
Dodatok Č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 19.08.2005 
Zmluvné strany 

Dodávateľ : Odberateľ: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hlavný banský úrad 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Kammerhofská 25 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa , 969 01 Banská Štiavnica 1 
čislo vložky:2749/B 

Zaslúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno,funkcia) 
Dipl . Ing. Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva Peter Kúkelčik , JUDr., predseda 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva 

IGO: 3581 5256 DIC: 2020259802 iC-O: 31780270 DI 2021001444 
SK NACE: 35230 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84130 IČ DPH: 

Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), čislo zmluvy: 9100098742 

Odberné miesto: Obec: Ulica: 

4100026895 Banské Bvstrica 9. máia 
PSC a pošta: C .orient.: Č.súp. : Zmluvne dohodnutý 

druh tarify: 
97401 Banská Bvstrica 1 2 M4 

A. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.12.2011 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke 
plynu pre produkt Supervýhodne (ďalej len "Zmluva"), nasledovne: 

(i) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia , ktoré začlna plynúť dňom 01.12.2011 a konči dňom 30.11.2012 vrátane 
(ďalej len "Prvé vyhodnocovacie obdobie") v dohodnutom druhu tarify M4 odobrať celkové množstvo energie 
v plyne vo výške 109 526kWh, avšak najmenej vo výške 76 668kWh (ďalej len "Dolná tolerancia spotreby prvého 
vyhodnocovacieho obdobia"). 

(ii) Odberateľ sa taktiež zaväzuje počas obdobia, ktoré začina plynúť dňom 01.12.2012 a konči dňom 30.11.2013 
vrátane (ďalej len "Druhé vyhodnocovacie obdobie") odobrať celkové množstvo energie v plyne za vyššie uvedené 
odberné miesto vo výške 109 526kWh, avšak najmenej vo výške 76 668kWh (ďalej len "Dolná tolerancia spotreby 
druhého vyhodnocovacieho obdobia"). 

B. Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu počas Prvého vyhodnocovacieho obdobia uplatni podmienky a zložky ceny 
podľa platného cennika s tým, že pre vyššie uvedené odberné miesto odberate ľa, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
dohodnutým druhom tarify M4, bude príslušná zložka ceny SOPo znižená o čiastku O,0059€/kWh. Zn íženie zložky ceny 
SOPo podľa predošlej vety sa neuplatni pri oceneni dodávky plynu do odberného miesta odberateľa, ktorých dodávka 
plynu je oceňovaná regulovanými cenami za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť. 

C. Dodávateľ uplatní pre ocenenie dodávky plynu v Druhom vyhodnocovacom období podmienky a zložky ceny podľa 
platného cenníka s tým, že pre vyššieuvedené odberné miesto odberateľa , ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
dohodnutým druhom tarify, bude príslušná zložka ceny SOPo znížená o čiastku 0,0040 €/kWh. Zníženie zložky ceny 
SOPo pod!'a predošlej vety sa neuplatní pri oceneni dodávky plynu do odberného miesta odberate!'a, ktorých dodávka 
ptynu je oceňovaná regulovanými cenami za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť. 

D. Dodávate!' vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení príslušného vyhodnocovacieho 
obdobia (prvého aj druhého) alebo pri skončení Zmluvy. 

Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) resp. (ii) tým, že za príslušné vyhodnocovacie obdobie 
odoberie množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby príslušného vyhodnocovacieho 
obdobia, 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 príslušného vyhodnocovacieho obdobia)' O,0070€1kWh. 

E. Dodávateľ uplatní zniženú zložku ceny SOPo podľa bodu B. resp. C. vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle 
platných obchodných podmienok. 

F. Počas vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 



G. Pri ukončení Zmluvy v celom rozsahu pred uplynutím jej účinnosti , t.j . pred 30.11 .2013 má dodávatel' právo na 
do'účtovanie rozdielu medzi cenou SOPo podl'a cenníka platného v čase vystavených vyúčtovacich faktúr a vyúčtovanou 
zníženou cenou SOPo podľa týchto Osobitných dojednaní za spotrebu odobratú počas príslušného vyhodnocovacieho 
obdobia, v ktorom dôjde k predčasnému ukončen iu Zmluvy. 

H. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav meradla 
za vyššie uvedené odberné miesto odberatel'a ku dňu začiatku a koncu Prvého vyhodnocovacieho obdobia, ako aj ku 
koncu druhého Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dni. Ak odberateľ nepredložl stav 
meradla v požadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, použije dodávatel' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu 
spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, 
a.s. 

I. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššieuvedeného odberného miesta odberateľa počas 
Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom 
cenníka. 

J. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení účinnosť Zmluvy na dobu určitú na 24 mesiacov, t.j . účinnosť 
Zmluvy bude od 01.12.2011 d030.11.2013. 

K. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 

Za dodávatel'a: Za odberatel'a: 

RANSKÁ BYSTRICA 
- 'il ........................................ dňa ... 1..2 .. .IlE.c .. ;tl .. 1 

ZlWtns Gordo§ová 

2 

tilaVilý bansKý u:', 
Kammerhofská 25 

181100 BANsKÁ ŠTIAVNIC 
-1 -

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik



p~ Príloha Č. 1 k Dodatku k zmluve o dodavke plynu pre odberaterov 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), 

Obchodné podmienky pre opakované dodavky plynu pre odberaterov plynu kategóňe Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber) s účinnosťou od 15.7. 2011. 

1. Všeobecne ustanovenia (predmet zmluvy) 

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len .OP·) upravuju dodAvku a predaj plynu spolotnosťou Slovenský plynArenský 
priemysel. a.s. (ďalej len . Dodávaler) odberateTom kateg6rie Malé podnikanie a organizáCie (maloodber) /ďalej len 
.Odberaterl, ktori odoberaJú plyn na základe Zmluvy o dodávke plynu (ďalej !en .lmlvva"). 

\,2. Plynom sa na úeely týchto OP rozumie zemný plyn (ďalej len .plyn"), ktorý Je zmesou uhľovodikových p!ynov tvorenou 
prevažne metánom. 

1.3. Odberným miestom (ďalej len .OM") je miesto odberu pJynu vybavené určeným meradlom Za jedno OM sa považuje jedno 
alebo viac odbemych plynových zariadeni (ďalej len .OPZ) užlvaných Odberateľom sústredených do stavby alebo Súboru 
stavieb, do ktorých sa dodávka plynu uskuločňuje prechodom cez meradlo prevádzkovatera distributnej Slele. 

IA. Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len .PDS·) je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu na základe 
povolenia vydaného Úradom pre reguláciu siefových odvetví, do ktorého prevádzkovanej distribučnej slele je pripojené OM. 

1.5. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne. ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce l kWh 
tepelnej energie uvoľnenej Jeho dokotlalým spálenlm 

1.6. Ak v Zmluve alebo v týchlo OP sú uvedené dokumenty vydané dodávateľom alebo PDS (napr. PrevádzkoVý" poriadok 
alebo Technické podmienky), je pre posúdenie práv il povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z týchto dokumentov 
rozhodUjÚce znenie v čase ich uplatnenia, ak nie je v týchto OP uvedené inak. 

1.7. Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa na účely tejto Zmluvy a týchto OP, najmä v súvislosb s 
nadobudnutím jej útinnosh a s povinnosťou dodávateľa dodávať plyn, rozumie súbor úkOnov a tinnosli nevyhnutných na 
zabezpečenie fyZického spOjenia distribučnej siete s OPZ vrátane monlá2;e urteného meradla prevádzkovaterom 
dlslribučnej siete. 

1.8. Dodávaleľ nemá povinnosť dodávať plyn v prlpade ukotlče tlia distribúcie plynu do dotknutého OM zO strany PDS 
vykonaného v súlade s Prevadzkovým ponadkorn PDS, ako aj počas obmedzenia alebo prer~enia distribúcie plynu zo 
strany PDS v rozsahu, na ktorý sa obmedzenie alebo preruäenie distribucie vzťahuje . Po odstráneni príän obmedzenia 
alebo preru~enia dlStnbúQe plynu dodávater bezodkladne umožni odberatefovi odoberať plyn v prislu~nom OM. 

