolar v piiOnY18J forme. 

Za dodáx,atel'a:h . ,// .4 1 "... / 
_!.,ÍRI J1~ t-V #o/· 1/. 11..#/'.V v ........ .. .................... ..................................... dl\a .................................. .. 

Božena Michalková · · ...................................................................... ~··t····· .. ··············;····· ·;;.o· 
~let? .7n1 Ot/"<~- 'l~~Mt(..C(.,-1 d.o<7(.~/ V'~ fr/ It/ 

825 ll i:HV\1 ' "'"" • • . _ 

· 13?.2· 

Za odberatel'aS.: . , _" 
·U?:tdA.J tk· lp( . .tc;/U v .......................... ........... .............................. dl\a ..... ................. ........ ....... . .. 

1\ /\ 
Správa m~jetku Ser1ul ... 
l' . _ . -<UUKV ; l ""~.if;;·K~~jČ~~~l ... X\ ...... \ ............. .. 

ICO: 46 439-iia l / ' 



Za dodávateľa~r~ /,J/'1 K/ /}Cj.1 /. ~l V 
v ................................................................... dňa ................................... . 

Božena Michalková 
..................................................................... ~.7/.. ............... L .... : ..... .. 

fJl"ort~ ()t:,.'U,;'"'1- 'l.di~c.i d::>de>/rq/<f" 

SL<.· -
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Za odberatel'a: St n?ú~ /}(;. ;;. . "!L)/-(/ 
v ................................................................... dl'a ................................... . 

:-t%1'\ I J I , . 

R~. -· 

\~ 



Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) člslo: 6300195853 

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

zemného plynu uzatvorenej dňa 05.1212012 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 platnosť 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 zverejniť zmluvu 

podl'a predchádzajúcej vety má odberatel', ktorý je povinný o splneni 

tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k 

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

strany týmto deklarujú, že text tejto zm,luvy vyjadruje obsah ich 

predchádzajúcich dohôd a na tomto zá,klade sa dohodli, že podl'a 

ustanoveni tejto zmluvy sa budú posudzovať aj Ich práva a povinnosti 

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

nadobudnutia účinnosti zmluvy podra tohto bodu." 

Za dodávatel'a: t?a .-~ 
1 
~ _" 

J ra ,t.· ~r-c...-- V/ · 'h. oL-V!b 
V .......... . .2 ... ........... ......................... ... T ...... dňa ................................... . 

Za odberatel'~t r~dV _ Oh. /,t. b/,(_" 
V .......... ............ .................... .... ........... .......... dna ...... ................... .......... . 

Božena Michalkova /7 · /) 

f·e~;:.;;;;;.r ····;;.;;;;~;;:· ;;z;:;;;:;t:;;;~:ti~i!:!:;~~~~~~f;~···r;i';;ji;;:<i · ····· ···· · ·· ········ ·· · · · · ·· ··· · · · 
l t --· ..... .'. - ---- .. ·- --· 

C:ff'I/CII~"" ~· .... . . • č - -
· I ll. Aa A !lo,.,,.,., 
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Obchodné podmienky pro opakované dod&vky plynu !pro odboratotov plynu 
kategórlo Malé podnikanie a organlúcle (maloodber) • ~elrnosťou od 13.4. 2012. 

1. Vleobecné ustanovenia (predmet zmluvy) J 

1.1 Tlelo Obchodné podmienky (dalej len ,OP') upravujú ~odévku a predaj plynu 
spoločnosľou Slovenoký plynárenský p riemysel, u. 1(ďaloj len , DodAvaloľ) 
odboralclom kaleg6rlo Malé podnikanie a organldcie J (maloodber) /dalej Ion 
,Odboratoľ/, klorl odoberajú plyn na z6kla. do Zmluvy o f od6vka plynu (dalej Ion 
,Zmluva'), 

·1.2 Plynom sa na lifaly l)>chlo OP rozumie zomnJi plyn (dalej lo ,plyn'), kto,Y jo zmesou 
uhrovodíkoV'jch plynov tvorenou prevažne meténom. 

1.3 Odborným n>utom (dalej Ion ,OM') jo miesto odboru ~lynu vybavené určeným 
meradlom. Za jedno OM sa povafujojedno alebo >iac odbo ých plynových zariadeni 
(dalej Ion ,OPZ) uflvaných Odborctorom sóstredených do at vby alebo súboru sta>ieb 
do kto,Ych sa dod4vka plynu uskutoč/luje prechodom cez meradlo prevádzkovate!~ 
distnbučnaj slote. l 

1.4 Prevádzkovatorom d!Jtnbučnej siete (da loj len ,PDS') je plynf.ronskJi podnik oprávnený 
na dlstrlbllclu plynu na základe povolenia vydan6ho úrado pre reguiAcfu slefových 
odvetvi, do ktorého pravádzl<ovanej distribučnej slote jo prlpo ené OM. 

1.5 Obchodnou jednotkou je dodané mncistvo enorglo v plyne, ktoré predstavuje 
mnolstvo plynu z.odpovedajtlco 1 kWh tepelnej energfe uVornenej jeho dokonalým 
spélonim. l 

1.6 AA v Zmluve alebo v tYchto OP sU uvedené dokumenty vtdané dodévatarom alebo 
PDS (napr. Prev>ldzkový poriadok alebo Technické podmienky), je pre posúdenia práv 
a povkmosll zmluvných strán Vfp)ývajUclch l týchto dokumer' tov rczhoduJUce znenle v 
časo tch uplatnenia, ak nlo je v l)>chto OP uvedené Inak. 

t .7 Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do dlotribučnejsloto sa na účely tejto Zmluvy 
al'/chto OP, najmä v súvlolooll s nadobudnutlm JeJ ~elnnostl a s povinnosťou 
dodávatera dodávať plyn, rozulrie aUbor úkonov a činnos ti nevyhnutnYc.h na 
zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s OPZ ! áteno montáto uroeného 
meradla previd:.kovatefom distributnej aiete. 

