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ZMLUVA 
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE 

MALOODBER č. 1110526 
( ďalej len Zmluva") 

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami: 

Dodávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bank. spojenie: 
Č. účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
vo veciach technických: 
Telefón: 

Energie2, a.s. 
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
akciová spoločnosť 
Obchodný register. Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 
5389/B 
Mgr. Dávid Vlnka - člen predstavenstva 

46 113 177 
2023235225 
SK2023235225 
UniCrcdit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
SK7911110000001152848056 

Ing. Silvia Mišíková - Back Office manager 
+421 850 166 066 

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011P0160 na predmet podnikania: plynárenstvo v 
rozsahu „dodávka zemného plynu". Príloha č. 1 ku zmluve č. 1110526 

(ďalej ako .. Dodávateľ") 

Odberateľ: 
Názov: 
Sídlo : 
Právna forma: 
Zriadený: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bank. spojenie: 
Č. účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
vo veciach technických: 

Telefónne číslo: 

Obec Brodské, Obecný úrad 
Školská 1030/2, 908 85 Brodské 
samospráva 
1.7.1973 
Anna Krídlová, starostka 
00309451 
2021065695 
n ie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko a.s 
SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

Ing. Róbert Hladík 
0343215011 

(ďalej len„ Odberateľ") 



Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluva je po vzájomnej dohode zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník"), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike"), zákonom 
č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových 
odvetviach") a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 
oblasť energetiky a podľa §117 (ZNH) zákona č. 343/2015 Z. z. o o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO"). 

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane dodávať a predávať zemný 
plyn (ďalej len „plyn") Odberateľovi pre vlastnú spotrebu vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta Odberateľa, 
a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Všeobecnými obchodnými podmienkami 
(ďalej len „VOP") pre maloodber, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok 
Odberateľa odoberať od Dodávateľa plyn za podmienok dohodnutých v Zmluve a VOP a 
riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky plynu a distribučné služby 
v súlade so Zmluvou a VOP. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, aby Dodávateľ 
zjednal s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len ..PDS") zmluvu 
o distribúcii plynu do odberného miesta Odberateľa. 

3. Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok odberateľa platiť dodávateľovi za dodávku 
plynu, distribúciu plynu, systémové služby a ostatné súvisiace služby (ďalej len „združené 
služby dodávky zemného plynu") dohodnutú cenu a ďalšie platby podľa Cenového 
rozhodnutia ÚRSO. 

4. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok odberateľa nedohadovať dodávku plynu do 
uvedeného odberného miesta od viacerých dodávateľov v zmysle vyhlášky o Pravidlách 
organizovania trhu s plynom z dôvodu prevzatia zodpovednosti dodávateľa za odchýlku 
odberateľa. Porušenie tejto povinnosti bude považované zmluvnými stranami za hrubé 
porušenie tejto zmluvy zo strany Odberateľa. 

5. Zoznam odberných miest odberateľa (ďalej len „OM"), do ktorých sa Dodávateľ touto 
zmluvou zaväzuje dodávať plyn odberateľovi je popísaný v článku II. Tejto zmluvy a tvorí 
prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

6. Dodávateľ preberá, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovednosť 
za odchýlku OM v ktorých je jediným dodávateľom plynu . 

Článok II. 
Miesto spotreby, odberné miesto, meranie 

1. Špecifikácia miest spotreby, odberných a meracích miest je uvedená v Prílohe č. 3 tejto 
zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje odobrať predpokladané množstvo objemu plynu po dobu trvania 
zmluvy. V prípade, ak by bol reálny odber plynu vyšší ako predpokladaný objem dodávky, 
Dodávateľ má právo uvedené množstvo Odberateľovi doťaktúrovať. pričom cena za 1 
kWh zostáva rovnaká, ako bola v Zmluve dohodnutá. 



Článok III. 
Práva a povinnosti zúčastnených strán 

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaistiť pre Odberateľa potrebnú kapacitu v zmysle 
Prílohy č. 3 pre obdobie trvania tejto zmluvy u PDS v súlade s platnými právnymi 
predpismi a VOP. 

2. Odberateľ sa zaväzuje sledovať verejne dostupné informácie a vyhlásenia obmedzujúcich 
regulačných opatrení podľa platných právnych predpisov a v prípade ich vyhlásení sa nimi 
riadiť. 