2, Ustanovenia Iý"kajOce Sil zmluvného vzťahu 

2.1 Dodávalef Je povinný zo svojich nakúpených množsllev dodávať plyn každému OdberateroV1 formou opakovaného dodania, la 
podmienok stanovených vSeobecne Záväznymi právnymi predpismi a louto Zmluvou , najmä ak Odberateľ-

a) má zriadené a pripoj ené OPZ v súlade s technickými podmienkami pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravoa pri práCi a bezpečnosti technických lariadenl, 

b} uzavrel s Dodávateľom Zmluvu. ktorej súčasťou sú tieto OP, 

c) má právo užival' dotknutú nehnutefnosf, resp. nehnuteľnost i uvedené v bode 2.3 (napr ako vlastnili atebo nájomca). 

Podmienky uvedené pod písmenami a) a c) sa považujú la skutočnos ti pre DodávateTa rozhodUjÚce pre uzavretie Zmluvy. 
Povinnosť Dodávateľa dodať plyn je splnený umotnenim Odberale fovi plyn odobrať. 
Uzavrellu Zmluvy brám, ak na eXlslujÚCQm OM má Dodávaler v danom čase u2; uzatvorenú Zmluvu, ak sa [Xlvodný Odberateľ 
v zmysle už uzalvorenej Zmluvy, nový Odberateľ a Dodávateľ plynu nedohodli inak. 

2.2 Odberateľ sa zaväzuje odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickYml podmienkami pripojenia PDS a za dodávaný 
plyn zaplatiť cenu podla článku 4. týchto OP 

2.3 Pn uzatvoreni Zmluvy je Odberater povinný Dodávate!ovi poskytnúť doklady o právnej existencii , obsahujOce jeho zäkladné 
identifikačné údaje (napriklad výpis z obchodného registra, živnostenský list) a je povinný mať uíivacie právo 
k nehnuternosti/tiam do ktorejlktorých sa bude uskutočňovať dodávka plynu vrátane tejltých, na ktorejlktorých sa nachádza jeho 
odberné plynové zariadenie {ďalej len ,dotknuté nehnutelnosti'}, prfpadne preukázať toto užlvacie právo alebo SOhlas vlastnika 
dolknutých nehnuterností s užívanfm (napríklad formou česiného vyhlásenIa) Odberateľ Je povinný počas trvania Zmluvy na 
výzvu Dodávatela v lehote do 20 kalendámych dni preukázať trvanie užívacieho práva na dotknulé nehnuteľnosti alebo trvajúci 
súhlas vtastnfka v zmysle predošlej vety, najmä ak vlastník trvanie tohto práva atebo SOhtasu pred Dodávateľom spochybnI. 

2.4 Ak ide o novopripäjané OM alebo sa meni výška predpOkladaného odberu plynu v OM oproll predchádzajticemu obdobiu, 
Odberateľ je povinný písomne o Io pOŽiadal' Dodávate!a najmenej 35 dni pred začallm odberu plynu na OM, resp. pred 
požadovanou zmenou 

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitu , ak nie Je dohodrluté mak_ Zmluva na dobu urátú sa uzatvára napr pri požiadavke 
OdberaleTa na časovo obmedzenú dodávku, pn nájomnej zmluve s časovým obmedlenim a pod 

2_6 Zmluvné strany sú povinné navzájom SI bez zbytočného odkladu pfsomne oznámI!' zmenu skutočnostluvederlých v Zmluve. 

2_7 Zmluvu je možné menrt' alebo ukončiť iba dohodou zmluvných strán v plsomnej forme. ak nie je v Zmluve alebo v týchto OP 
ustanovené mak_ Dodato!< sa nevyžaduje pri zmene adresy bydliska. resp. sídla zmluvnej strany (nie adresy OM), telefónnych 
čísel, kontakiných osOb alebo ich mlEln, pri zmene spOsobu platby, pn zmene obdobia opakovanej dodávky. Vtedy na zmenu 
Zmluvy postatUJe J8dnostranné písomné oznámenie jednej zmluvnej strany, doručené druhBJ zmluvnej strane, podpísané 
opravnenou osobou. 

2.8 V prfpade ukontemll Zmluvy sa Odberateľ zavazuje umožM PDS vykonanie záverečného odpočtu, pripadne odobratie 
meracieho zariadenia a vykonanie dal!;ích opatrení Slivisiacich s ukončerllm dodávky plynu do OM. 