1.8 Oodávater nemi povinnosť dodévať plyn v pripade Ykon oJa distribúcie plynu do 
dotknutého OM zo strany PDS vykonaného v sula de s Prov~dzl<ovým poriadkom PDS, 
oko aj poeas obmedzenia alebo P<Oru!enla distribúcio plynutzo strany PDS v rozsahu, 
na kto,Y sa obmedzenie elobo prorulenlo dls1rib~clo vzťa~ujo. Po odstráneni prlčln 
obmedzenia alebo prorulonla distribúcio plynu dodé. vJ er bezodkladn o umoinl 
odboraterovl odober ar plyn v prlslulnom OM. 

2. U•tanovenla týke jú ca sa zmiYvného vzt'ahu 

2.1 Dodávater Je po>inny zo svoj ich nakúpených mnofsUe dodéver plyn kafdému 
Odboraterovt rormou opakovaného dodania, za podmieno~ otanovených vloobocno 
z6vAznýml prAvnyml predpismi a touto Zmluvou, najml ek Odbo rate~ 

a) má zriadené a prtpojoné OPZ v súlado s technickými l podmienkami prlpojonla, 
určenyrri PDS a v sutodo s predpismi na zaistenie bozpeJ ostl a ochrany zdravia prl 
práci a bezpečn osi! technických zariadeni, 

b) uzavrel s Dodávate rom Zmluvu, ktorej súčasťou sú tieto OP, 

c) mi právo u!fvať dotknutó nehnuternosr, resp. nehnuternosU,uvedené v bode 2.3 (napr. 
ako vlastnlk alebo nájomca). 

dl 

Podmienky uvadené pod plsmonamla) a o) sa povatujú za ~kutočnoati pro Dodáva tela 
rozhodujúco pro um'fetio Zmluvy. Po>innosľ Dodávetorr dodaľ plyn Jo spJneny 

"~•n•~"'"""'""-· l 
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jednostranným odstúpenlm od Zmluvy zo strany Dodévotera prl zbtenl, to Odberalo! 
nemé, resp. nemal pri uzatvára nf Zmluvy uživacle pré vo k dotknutej nehnuternosli 
podla bodu 2.3 lýchto OP; v takomto prlpada zml~va zanik doručenlm pdslúponla od 
zmluvy odberatelo>i v zmysle čl. IO. týchto OP, 

e) dohodou strán. 

2.1 1 V prlpado zániku platne ot! zmluvy podla bodu 2.1 O sl strany dovtedy pookytnuté 
plnonla ponechajú. l · 

3. Fakturačné a platobné podmienky f. 
3.1 Dodévalol rakturuje odbor plynu podro údajov zistených PDS o. dpočtom určeného 

meradla alebo podla typového diagramu dodávky v zmysl platného Prevádzkového 
poriadku PDS. 

1 
3.2 Dod~vater fakturujo Odboratorovl zo dodávku plynu do viacerých odborný~h mtost 

Odbo rate ra spoločno vystaven tm spoločnej faktúry. l 
3.3 Dodané a odobraté mnohtvo plynu sa vyhodnocuje ako :rotatvo onorglo vyjadrené 

v energetických jodnoll<ách. 

3.4 Dod~vky plynu sú Pfe ~ly dkona o DPH opakovaným dodávkami plynu, pričom 
cena za tieto dod6vky plynu jo urooné podra predpokladanro odberu plynu zo vielky 
OM v zmyslo uzatvoronej Zmluvy v prlslulnom lakturačno obdobi v zmyslo platného 
eennlka. 

3.5 Fakturačným obdoblm jo obdobie, za ktoré aa vykonáva l účtovanie odberu plynu. 
Odpočot odberu plynu vykonáva PDS a na jeho z6k ada vykonéva Dodévater 
vyúčtovanie odberu plynu fonnou vyúčtovacej raktúry {spoločno za vielky OM 
Odboratera, P<• ktoré fo Zmluvo uzatvorené, najmenoj jodP.nkr41 ročne. Al< nemožno 
vykonať odpočet na niektorom OM Odberatera z dOvo*u na strane Odberatera, 
vyúčtuje Dodévater odbor plynu na tomto OM podla u aj ov zistených z typového 
diagramu podra hodu 3. t týchto OP. Prlpadné rozdiely m d~l mnofstvom dodaného 
plynu určeným podla prodolleJ voly a skutočným mnohtvom dodaného plynu zú~lu)e 
Dod6vater Odberatalovl v reklamačnom konani podla čklnki 5. týchto OP. 

3.6 Obdobim opakovanej dodévky plynu je obdobie, zo ~toré Dodévator vystavuje 
Odberotelovl faktúru za opekovoné dodévky plynu spoločn~za vhll<y OM Odboratora, 
pro ktoré jo Zmluva uzatvorené, Toto obdobie Je dohodn té v Zmluvo. Odborater ja 
oprávnený po118daľ Oodávatera o zmenu obdobia opakov nej dodAvky, a to plsomne 
najneskôr 15 dni PfOd začallm nasledujuceho fakturae ého obdobia, ktorého sa 
uvedená zmena lyka. Zmena obdobiA opakovanej dodá y jo účinná prvým dňom 
nasledujúceho fakturačného obdobia. j 

3. 7 Odberalo! jo po>inny uhrádzal Dodávalelovl za dohodnuté opakované dodávky plynu 
v P<iobehu roka ceny uvedené vo faktúrach za opakot c! dodévky plynu podla 
platného cenn! ka. . 