Článok IV. 
Konečná cena dodávky plynu a platobné podmienky 

1. Konečná cena za dodávku plynu (ďalej len „konečná cena") a za odchýlku, ktorá 
nepodlieha regulácii, a ďalej výška jednotlivých zložiek ceny podľa cenového rozhodnutia 
tvorí Príloha č. 2 zmluvy. 

2. Súčasťou konečnej ceny n i e j e daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorú Dodávateľ vyúčtuje a 
Odberateľ zaplatí vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom ku dňu 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

3. Pokiaľ sa na dodávku plynu podľa tejto zmluvy začnú vzťahovať akékoľvek nové poplatky 
dané príslušným platným cenových rozhodnutím URSO, alebo pri zmene daného cenového 
rozhodnutia ÚRSO, bude nová cena odo dňa účinnosti zmeny cenového rozhodnutia 
ÚRSO premietnutá vo výške konečnej ceny o čom bude odberateľ písomne informovaný. 

4. Konečná cena je splatná na základe faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví a zašle poštovou 
zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou po skončení každého zúčtovacieho obdobia. 

5. Fakturačným obdobím za dodávku združených služieb podľa tejto Zmluvy je jeden 
kalendárny rok. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany 
Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude skutočný odber plynu. 

6. Odberateľ poskytuje Dodávateľovi vopred splatné peňažné plnenie (ďalej len „zálohy") na 
konečnú cenu. Výšku a termíny záloh budú uvedené v rozpise mesačných preddavkových 
platieb. Na úhradu dodávky združených služieb sa Odberateľ zaväzuje platiť Dodávateľovi 
jednu preddavkovú platbu (zálohu) k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci. Výška záloh je 
stanovená na základe tejto zmluvy, resp. na základe dohody medzi Odberateľom a 
Dodávateľom a predpokladanej spotreby na príslušné obdobie, a predstavuje 100 % 
plánovanej hodnoty dodávky. 

Článok V. 
Meranie a rezervovaná kapacita 

1. Odber zemného plynu sa meria meracím zariadením (plynomerom) príslušného PDS. 
Podmienky umiestnenia, druhu a užívania meracieho zariadenia sa riadi platnými 
Pravidlami prevádzkovania distribučnej sústavy schválenými URSO. 

2. Ustanovenia tohto článku zohľadňujú premietnutia práv a povinností plynúcich zo 
zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a miestne príslušným PDS. Práva a povinnosti z 
nich vyplývajúce pre vzťah Dodávateľa a príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
budú obdobné pre vzťah Dodávateľa a Odberateľa. Pokiaľ Dodávateľ uzavrie s príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v budúcnosti dodatok k už uzatvoreným zmluvám 
či zmluvu novú. je Dodávateľ povinný zaslať Odberateľovi na vedomie kópiu týchto zmlúv 
či dodatkov. 



3. Odberateľ sa zaväzuje k informačnej povinnosti v prípade, že zistí poruchu na meracom 
zariadení. V takom prípade informuje o tomto zistení bez zbytočného odkladu Dodávateľa 
a príslušného PDS. V prípade potvrdenia vadného merania prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy sa strany zaväzujú vysporiadať svoje nároky na základe princípu bezdôvodného 
obohatenia. 

4. Pokiaľ poruchu podľa predchádzajúceho odseku neumožňuje zistenie odchýlky merania, 
zaväzuje sa Odberateľ zaplatiť cenu podľa príslušného odberového diagramu platného pre 
toto obdobie. Výšku rezervovanej kapacity alebo rezervovaného príkonu v jednotlivých 
odberných miestach je súčasťou odberového diagramu. 

Článok VI. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva 
sa dohaduje na dobu určitú. Platnosť Zmluvy nebude automaticky predĺžená, uzatvára sa 
na dobu určitú a po uplynutí tejto doby automaticky zaniká. 
Dátum začiatku dodávky: 01.10. 2019 
Dátum ukončenia dodávky: 30.09. 2022 

2. Zmluva môže byť ukončená dohodou strán. Každá zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy 
písomne odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou. 

3. Podstatným porušením sa pre účely tejto zmluvy rozumie zo strany Dodávateľa: 
- porušenie ustanovení článku I. ods. 1. tejto zmluvy, zo strany Odberateľa. 
- porušenie ustanovení článku I. ods. 2. a 3. tejto zmluvy. 
- omeškanie platenia dlžnej čiastky po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) dní odo dňa, kedy 

bola Odberateľovi odoslaná písomná výzva (upomienka) k zaplateniu, 
- užívanie neohlásených odberných zariadení pre odber 

4. Ukončenie zmluvného vzťahu podľa tohto článku Dodávateľ bezodkladne informuje 
príslušného PDS, pričom Dodávateľ nebude od dátumu prerušenia dodávky zodpovedný za 
odchýlku Odberateľa. 