2.9 Pri ukončeni zmluvy, ak zároveň docMdza k uzatvorerUlI novej zmluvy (napr. pri predaji nehnutefnosti) s novým odberatefom, 
môže p6vodny odberate! plsomne splnornocnrťl na ukončenie zmluvy ~U osohu. Nový odberaler môže za pôvodného 
odberatera zmluvu ukončiť, ak ho na to p6vodny odberalel pfsomne splnomocn~ Návrtl vzoru plnomocenstva je k dispozicii v 
Zákazníckych centrách a na stránke www.spp.sk.. 

2.10 Zmluva zanikA okrem pripadov, keď to vyplýva zo v!ieobecne záväzného právneho predpisu, Zmluvy alebo lýchto OP, aj: 

al uzavrelim novej Zmluvy pre prislušné OM, 

b) odstuper1lm od Zmluvy podra príslu!mých ustaMver11 Obchodného zákannika (napr. § 345 a § 34ó), 

c) odstUpením od Zmluvy zo strany Dodávateľa pn zisteni neoprávneného odberu: v takomto prípade Zmluva zaniká doručením 
odstúpenia od Zmluvy Odberaterovi v zmysle článku IO, týchto OP 

d) jednoslranným odstupenim od Zmluvy zo strany Dodávateľa pri zisteni, že Odberaler nemá, resp. nemal pri uzatvárani Zmluvy 
užlvacie právo k dotknutej nehnuteTnosti podra bodu 2.3 týchto OP, v takomto prlpade zmluva zaniká doručením odstúpenia od 
zmluvy odberateľovi v zmysle čl. 10. týchto OP, 

e) dohOOou strán. 

2.11 V prípade Zániku platnosti zm!uvy podľa bodu 2.10 SI strany dovtedy poskytnuté plnenia ponechaJú. 

3. Fakturačné il. platobné podmienky 

3,1 Dodávateľ fakturuje odber plynu podfa údajov zistených PDS odpottom určeného meradla alebo podľa typového diagramu 
dodávky v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS. 

3,2 DodAvateT fakturuje Odberaterovi za dodávku plynu do Viacerých odberných miest OdberateTa spolotne vystavenim spolotnej 
faktury. 

3.3 Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách. 

3.'1 Dodávky plynu sú pre úeely zákona o DPH opakovanými dodávkami plynu, pritom cena za tieto dodávky plynu je určená podTa 
predpokladaného odberu plynu za všetky OM v zmysle uzatvorenej Zmluvy v príslu~nom fakturačnom období v zmysle platného 
cenníka. 

3.5 Fakturatným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyútlovanie odberu plynu. Odpočet odberu plynu vyl<onáva PDS a na 
jeho základe vykonáva DodAvateľ vyútl.ovanie odberu plynu fOlll1ou vyúčtovacej faktúry spokltne za všetky OM Odberate fa, pre 
ktoré je Zmluva uzatvorená, najmenej jedenkrát ročne Ak nemožno vykonať odpočet na niektorom OM Odberateľa z dOvodu na 
strane Odberatera, vyúčtuje Dodávateľ odber plynu na tomto OM podra údajov zistených z typového diagramu podra bodu 3.1 
týchto OP. Prlpadné rozdiely medzi množstvom dodaného plynu urtenýrn podra predo!lej vely a skutočným mnotstvom 
dodaného plynu lÚtluje Dodávate ľ Odberaterovi v reklamatnom konani podra článku 5 týchlo OP 

3,6 Obdobfm opakovanej dodávky plynu je obdobie, za ktoré Dodávateľ vystavuje Odberateľovi faktúru za opakované dodávky 
plynu spoločne za všetky OM OdberateTa, pre ktoré Je Zmluva uzatvorená, Toto obdobie je dohodnuté v Zmluve. Odberatef je 
oprávnený požiadal' Dodávaleľa o zmenu obdobia opakovanej dodávky, a Io pfsomne najneskôr 15 dril pred začatim 
nasledUjúceho fakturatného obdobia, ktorého sa uvedená zmena týka_ Zmena obdobia opakovanej dodávky Je útinná prvým 
dňom nasledujúceho fakturačného obdobia. 