3.6 w ua raktúr ta opakované dodávky plynu a tenniny Ich s[atnosll spoločno za vletky 
OM Odbo rate la budu uvedené v Oznémonl o platbác za opakované dodévky. 
Odborater Je povinný uhrad~' kafdú fakhlru za opa kovo é dod~vky plynu v lehote 
spia l nosti v no) uvedenej epoločno za v!otky OM. Oznilmon\e o platbéch za opakované 
dodávky plynu obsahuje aj lnfonnatlvno údaje v člena~! podlo Jednollivých OM 
Odboroters. l 

3.9 Pri nových odberoch plynu Dodévator urči vo rakturo za lopakované dodávky výiku 
ceny za opakované dodávky plynu podla prodpokladanói odboru plynu ur~onóho v 
Zmluve a platného eennll<a. 

3.10 Po zisteni skutočného odberu plynu za prlsluiné faktur~čn6 obdobie, atan~venóho 
v zmysle bodu 3.1, vypočíta Oodt.vater rozdiel medzi co~ou stanovenou no základe 
skutoeného odboru plynu a súčtom prijatých platieb z raktl' za opakované dodávky za 
cote obdobia od začia tku tokturačného obdobia do d~a dpoetu skutočného odboru 
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Uzavretiu Zmluvy bráni, ak na exlstujUcom OM mii Oodéveter v danom čase ut 
~zat'iOrenú Zmluvu, ak aa p6vodný Odborator v zmysle u! uzatvorenej Zmfu~. novY 
Odberalo! a Dodávater plynu nedohodli inak. 

2,2 Odberater u z.avlizuje odoberať plyn v súlade ao Zmluvou a lechniekýml podmienkami 
Pflpojonla PDS a za dodávaný plyn zaplatlr con u podra článku 4. týchto OP. 

2.3 Pri uzatvorenl Zo~uvy Jo Odbo roter povinný Dodávatolovi poskytnut' doklady o právnej 
exostoncll, obsohujúco jeho základné ldenllr,kaené údajo (napriklad výpis z obchodného 
registra, živnostenskY list) a je povinnY mať už.lvacle právo k nehnuternostiiUam do 
ktorojlkto,Ych sa bude uskutob'\ovot' dodávka plynu wálano tejltých, na klorej/kto,Ych 
•• nachédza jeho o,dborná plynové zariadenie (daleJ len ,dotknute! nohnutcrnoslr}, 
pripadne proukázat toto u!lvaclo právo alebo súhlas vlastnil<a dotknul)>ch 
nohnutornosll s uflvanlm (napriklad rormou čestného vyhlásenia). Odborator je povinný 
počas trvania Zmluvy na výzvu OodAvalefa v lehote do 20 kalendárnych dni preukézar 
trvanie uflvacleho P<áva na dotknuté nehnuternosll alebo trva)Ucl súhlas >ia stn l ka 
v zmysle prodo! lej vo ty, najmä ak >iaotnll< trvanie tohto P<6va alabo suhtasu pred 
Dodáva telom spochybni. 

2.4 Ak Ida o novoprlpA)aná OM alebo sa meni výéka predpokladaného odberu plynu 
v OM oproti prodchAdzajúcomu obdobiu, Odbo rate! Jo povinný plsomno o to pofladaľ 
Dodávatora oajmonej 3~ dni PfOd začatim odberu plynu na OM, resp, pred 
pofadovanou zmenou. 

2.5 Zmluva sa uzatvéra. na dobu neurčltli, ak nie je dohodnulé Inak. Zmluva na dobu 
urči IU aa uzatvára napr. pri po!jadavke Odboratera na časovo obmedzenú dodávku, 
pri nlijoiMe) zmluve s tasovým obmedzen fm a pod. 

2.6 Zmluvné strany sú povinne! navzájom sl bez zbytočného odkladu plsomno ozném~· 
zmenu skutočnosti uvedených v Zmluyo, 

2. 7 Zmluvu Je možn6 men~r alebo ukonč it' Iba dohodou zmluvných strán v plsomne) forme, 
;k nle Je v Zmluve alebo v týchto OP ustanoven6 Inak. Dodatok aa nevytaduja 
pri zmene adresy bydliska, reap. s Idia zmluvnej strany (nie adrasy OM), telefónnych 
člsel, konla1dnYch osOb alebo Ich mien, pri zmene apósobu platby, pri zmone člsla 
bankov6ho účtu, pri zmeno obdobia opakovanaj dodávky. Vlady na zmenu ZmJuvy 
poatačuja jednosttann6 plsomn6 o:tnámonle jednej zmJuvnej strany, doručené druhej 
zmluvnej s trMe, podpisa né oprávnenou osobou. 

2.8 V prlpade ukončenia Zmluvy sa Odberater zaväzuje umoínif PDS vykonania 
záverečného odpočtu, pripadne odobratlo meracieho zariadenia a ytkonanle dat~fch 
opatreni sUvlslaclch s ukončenlm dodávky plynu do OM. 

2.9 Pri ukončen/ zmluvy, ak drovEu' dochédza k uzatvoreniu novoJ zmluvy (napr. pri 
pr!'daji nehnuternoslij s novým odberaterom, móle pOvodný odberater plsomna 
sptnomocnŕr1 na ukončenie zmluvy Inú o1obu. Nový odberater môfe za pôvodného 
odberatera z.m1u110 ukončiť, ak ho na to pOvodnY odberator plsomne splnomocnil. Návrh 
vzoru plnomocenstva Je k dispozicii v zákaznlckych centréeh a na str~nke www.app.sk. 

2.10 Zmluva zaniká o'k.rem pripadov, keď to "'YPiýva zo vhobecne záväzného pr~vneho 
predpisu, Zmluvy alebo týchto OP. aj: 

a) uzawetlm novej Zmluvy pre póolu~né OM medzi tými Istými ú~ostnlkmt Zmluvy, t.J. 
me!Jzl Oodávaterom a Odbora torom plynu, 

b) odstupenlm od Zmluvy podla prisluiných ustanoveni Obchodného zékonnlka 
(napr. § 345 a§ 346), 

~~ odstupenlm od Zmluvy zo strany Oodávaroro pri zisteni neoprávneného odboru: 
v takomto prfpade Zmluva zanik& doručen Im odstúpenia od Zmluvy Odberaterov; 
v zmyole čl énku IO. týchto OP. 
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plynu. Tento rozdiel bude rakturovaný Odberaterovl vo vyUčtovacej faktúre vystavenej 
za vla tky OM Odberatera y cenách pietnych pro obdobie dodávky plynu ako preplatok, 
resp. nedopla tok. 