5. Dodávateľ po skončení platnosti zmluvy podľa § 490 ods.2 Občianskeho zákonníka a 
novely (zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2011 ) ,kde bol 
doplnený do tohto ustanovenia odsek 2. Nesmie uplatniť prolongačné ustanovenia 
Takýmto svojvoľným predĺžením zmluvy tzv. prolongačným ustanovením zo strany 
Dodávateľa bude zmluva neplatná. 

6. Zmluvu možno dodatkom zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa § 18 
ods. 3 písm. b) zákona o VO. 

Článok VII. 
Prevod práv 

1. Každá zmluvná strana je oprávnená postupovať pohľadávky, ako aj prevádzať práva a 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu iba s písomným súhlasom druhej 
zmluvnej strany. Výnimku tvorí právne nástupníctvo, keď prevod práv a povinností 
nastáva i bez súhlasu druhej zmluvnej strany. 

2. Má sa za to, že v prípade otvorenia novej prevádzky Odberateľa, bude dodávka plynu do 
tejto prevádzky riešená formou dodatku k tejto zmluve. 



Článok VIII. 
Zmluvné sankcie 

1. Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s platením akejkoľvek dlžnej čiastky podľa tejto 
zmluvy, je povinný platiť Dodávateľovi úrok z omeškania. 

2. Oprávnenie Dodávateľa prerušiť dodávku trvá do doby, pokiaľ Odberateľ zaplatí celú 
dlžnú čiastku včítanie prípadných úrokov. Po obnovení dodávky plynu nebude Dodávateľ 
povinný dodatočne dodať dodávku plynu dohodnutú na základe príslušného odberového 
diagramu platného pre dané obdobie, v ktorom došlo k oprávnenému prerušeniu dodávky. 
Odberateľ bude povinný zaplatiť Dodávateľovi náhradu škody za takto nedodaný plyn 
zodpovedajúci čiastke, ktorá sa bude rovnať prípadnému kladnému rozdielu medzi tarifnou 
cenou podľa tejto zmluvy a cenou, za ktorú Dodávateľ predá alebo by predal tento 
nedodaný plyn (alebo jeho časť), vynásobeného množstvom takto nedodaného plynu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, kedy Odberateľ v priebehu kalendárneho roku, na 
ktorý je odber dohodnutý, alebo v období od dáta podpisu zmluvy do začiatku dodávky, 
zmení dodávateľa plynu alebo sa odhlási z odberného miesta a nezabezpečí v rozsahu a za 
podmienok uvedených v tejto zmluve pokračovanie v kontinuálnom odbere plynu v 
odbernom mieste treťou osobou, je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 31,-€/lMWh za neodohrané množstvo plynu z celkového množstva 
dohodnutého v tejto zmluve na príslušný kalendárny rok. 

Článok X 
Neplnenie z dôvodu vyššej moci 

1. Pokiaľ nebude zmluvná strana schopná plniť povinnosť dodania alebo odberu plynu z 
dôvodu okolností spôsobených vyššou mocou alebo za podmienok vyplývajúcich zo 
zákona č. 251/2012 Z. z... v platnom znení, bude táto zmluvná strana po dobu trvania tejto 
prekážky, avšak iba v rozsahu, v akom jej táto prekážka bráni plniť povinnosti k dodaniu 
alebo odberu plynu, oprávnená dočasne prerušiť plnenie tejto povinnosti. 

2. Po pominutí okolností spôsobených vyššou mocou nebude zmluvná strana povinná 
dodatočne dodať alebo odobrať tú dodávku plynu, ktorú nemohla dodať alebo odobrať z 
dôvodu okolností spôsobených vyššou mocou, a druhá strana nebude povinná plniť 
odpovedajúcu povinnosť k odberu alebo dodaniu takej dodávky plynu. Predchádzajúce 
vety tohto odseku sa uplatnia iba v prípade, že zmluvná strana, ktorá sa okolností 
spôsobených vyššou mocou odvoláva, splní povinnosti uvedené v ods. 4. tohto článku 
zmluvy. Povinnosť k dodaniu alebo odberu plynu nevylučuje prekážka majúca povahu 
vyššej moci, ktorá vznikla až v dobe, kedy povinná zmluvná strana bola v omeškaní s 
plnením tejto svojej povinnosti (t.j. povinnosť k dodaniu alebo odberu plynu, ktorá vznikla 
pred vznikom okolnosti majúca povahu vyššej moci a ohľadne ktorej je povinná zmluvná 
strana v omeškaní, naďalej trvá a nie je dotknutá následným vznikom okolností majúca 
povahu vyššej moci) alebo prekážka, ktorá vznikla z ich hospodárskych pomerov. 