3,7 Odberateľ je povinný uhrádzal' Dodávaterovi za dohodnuté opakované dodávky plynu v priebehU roka ceny uvedené vo 
faktúrach za opakované dodávky plynu podľa platného cennika. 

3.8 Výška faktUr za opakované dodávky plynu a terminy ich splatnosti spoločne za väetl<y OM Odberatera budú uvedené 
v Oznámeni o platbách za opakované dodávky. Odberater je povinný uhradiť každú faktúru za opakované dodávky plynu 
v lehole splatnos~ v nej uvedenej spoločne za v~tky OM. Oznámen~ o platbách za opakované dodávky plynu obsahuje aj 
informativne údaje v tienení podľa jednotlIVých OM OdberaleTa. 

3.9 Pri nových odberoch plynu Dodávate! urči vo faktúre za opakované dodávky výäku ceny za opakované dodávky plynu podľa 
predpokladaného odberu plynu určeného v Zmluve a platného cerInika 

3.10 Po zisteni skutočného odberu plynu la prlsluMé fakturačné obdobie, stanoveného vzmysJe bodu 3.1 , vypocHa Dodávateľ 
rozdiel medZI cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a súčtom prijatých platieb z faktúr za opakované dodávky 
za celé obdobie od latiatku fakturatného obdobia do dňa odpottu skutoČl1ého odbero plynu , Tento rOldiel bude fakturovaný 
Odberateľovi vo vyúčtovacej faktúre vys tavenej za v~etky OM Odberale fa v cenach platných pre obdobie dodávky plynu ako 
preplatok, resp. nedoplatok. 

3.11 Vyúčtovacia faktUra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pre Očely zákona o DPH je vyúčtovacia faktúra opravnou 
faktUrou v súlade s prlslušným uslanovenim Zákona o DPH. 

3.12 Na úhradu svojich závllzkov može OdberateT využiť. 

platobný prika2: na inkaso vyslavený Dodávalerom, 

platobný príkaz na úhradu vystavený Odberateľom, 

Dohodnutý spOsob úhrady akýchkorvek závazkov zo strany Odberalela je uréený v Zmluve. V prIpade, te Odberaleľ nedodržuje 
dohodnutý spOsob platby počas doby ~iestich mesiacov, Dodávateľ má právo zmerlíť zmluvne dohodnutý spčsob platby na 
spOsob platby poutJvaný odberaleľom za toto obdobie, a to bez p(somného oznámenia odberatefovi. 

'Sptnomocn""., r-ipadnc vyj odftme !~htas~ môt. byt. zaehy!roe ~J n'l'ukl.d v ľlehmoerun prolo~oIe, prip ,. koJpno·prcd3jnej zmluve. resp. v onom do!;um eo'c, 
po~,"r Je podpisany obidvomi Slmnam, s tlvcdenimditumu zmc:ny . .... vo mcrad~ k ICmuto dilemu. 



7. Obmedzenie a prerušenie distribucle alebo dodávky pl)'ľlu 

7.1 POS má pravo obme<lzrt' alebo preru~if distribúciu plynu v nevyhnutnom ro~ahu a na nevyhnutný fas po splr.enl podmienok 
stanovených všeobecne zAväznyml prilvnymi predpismi. Po odslrnnení pričin obmedzema aJebo preruäenia distribucle ptynu Je 
PDS povmný bezodkladne obnoviť dlsllibúciu plynu. 

7.2 Oodávale! Je oprévr.ený požiadal' PDS o preru§enie alebo obmedzenlO dlstnbUcIO plynu naJma' 

al v fase, keď je obmedzeoé alebo preMená distnbúoa plynu do OM. 

b) po Zisleo i neoprávneného odberu v OM. 

c) v zmysle bodu 3.16 týchwOP, 

7.3 Nflklady spojene s preruŠ8nim. pripadne s rnislednym obnovením disllibooe a dodávky plynu z dOvodov neplnenia povinnosti 
Odberatefa. sa povatuJú za neefekUvne néklady Dodávalefa a Odberalef Je povinný nahradiť ich Dodávalefovi v zmysle 
Cennika externých slutieb a výkonov Dodávate fa platného v fase prervtel'lla alebo obnovenia dOdávky na základe faktúry 
vystavenej Dodávaterom. Cennlk externých slutieb a výkonov Dodávatefa mOte Odberatel' zlskať v k1oroml<ofvek zákaznickom 
centre Dodávalefa, prípadne na Inlernetovej stránke Dodávatera www.sppsk. 