3.11 Vyúčtovacia roktúra jo splatná do 14 dni odo d/lo Joj vystavenia. Pro účely zákona 
o OPH je vyúčtovacia faktUra opravnou faktúrou v aUla de s pris!u&ným ustanovunlm 
zékona o OPH. 

3.12 Na úhrodu •vojlch láväzkov mo!e Odborator vyu!iľ: 

platobný prlkaz na lnkaso vystawný Dodávaterom, 

platobný prlkaz na úhradu vystavený Odberatorom, 

DohodnutY spOaob úhrady akýchkorvek :.ávllzkov zo strany Odberateta je určený 
v Zmluvo. V prlpade, fo Odberá tor nedodržuje dohodnutý spésob platby počas doby 
lloslich mesiacov. Dodávater má prava zmeniť tmluvne dohodnutý spôsob pla tby na 
spOsob platby pouilvan'ý odbora telom za toto obdobie, a to bez písomného o<némonia 
odboraterovi. 

V pripado Inkasného sp6sobu platenia Odberalo! odovzdá svojmu po~afnému ústavu 
súhlas na Inkaso v prospech účtu Dodávate ra a zabezpeči dostatok po~ažných 
prostriedkov na svojom účte v j>er\atnom ústave ku dňu splatnosU Inkasa. Ak nebude 
motn6 Inkaso reatllovať, Odberater je povinný bezodkladne vykonať úhradu Iným 
spóaobom uvedeným v tomto bode. 

Dodávate! uskutočni akékolvek uhrady Odboratoro>i rovnakým spésobom, aký jo 
dohodnutý pre úhrady Odboratara. Ak Odberale f využíva na úhradu svojich záväzkov 
platobnY príkaz na inkaso vystavený Dodt.vatorom, Dodllvator uskutočni akekol'vek 
úhrady Odboraletovl platobným pri kozom na úhradu, vystavenYm Dodévaterom. 

3.13 Odberater je povlnnY uhrad~' ke!dú faktúru tt~ k, aby v lehote splatnosti bola na účel 
OodAvatera prlplsaná celA suma a za týmto Učelom je povinný v pcevodnom prlkaze 
alebo v Iných rormáeh platby zohradntr tle1 výlku poplatkov bánk, po!ty alo bo Iného 
subjektu, proatrednlctvom ktorého platbu vykonáva (t.j, jo povinný nový li! provádunú 
•umu o vý!ku prl•lu!ných poplatkov tak, aby no úeet Dodévatero prl!ta cot6 suma 
dv6zku). 

3. 1-4 V platobnom &tyku aú zmJuvn6 strany povinn6 pouifvať variabiln)' symbol uvedený 
v prlslu!nom doklade (napr. faktúra za opakované dodévky, vyUčtovacfa faktúra). 
Odheratolla, kto~m na t6klada Zmluvy bude fakturovaný zemný plyn formou spoločnej 
fa'ktúry za viac OM, sú povinn( pri každej l čiastočnej úhrade faktúry uvádzať variabilný 
symbol spoločnej raktúry, 

3.15 Ak Odberalo!, vyu!lvajúcllný not Inkasný sp6sob platenia, realizuje platbu s odli!nýml 
ldeniifikačnými údajmi, ako sú uveden6 v prlslu~nom doklado, Dodtavater má prllvo 
povafovaf ju za nezreallz.ovanU, a motnoaľou nástodn6ho postupu podra bodu 3.16. 

3.18 Ak Odberater neuhrad! celU čiastku uvedenU vo faktúre z.a opakované dodävky alebo 
vo vyúčtovacej raktúre, resp, v spoločnej roMúro za opakované dodávky alebo 
v 'poločneJ vyúčtovacej faktUre v lehote splatnosti, mOto Dodávater požiadaľ PDS 
o prerutenle alebo obmedzenie distribúcie plynu na vlelkých OM, v zmysle plalnoj 
Zmluvy, 

3.17 V prlpado omelkanla Odberatela •o zeptatonlm ake)korvok platby podra Zmluvy je 
Dodávater OPfévnoný uplatnil' voči Odbora to rov! úrok z omo!kanla vo vý!ke ur~enoJ 
v&eobecne zév:Jzn9m právnym predpisom. 

3.18 V prlpade, fo a1c.4kol'vok platba Odberatera provyluja čiastku fakturovanú 
Dodávalelom, easr uhradeneJ plolby nad rakturovanú čiastku bude vrétená 
Odberatorovl do 14 dni odo dlla prijatia platby. Tento postup bude uplalneny len 
v pripade, ak OodAvator neeviduje iladn& r.ávilzky zo strany Odberatora. 
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'" - ,...,. .. , "' •-1 -"'' ~"' J• .L.,. ruoo """"' upla In~ plsomnou formou, pričom takto u plain oni pohfadá1a bude spia lnA do 14 dni 
odo dňa jej vystavenia. 

3.20 Preplalok z vyúčlovacej faktOry, určený v zmyslo bodu 3.10, ~udo vrátený O<llaratefovl 
v lehote splatnosti uvedenej na vyúčtovacej faktúra. Tento ~oslup bude uplatnený len 
v p<lpado, ak Dodávate! neo'~! duje i ladne aptaln6 zAväzky zo~slrany Odbe rate ra. 