3. Za okolnosť majúcu povahu vyššej moci sa považuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán (vrátane vzťahu k prevádzkovateľovi siete, ktorý zaisťuje plnenie 
povinností zmluvnej strany) akákoľvek okolnosť, ktorá sa objektívne vymyká kontrole 
zmluvnej strany, je touto zmluvnou stranou neodvrátiteľná. a ktorá spôsobuje neschopnosť 
zmluvnej strany plniť povinnosť dodať plyn alebo ho odobrať, a ktorá nevznikla v 
súvislosti s vôľou povinného. 

4. Zmluvná strana, ktorej braní v splnení záväzku okolnosť majúca povahu vyššej moci, je 
povinná bezodkladne informovať druhú stranu o rozsahu a predpokladanom trvaní 
nemožnosti plniť príslušnú povinnosť (za použitie všetkých primeraných technických a 



finančných prostriedkov) a urobiť všetky komerčné primerané opatrenia pre zníženie 
rozsahu a odstránenie príslušnej okolnosti majúcu povahu vyššej moci a pravidelne o 
týchto opatreniach druhú zmluvnú stranu informovať spoločne s novým odhadom 
predpokladaného trvania nemožnosti plniť príslušnú povinnosť. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenie 

1. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky, zákonom č. 
513/1991 Zb„ Obchodným zákonníkom, v platnom znení a zákonom č. 251/2012 Z. z. o 
energetike v platnom znení., a o podmienkach podnikania a výkone štátnej správy v 
energetickom odvetví. 

2. Odberateľ podpisom tejto zmluvy splnomocňuje Dodávateľa ku všetkým úkonom nutným 
k výpovedi zmluvného vzťahu so súčasným dodávateľom združených služieb a ďalej k 
uzatvoreniu zmluvy o pripojení s distribúciou plynu do vyššie uvedeného miesta 
s príslušným PDS. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená nahrávať telefonické hovory, v ktorých je dohodnutý 
odberový diagram a uchovávať tieto nahrávky ako dôkaz. Žiadnej zo zmluvných strán 
nebude treba v budúcnosti oznamovať, že sa uskutočňuje nahrávanie telefonických 
rozhovorov v zmysle predchádzajúcej vety a obe zmluvné strany prehlasujú, že dostali 
súhlas od svojich zamestnancov s takým nahrávaním a uchovávaním telefónnych hovorov. 

4. Strany sa zaväzujú, že žiadna z nich, bez písomného súhlasu druhej strany, neposkytne 
informácie o obsahu tejto zmluvy, a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane. Záväzok 
ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo 
alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riešenia sporov vyplývajúcich z porušenia tejto 
zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou bude miestne a vecne príslušný všeobecný súd. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a odberateľ dve vyhotovenia. 

7. Každé písomné oznámenie, upozornenie, výzva alebo oznámenie obsahujúce informácie 
týkajúce sa zmeny tejto zmluvy, pre odstúpenie od tejto zmluvy musí byť poslané druhej 
zmluvnej strane poštovou službou doporučene s doručenkou k rukám jeho štatutárneho 
orgánu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na akúkoľvek inú adresu písomne 
oznámenú druhou zmluvnou stranou pre účely doručenia s tým, že takéto oznámenie musí 
byť podpísané štatutárnym orgánom, alebo zástupcom na základe plné moci. Pre všetky 
doručenie sa dojednáva postup v zmysle § 45 - 50 zákona č. 99/1963 Zb„ občiansky súdny 
poriadok, v platnom znení, najmä sa dojednáva nevyvrátiteľná právna domnienka 
doručenia pre prípad, ak nebola niektorá zo strán zastihnutá na adrese v zmysle 
predchádzajúcej vety tohto odseku. 

8. Všetky zmeny či doplnenie tejto zmluvy je možné robiť len písomne, vo forme dodatku k 
tejto zmluve, podpísaným k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán. K návrhu 
dodatku sú strany povinné vyjadriť sa do 30- tich pracovných dní od jeho obdržania. Po tú 
istú dobu je návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ju odoslala. 