74 Ak Odberatel neumožní PDS preru!.enle distribucie plynu v súlade s bodom 71 týchto OP, bude jeho dal!1 odber povatovany 
za odber v roZPQfe so Zmluvou. 

8. Neoprivnený odber 

8.1 Neoprávneným odbefQfT1 plynu je odber bez uzavretej ZmlUVY. v tOzpote s uzavretou Zmluvou, v pr1paóe nedodržania zmluvne 
dohodnutých platobných podmienok, al<o aj iny odber, ktorý Je za neoptávneny pova1ovaný v zmysle vteobecne záväzných 
právnych predpisov 

8.2 Pri oeoprávnenom odbere plynu je Odberatef povinný uhradil' Oodévalefo ~1 a PDS skoch.l, ktorá im neoprlIvneným odberom 
vznikla, VýSka Skody sa urti v súlade so vreooecne záväzným právnym predpIsom. 

9. Zodpovednosť zmJuvnýi:h s tr"n 

9.1 Každé zo zmluvných strén zodpovedé druhej zmluvnej strane za skody, kloré Jej spOsob"a porusenlm s ~ojic:h povlnnosli 
v rozsahu slanovenom vseobecne Záväznymi právnymi predpismi. toullJ Zmluvou a týmito OP. 

9 2 Dodávater le povinný v prfpade vzniku !kody porusením svoJeJ poYlnnOS!1 lO Zmluvy uhradď Odberatefovi náhradu äkody 
v rozsahu výšky skody. ktoru je motné v čase uzavretia Zmluvy predpokladal'. I.J. do výsky 3 330,· Eur. 

9.3 lIadna lO zmluvných slfán nemá oérok na náhradu äkody, ak nesplnenie poYlflflosli druhej strany bolo spOsobeoé jej konanim 
alebo nedostatkom sObnnosli, ktoru bola táto sl rana povinnfl poskytnút· žlildna IO zmluvných stráo nemé oárol< na náhradu lej 
časil skody. ktorá bola spôsobonfI nespinenim jej poVlnoosti ustanovenej právnymi predplSfT1i s defom predchadzaf vzoiku 
Skocly alebo obmedZJf jej rozsah. 

9.<1 Zmluvná strana nezodpovedá za äkodu, ktorá vznikla v dôsledku okolnosti vytučuJucich zodpovednosť (vyU,a moe), ktorými sa 
rozumeju najmä (ale OIelel'l) nepredvldatefne pOrodné udalos~, vOJna, leroristická akCia. havária. !trajk poslihujOci motnost' 
plnenia povinnosti zmluvnej s!rany. Dodávaler nie j"I! zodpovedný za tkody SPOSobené oko lnosťami vylučujOeImi zodpovednosť 
osoby. ktorá Je voa Dodávatefovi dodávaterom alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spósobujO. :2e plnenie povinnosti 
Dodávatera, vypJyvajudch z tejto Zmluvy. je nemotné. 

9.5 Oodavatef nezodpovedá za skody vzníknuté nedodanJm plynu, kloré vznikli bez Jeho zaVinenia poruci1ou. stra lou alebo unikom 
plynu na tasti odberného plynového zanadeOIa. klory-m sa vedlO nemerany plyn od hlavného uzáveru plynu k urtenému 
meradlu, definovaflému v Zmluve. 

10. DoručovanIe 

10.1 PIS(lmnoSb, ktoré Dodávater zasiela prostrednictvom posty ako óoporutenu laSlelllu alebo ztlslOlku s dorutenkou. sa na Očely 
Zmruvy povatujú za dOfUČeOé Odberate fovi (osobe pre poStavY styk. spln()fl1()Cll6nému Zástupcovi). aj vfedy. ak: 

Odberatef odoplel prijať zbielku. 