3.21 Po predchádzajúcej akceptácii olaktronlck6ho doručovania o beratofom mé Dodá vater 
prévo sprístupňovať alebo doručovať plsomnostl vrátano ra tUry elektronickou fonnou 
a to na e-ma~oW adresu určenú Odberalerom pri kcept4.cH elektronického 
doručovania. Akeepléclou odberatef vyhlasuje ie súhlasil a ppdmionkaml poskytovania 
slutleb súvisiacich s elektronickým sp<lstupňovanlm alerio doručovanlm. fakllira 
doručovaná etoklronicky aa v zmysle § 75 ods. 6 zákona l. 22212004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoly v zneni neskor! Ich predpisov povafujo za daňový doklad, a ta da je 
plnohodnotnou náhradou faklúry v papierovej forma. 

3.22 Dodávator mi právo apoplaiJ\ovar zaslanie upomienky z~ nododrfanlo platobných 
a fakluročnýeh podmienok poplatkom vo vý!ko uvedonol v ~on niku eKiorných oluflob 
a výkonov Dodóvatera zverejnenom nalnlemelovoj stránke~· 

3.23 Dodévatef má právo spoplatnr vystavenie opisu faktúry a poziadanlo zo strany 
odberatera v cene uvedeneJ v Cen niku externých služie a výkonov Ood!lvatera 
zverejnenom na lnlemetovej stránke~-

3.24 Dodávate! má p1évo spoplalnlt' uz~tvorenlo dohody na plátky, resp. vystavenie 

odberatore, • to v cenách uvedených v Cennlku e)jte Ych slufieb a výkonov 
Dodávalo ra zverejnenom na Internetovej stránke~ 

3.25 Dodavater ma pravo spoplalniť vystavenie vyúčlovacej fa túry za kratilo ako 12· 
mesačné fakturačné obdobie na po!Jadanle zo strany od eratera v cene uvedenej 
v Cenn/ku ex1emých služieb a ..,Ykonov Oodávatera zve jnenom na Internetovej 
slránka~. 

3.26 Dodá vater mé prévo spoptatnlr vystavenie potvrdenia nad ré ec zákona o účtovnlctvo 
č. 43112002 Z.z. v zneni neskor !Ich predpisov na poll,da lo zo atrony odboratera. 
najma p~tvrdenio o platnom zmluvnom vzťahu odberatera 'Oodávatofom, potvrdenie 
o '1Y'Spor1adanl ztväz.kov odberatera voči Oodévatorovt k-bOiadovanému dňu, a to 
v cenéch uvedených v Connlku eKtemýeh elufJeb a výkohoJ.j O Dodévatera zverejnenom 
na Internetovej otrénke ~. 

3.27 Odberater jo povinný uhradiť dodévaterovl m1kJady s"PJené so zabezpečenlm 
Ztýehleného obnovenia dodávky zemného plynu realizovaného na fiadosr odberatera 
po skončeni neoprávneného odberu, a to v cene uveden~) v Cennnlku externých 
slu!ieb a výkonov Dodávatera zvereJnenom na lnternet4vej strtnke ~ru2.1k 
~atnom v časa obnovenia dodávky zemného plynu. Zfbozpeéonle ~ 
obnovenia dodávky zemnltho plynu odberaterovi z titul~ naopr;tvneného odberu 
realizuje dodévalef za podmienok upravených v lomlo cenn l r 

~ ~~ l 
-4.1 Dodáva tor fakturuje cenu za obchodnO jednotku, stanovemJ ~odra cenn ike Oodávatera 

platného v čase douAyky, ak nie je v Zmluve dohodnulé 1$k. Dodévater upovedom! 
Odberalo ra o zmene ceny plynu v lehote 6 ijnf pred jej ~ lnnosľou pros~ednlctvom 
In lem elovej stránky~. ak nie Jo v Zmluve dohodn 16 Inak. Informácie o cene 
plynu mOfe Odberatof ziskaf na ktoromkol'vek zákaznlckOJTl conlro DodAvatera, na 
Bíznla linke Dodávalofa, prlpadnelnlomelovej otnlnko Dodáliplofa www.epp.sk. 

otro 

4.2 V pri pado, ek Odberalof splni podmienky na uplatnenie Cfny za dodávku plynu na 
výrobu topia určon6ho pro domácnost' v zmysla platných predpisov, pou!ije Dodávate! 
pre ocenenie takejto dodávky ceny podra platného .cennlka za dodávku plynu na 
výrobu lepia určeného pre domäcnosr, vydanóho bodévacerr. 

6.2 Dodávatar na základe píson~ej !Iadosti Odbetatera po{iada POS o proskO&anlo 
správnosti merania podra osobitného predpisu'. Ak sa pri preskúianl zisti, :!o meradlo 
vykazuje vMIIu odchýlku oko jo pripustná, vykoná PDS ~orekclu chybne zmeranej 
dodávky a znáh náklady spojené a praak~lanlm a výmonoP, more ella. Ak na meradle 
nebola zistené noprlpuslné odchýlka, Odborotol jo po'/lnný yhradlr náklady epoJená s 
)oho preskuionlm a výmenou v zmysle platného celnlka e.lemýeh oluilob 
Dodávalera. 

Korekciu PDS vykoná za obdobie preukézatefn6ho lrvanl chyby merodla; ak toto 
obdobie nemb!e byt' nospochybntlofne určanó, PDS pou~ije predpoklad llnoémeho 
restu chyby od poslednej kontroly určeného meradla zo stra nr PDS. 

6.3 Ak nla je mofnó zlstír skutočný odber plynu počes lrvanla ~oruohy meradla, PDS urči 
odbor. l 

a) podla lypov6ho diagramu dodávky v zmyslo platného Pravá ového poriadku PDS, 

b) podla odberu rovnakého obdobia predchédzaj~ceho roka s rlhlladnutlm na p<lpadn6 
zmeny v po čle a prikone spolreblčov. Ak Ide o nový odbor lebo zmenu v odborových 
pomeroch, móle PDS určK odber podla odboru nam raného v nasledujúcom 
odpočlovom obdobi. 

6.4 V prlpado poruchy ktorajkoi'v<lk čuli zoatavy morael ho zariadenia ja PDS 
oprávnený pou!iľ dostupné spofahlivé Udaje na účely úpr vy nesprávne zmetan6ho 
množstva dodaného plynu. 

6.5 Odberater je povinný umo!n~ PDS mon lát meradla a neo ladný prlslup k meradlu s 
elerom prevádzkovej konttoiy, údrfby, odpo41u alebo do nlllie. TakUof je povinný 
umoin~ PDS konttolu OPZ OM, najmä za účelom o 

1

eronla počlu e pril<onu 
spotrebičov. 

6.6 Akýkoi'v<lk zásah do meradla a čaotl plynárenského zarlarenla shlllaeeho na Jaho 
pripojenie inou osobou ako PDS jo zakázaný. 

6.7 Ak Odberotar neumo!nl PDS vykonať fyzický odpočet OdaJoy na meradle, Oodévater je 
oprávnený určiľ pravdopodobný odbor plynu s ~rihlladnullm no vývoj 

~~::~f"~~~~ch0d::·~e:Uče~a:,~~~jú~~oj:~~~to~~e~l~bra":. ~~~~:~~: 
fyzického odpočtu lldajov na meradle. môte by( jeho o~er povatovaný za odber 
v rozpore co Zmluvou. . 1 

6.6 Ak chee Odborater ukončW odber plynu v existujúcom OM, j~ po'llnný plsomne oznémlt' 
Dodévolofovl lúto skuločnosr najneskôr 8 dni pred ukonče~lm odboru a umo!níť PDS 
overenie stavu meradla, pripadne Jeho demontát v daň "\končenia odberu. Za deň 
ukončenia Zmluvy sa pova!uje deft ukončenia odber~! oznémený Odbaraterom 
DodAvatorovi. Ak odberater neaprlstupnf meradlo PO~ ku dňu potedovaného 
ukončenia zmluvy za účelom overenia stavu meradla, prlpa ne za účelom demontáže 
meradla, sa za de~ ukončenia Zmluvy povo!uje de~. kedy Ojde k sprlslupnenlu tohlo 
meradla, alebo de" l<edy dOjde k uzatvoreniu Zmluvy s nový' Odberaterom. 

6.9 Rozllrovať elebo rekon&truovaľ existujúco OPZ, ktoré~o prov.édzkou sa menia 
technické a obchodné podmienky odboru plynu, fa mofn6 lbo po predchádzajúcom 
súhlase PDS. Ddberatcr jo po'llnný uhn>dir nakfady za m~ntét a damonlé! meradla 
v zmyola platnóho Connlka ex1amýeh oluflab a výkonov Oo évatera. 

6.10 Boz s\lhl:uu PDS aa nesmú vykonélJaf fladne zásahy na artadenl, ktorým aa vedla 
nemorenY plyn k určenému meradlu, dofinovanému v Zmluv . 

6.1 t Odbe roter Ja povinný udrflavat' pripojené OPZ v otave opós bilom na uflvanlo. PDS je 
opnlvnoný kontroloval', čl sa pri p~ojonl a prevádzko odb,mých plynových zariadeni 
dodrfujú podmienky Zmluvy. l 
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4.3 Ak ja dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero 
nadväzujúcich distribučných siali, dodévatar plynu má od odborololo plynu právo na 
úhradu nékladov spojanýeh s dlolrlbúelou plynu do odberného miesia odbor ale la plynu 
cez vletky lokélo nadväzujúce distribučno slela, t.j. oko keby mal odberater plynu 
uzavreté umo.statné zmluvy o distrlbUeíi plynu so vhtkYmi dolknutýml 
prevádzkovatefml dlotribučných sieti, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do 
odbornéh~ miesta odbe_reter~ plynu (náklady súvisiace s distrlbllclou ptynu cez 
dislrlbučnu sieť SPP - diolrlbócla, a.s. su ul znhrnuté do cien uvedených v pla Inom 
cennlku dodévatefa). Tieto náklady ·~ určo11é na základe cien za prlstup do 
clstrlbučnoJ slote a dlttóbúciu plynu schv"enYch úradom pro reguláciu sieroyYch 
odvetvi pre provrldzkovatorov nadvlzujúeieh distribučných siati. 

4.4 V prlpade zmeny podmienok, kloré boli základom pre určenie ceny v cennlku je 
Oodávater oprávnený zmeniť cenu plynu. ' 

4.5 K cene bude pripočllaná DPH. spotrebná daň, pri p. Iné apikovatolné dano v zmyslo 
vioobeene zévllzn9ch právnych predpisov. 

4.6 Cena ae uplalňujo p<e ko!d6 somoslalnó OM Odberatela zvlé!r. 

4. 7 Odbaralaf je povinný %aplatlr dodávate loVi spolu sea nou za dodávku plynu podla 
lý~lo obchodných podml~nok, cannlka a Zmluvy aj ďal!lo s predmetom zmluvy 
sllwsloco platby (l) ak ovoj1m odborom plynu alebo Iným kononlm, resp. nokonanlm 
spOsobN vznik skutočnosti o potrebu uskutočnan/a dalllch Ukonov (sluiieb) zo strany 
dodávateta alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podra pdsluin~ho cennlka resp. 
Prevädzkového poriadku PDS, alebo (IQ ak vznikne dodávaleloVi povtnnosr lakélo 
pla lby uhrádzar voči PDS. 

S. Roklamt cla 

5.1 Ak vznlknu chyby pri vyfakturovanl odberu plynu z dôvodu nesprávneho odpočlu, 
pou!Him nesprávnej sadzby, z dôvodu nesprávnaho vfpočtu a pod., majú Odbarater a 
Oodávatet nárok na vyrovnanMJ nespr4vne rakturovanych súm. 