Zásielka nebola vyzdvihnutá v ureenej odbernej lehote. 

nebolo možné vyMie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmluve zistrt', a prelo dorut.eme nlO Je mctn'. 

V uvedených prfpaďoch sa zásielka povatuje za doručenú trel! de" od uloženia záSIe lky na poste. 

10.2 Plsomnosti doruoované Odberaterom prostrednfctvom faxu alebo dorut.enlm e-mailovej správy na e-maifo~ú adresu Oodávatera3 

sa považuJu za doručené prijat1m sprévy. Pisomnostl dorul!ované Dodavatefom vrátane faktúr elektronickou formou sa 
povaŽUJu za doručené okamihom odosiaOIa e-mailovej správy zo strany Dodávatefa na elektronicku adresu adresáta. 
P(somnosti doručované Dodávaterom (ormou Ich sprlstupnenia sa povaJ: uJú za doručené okamihom ICt\ sprls tupnenia. 

10.3 Odberatef Je POVltVlý oznámd' Dodávalefovi zmenu ako poMovtlJ tak I elektronICkej adresy na dOf1)C:ovanie. Do doby dOluC:enia 
oznámenia o zmene adresy Je Dodávale! oprávnený odosielať pisomnO$h na poslednú známu adresu Odberatefa. 

l' . Ziverečmi us tanovenia 

ll .' Zmluva nadobúda pla tnosť dl'lom JOJ podpísanIa zmluvnými stranamI a uČll'lnosť dl'lom vykonanIa pripojenia Oj:)Z do d,slribučneJ 
sle le v zmysle bodu 1.7. týi:hto OP a podelenim distribučnej kapacity prevádzkovatefom dIStribučnej siete. 

~ e-maill)V;\adrIl.l3dodäY3lef~~il. ... sllnka@spp sk 

, 

11.2 Zmluva sa uzatváre a bude sa riadil.' podla uslanoverll Obchodného zákonnIka a právnymi predpismi uprawjúcimi podnik.anie 
venergetike, najma zákonom f . 656/2004 Z.z. o energetike v zneni neskoftich predpisov a ustanoveniami nariadenia vlády č. 
40912007 Z.z-. ktorym sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom. j:)ri vzf ahoci1. ktoré nie sú Zmluvou výslovne 
upravené. sa primerane poutiju ustanovenia ObchodnéhO zákonnika o kupnej zmluve. 

11.3 Tlelo obchodné podmIenky sú vydané podfa § 273 Obchodného zákonnIka a óoplflaju vzťahy upravené Obchodnym 
ZákonnIkom a zakonom to 65612004 Z.z. o energetike v ZIlenl MSkorSich predpisov. 

" .4 Dodävatef Je oprávnen)' zmenif lIeto OP. Platnosť týchto OP zaniká úČlnnosfou oovýd'l OP Dodavalefa. ktoré nahradia lIeto 
OP. Dodávater upoveÓOfTli Odberalefa o novych. resp. zmenených OP pred ich úbnoosfou ich zaslaním na adresu Odberatefa. 
alebo zasIanim mailom na posleG'nu ZIlamu ffiallovtí adresu Cdberatela. 

, 1.5 Inloonácie o OP mOte Odberalef z lskať na ktoromkol'vek zákazf\ido;om centre Dodávalefa, na BiznIS linke Dod~vatefa. 
pripadne internetovej s tranke www.spp.sk 

11 .6 Pre polreby zabezpečerlia distTibUCIe plynu do OM Odbera1efa Je Dodávaleľ oprávnený poskytJ1úť PDS kópiu Zmluvy. vrálane 
všetkých osobnych údajov v nej uvedenych. 

11.7 Vsetky Informácie týkejCK:e sa zátetitostl Odberalefa, ktoré mé Oodévatef o Mm vedené vo svojom informačnom systéme. nie 
su verejne prlslupné. 

11.6 DodávaleI je oprávnen)' zaznamenávať a udlovavať v!.elky odchádzajúce a pcichádzaj(x;e volenia odberatera na SlZn" linku 
dodéva1efa. Dodávatef Je oprévnený vyutívať záznamy voiani na BiznIS li~ku vylučoe pri uplatl'lovani práv a výkone povinnosU 
vyplývajUclch z tejto zmluvy 
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