5.2 Odberater je oprávnený upkJtnit' reklamA clu bezodkladne, a to: 
• plsomne. zaslanlm no adresu Oodávalera 
·e-mailom na e·malloW adresu: bb:nlsllnka@app.sk 
• faKom, nalel.člalo: 0215869 9010 
· telefonicky no Biznis linke 0850.111 665 
· oaobne na ktoromkorvek z•keznlckom centre Oodáv•tefa, 
V reklamácii je povinný uviesť d6vocty jeJ uplatnenie. Reklamäcia neoprévňuje 
Odberatera nezaplatil' reklamovanU faktúru. 

5.3 Pri posudzovani reklamácie jo Odberator povinný umo!níf Oodévaterovl a PDS 
•konlrolovar priamo na OM meradlo, počet a lyp plynových apolrebfčov, pripadne Iné 
nálo!ltosU, ktoré aó potrebn6 na zistenie oprávnenosti teklam6cle. 

5.4 V pripada, fo výsledkom preh~enfa reklamaele je preplatok, resp. nedoplatok, 
povinné zmtuvná itrana realizuje ~hradu v lehote splatnosti, uvedeneJ v opravnej 
fakiUre, 

5.5 Práva a povlnnosU zmluvných strán pri reklomácJI sa riadia vhobecno zt\vftznýml 
právnymi predpismi a Reklamačným poriadkom Dodévalofa. Reklamačný poriadok jo 
dostupný Odboratefovl v ktoromkorvek z4kaznlckom contto. Prc'dmotom reklamácie 
nemôže byt' rozdial medzi množstvom, ktoré bolo uyqdené vo faktúre za opakovanú 
dodévku plynu (ak to bude na faktOre uvedenl~) a skutočným odberom za obdobie 
opakovania dodávok, nameraným meradlám. 

6, Meranie o technické podmienky dodévky plynu 

6.1 Odber p(ynu •a merlo v objemových jodnolkéeh. 

1. Obmedzonlo a prerulenle distribúcie alebo dodAvky plynu 

7. l PDS mA právo obmedzil' alebo prerulit' dlclrlbúclu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čos po splneni podmienok stanovených vieobacne záväznými právnymi 
predpismi. Po odalr,nenl pričin obmadzenla alebo pre ru lenia disttibUcle plynu je PDS 
povinný bezodkladne obnoviť dístribUclu plynu. 

7.2 Dodévater je oprévnený po:!ladal' PDS o proruhnlo alebo obmed.onle dlslribóelo 
plynu nafmä; 

a) v čase, ked je obmedzené alebo prerulené dlslribúeta plynu do OM, 
b) po zisteni nooprévnon6ho odberu v OM, 
c) v zmysle bodu 3.161ycllto OP. 

7.3 Né klady spoja né s prorulonlm, pripadne a následným obnovonlm dlslribóete o dodávky 
plynu z dôvodov nopln8nla povinnosti Odbe rate ra, sa považujU za neefektlvne nAklady 
Oodévatera a Odberater je povinný nahradlľ Ich Oodävatelovi v zmysle Cen nika 
externých .služieb a výkonov OodAvatera platného v čase prerutenia alebo obnovenia 
dodavky na základe faklilry vystavenej Dodávalefom. Connlk externých slu!ieb 
a výkonov Oodávatera mOfe Odberater ziskať v ktoromkorvek zákaznrckom centre 
DodAvatora, pripadne nalnlornetoveJslrAnke Dodévatera WMY.spp.sk. 

7.4 Ak Odborator neumo!nl PDS preruhnle dialribúcle plynu v s~lado s bodom 7.1 tychto 
OP, bude jeho ďal!! odber povafovaný za odber v rozpore so Zmluvou. 

S. · Neoprávnený odber 

8.1 Naoprävneným odberom plynu Je odber bez uzavretej Zmluvy, v rozpore s uzavretou 
Zmluvou, v prlpade nedodrfanla zmluvne dohodnutých plolobných podmienok, ako oj 
Iný odber, klotý jo ta neopróvnoný povafovanY v zmyalo v§eobecne záväzných 
právnych predpisov. 

8.2 Pri neoprévnenom odbere ptynu je Odberater povinný uhradiť Oodáo,~aterovi a PDS 
lkodu, ktoré Im neoprtvneným odberom vznikla. Vý!ka tkody sa urči v súlade so 
vleobeene závlltným právnym predpisom. 

t. ZodpovednotfzmtuvnÝ'ch atr~n 

9.1 Katdó zo zmluvných alrén zodpovedá druhej zmluvnej olrano za lkody, kloré joj 
•pOsoblla porulenlm &\loj! ch povinnosti v rona hu stanovenom vie obecne záväznými 
právnymi predpismi, touto Zmluvou a týmllo OP. 

9.2 Dodávalo! Jo povinný v prlpade vzniku lkody poru!enlm svojej povinnosti zo Zmluvy 
uhrad~ Odboralefovl náhradu lkedy v rozoehu vý!ky lkody, kloni jo mo!n6 v česo 
uuvreUa Zmluvy predpokladať, l.j . do výlky 3 330,· Eur. 

9.3 Žiadna zo zniuvnýeh strán nemá nárok na nähradu ikody, ak neaplnenle poviono$tl 
druhej Jltany bolo sp0sobon6 JoJ konanlm alebo nedostatkom aúčlnno1U, ktorú bofa 
tAto strana povinné poskylnút', Žiadna zo zmlu.vný'ch strén nemé nérok na néhradu lej 
časti lkody, ktor6 bola opOoobené nosplnenlm Jej povinnosti uslonovenej právnymi 
predpismi s ciefom Pfedchéd.tať vzniku !koct{ alebo obmedzil' jej rozsah. 

9.4 Zmluvná strana nezodpovedi za ikodu, ktorá vznikla v dósladku okolnosti vylučujúcich 
zodpovodnoar (vy!!la moc), ktorými aa rozumejú najma (ole nielen) nepredvldalefné 
prlrodn6 udalosti, vojna, lorotisllcká akcia, hovárta, llrajk postihujúel možnosr plnenia 
povinnosti zmluvnej strany. Dodávalor nlo jo zodpovedný za ikody opOsobené 
okolnosťami vylučujúcim! zodpovednosť oooby, ktoré jo voči Dodévatofovl dod;lvolofom 
alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spôsobujú, žo plnonlo povinnosti Dodávolafa, 
vyplyvajúclch z tejto Zmluvy, Jo nomo!né. 

9.5 Dodávate! nezodpovedá za lkody vznlknul6 nedodanlm plynu, kloté vznikU bez jeho 
zavinenia poruchou, stratou alebo únikom ptynu na ča&tl odberného plynového 
zariadenia, ktorým u vedie nemeranY plyn o<.l hlavn6ho uzáveru plynu k určenému 
meradlu, definované mu v Zmluve. 
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10. Oorutovanlt 

10.1 Plsomnos1i, ktoré Dodévalof uslela proslrednlctvom polly ako doporučenu zésloll<u 
alebo zulelku s dotučonkou, sa na učoly Zmluvy pova!ujú fa doručen6 Odbaralofovi 
(osoba pra pollový styk, splnomocnan6mu uslupcovij, aj vte<ly, ak: 

Odberalo! odoprel prijať d slelku, J 
zAololka nebola vyzdvlhnuiA v určenej odbernej lehote, 
nebolo mofn' vyille uvadené osoby na adrese uvedene v Zmluve ziiUf, a preto 
doručenie nie Jo motn6. 

V uvedených prlpadoch sa zásielka povatuje za doruče u troll de rt od ulotenla 
zásielky na pollo. ~ 

10.2 PlsomnosU doručovan6 Odbora telom pros~ednlctvom faxu a bo doručenlm • ·mailovej 
sprAli)' na e-maUovol adresu Dod6vatero' u povatuju za ručen6 prijaUm správy, 
Plsomnosti doručovan6 Dod~voterom vr6tane faktúr olok~qickou lotmou u povotujú 
za doNčen6 okamihom odoslonla • ·mailovej správy zq strany Oodhalara na 
oleklronk:kú adresu adredla. Plsomnosti doručované qodAvatefom formou Ich 
sprlslupnonla sa povatujú za doručené okamihom Ich opňslupnonla. 

10.3 Odbereter J• povinný oznámit' Dodávalefovl zmenu ako ltovej tak loloktronk:l<oj 
adrosy na doručovanie. Do doby dorueenla ozn4manla o z tne adresy Je Oodivater 
oprémený odosielať ploomnosll na poslodnu známu adresu ' dberalela. 

11 . ZAvareené ustanovenia 

11.1 Zmluva nadobudo platnoat' dflom joj podplaanta zmluvnými ~a nami a účinno or dňom 
vykonania pripojenia OPZ do dlslribučnoj sloJe v zmys bodu 1.7. týchto OP 
a pridelenfm distribučnej kapacity provédzkovatorom distribu o) slote. 

11.2 Zmluva sa uzaN4ra a bude aa riadi\' podra ustanoven Obehodn6ho dkonnlka 
a právnymi predpismi uprawjúctml podnikanie v energe~e, najml zákonom t:. 
65612004 Z.z. o energetika v zneni n .. korllch predpisov a Slanovonlaml na~adonla 
vlldy č. 409/2007 Z.z., kiO<ým 11 ustonow)U provldlá pro ungovanle trhu • plynom. 
Ptl vz.l'ahoeh. klor6 nkt sil Zmluvou výslovne upraw n • 11 primerane pou!ijú 
uslonovonla Obchodného zákonnlka o kupnej zmluvo. · 

11 .3 Tlelo obchodné podmienky aú vydan6 podla § 273 Obchod ého zlkonnika a dopl~aju 
vzťahy upravené Obchodným dkonnlkom a zákonom 6. 6 6/2004 Z.z. o energetika 
v zneni neskorilch predpisov, l 

11.4 Dodáva tor Jo optávnaný zmenil' tieto OP. Platnosf týchlo OP ,za niké ÓOinnosl'ou nových 
OP Dodhalela, ktoré nohrodla tlelo OP. Dodhatar upovedom! Odboratora o nových, 
reap. zmenenYch OP pred Ich úCinnosl'ou Ich zaslanlm na

1
~dresu Odberatora, alebo 

z.aslanlm mailom na posledn U 2:ntmu mailovú adresu O beratera .lnrorm,cle o OP 
mólo Odberater zbkať na ktoromkotVek zlikaznfckom cen re Ood,vatera, ne Biznis 
linke Dodáva lota, prlpodne lnlomolovoj slrénko v.ww.spp.ok, 

11 .5 Pnt potreby zabezpočonlo dlslrlbúclo plynu do OM Odbora lala jo Dodhater opr4vnený 
poskytnúr PDS kópiu Zmluvy, vrAieno vlatkých osobných úd )ov v nt) uvedených. 

11 .6 Vtetky lnionn~cle lýkajuco sa z61efilostl Odboralera, kl ré mA Dodivator o ~om 
veden6 vo svojom informačnom systéme, nie sú verejne ptls).upné. 

11 .7 Dodévater je oprlmoný zaznamonávar a uchovlva vlolky odcMdzajOco 
a prfchédzajúce volania odberalo ra na Biznis linku dodlvato . Dodlvator jo oprlvnoný 
vyutlvar zéznamy volen! na Biznis linku \'ýlučno pri u lattlovanl priv a výkono 
povinnos il vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
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11.8 Tieto obchodn6 podmienky plallo od t3. oprlla 2012 a nehrAdujú OP pre opakované 
dodávky plynu pre odboratofov plynu katog6rlo Maló podnikanie a organlz6cle 
(maloodbel), ktor6boi učlnn6od 1.1.2012. 

U~ltO 