9. Ku dňu skončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto zmluvy s výnimkou tých záväzkov obsiahnutých v ustanoveniach, z 
ktorej povahy vyplýva, že majú trv ať aj naďalej. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nie sú si 
vedomí žiadnych prekážok, ktoré by bránili ich platnému uzavretiu. Na dôkaz toho 
pripojujú k tomu oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy. 



11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1.10.2019 po zverejnení na web stránke odberateľa. 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. 1-Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011P060 na predmet podnikania 

plynárenstvo v rozsahu „dodávka zemného plynu". 
Príloha č. 2- Cena za dodávku zemného plynu 
Príloha č. 3- Zoznam odberných a odovzdávacích miest Odberateľa (OPM) 
Príloha č. 4 - Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 

V Brodskom. dňa V Bratislave, dňa 

Za Odberateľa: Za Dodávateľa: 
/ * 

Anna Krídlová 
starostka obce 

/ 
Mgr. Dušan Vlnka 
Na základe udelenej plnej moci 
Energie2, a.s. 



URAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava 

Toto rozhodnutie nadobudlo 

č í s l o : 0 0 7 0 / 2 0 1 2 / P - P E ? . r á V O p , a , n 0 s ť d ň a 
Urad pre reguláciu 
dňa ../í2?.,J0.Zo1Z R O Z H O D N U T I E 

Úrad pre reguláciu sieťových odvětvi, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § S zákona £. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. I plsm. b) bod 2 /ál.ona C. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa 
§ 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci zmeny v povolení evidovanej pod číslom: 4746-2012-BA 
vykonal zmenu povolenia C. 2011P 0160 - 2. zmena zo dňa 02.07.2012 a vydáva 

povolenie č. 2011P 0160-3. zmena 
právnicke j osobe 

obchodné meno: Energie2, a.s. 
sídlo. Lazare t ská 3a , 811 08 Brat is lava právna lomia podnikania: akc iová spo ločnosť 

na p redmet podnikania : 

plynárenstvo 

Rozsah podnikania: d o d á v k a p lynu 

Doba platnost i povolenia do: na dobu neurči tú 

Povinnosti a technickí podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiava" všetky ustanovenia zákona 
C. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviadi a všeobecne 
závazné predpisy vydané na ich základe. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia C. 2011P 0160 - 2. zmena vydaní dňa 02.07.2012 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

Odôvodnenie: Dňu 01.09.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o energetike"). KcďJe podľa § 7 ods. 8 zákona o energetike na osoby, ktoré vykonávajú len činnosť dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa 
povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť a povinnosť určiť zodpovedného zástupcu nevzťahuje. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 
len „úrad"), ako vecne príslušný orgán, podľa S 9 ods. 1 pism. b) bod 2 v spojení s § 13 ods. 1. písni, a) a § 15 ods. 1, 2, 3 
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa §10 ods. 2 zákona o energetike začal správne konanie vo veci zmeny povolenia 
č. 2011P 0160 - 2. zmena zo dňa 02.07.2012 (vyňatie zodpovedného zástupcu) a podľa !) 33 ods. 2 v spojení s S 27 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konani (správny poriadok) držiteľovi povolenia ako účastníkovi správneho konania vo veci zmeny povolenia na podnikanie v energetike 
oznámil, že do 5 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia sa môže vyjadriť k podkladom prvostupňového rozhodnutia na úrade. Držiteľ povolenia sa 
k podkladom nevyjadril, preto úrad rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. 

Poučenie: Pmli tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastnici konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na Hrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 
S20 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, jc prcslu'imateľné súdom. 

Brat is lava, vydané dňa 27. septembra 2012 

/ S ú u f 
Ing. Már i a M a r k o v á 

r iaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky 
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Príloha č. 2 ku zmluve č. 1110526 

Cena za dodávku zemného plynu. 

1. Dohodnutá cena bez DPH za predmet zmluvy ako výsledok verejného obstarávania je 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Cena bude platiť počas celého zmluvného obdobia, zmluvná cena je stanovená podľa § 3 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Úprava ceny je možná napríklad v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu 
ccny (napr. zmeny dane z pridanej hodnoty (DPH), zmena taríf za prístup do distribučnej 
sústavy a distribúciu plynu v zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č.225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia plynu a pod.). 

Tabuľka č. 1 ceny plynu 
Predmet zákazky Cena 

Cena za jednu MWh vrátane 
prepravy, skladovania a všetkých 
poplatkov, okrem distribúcie 
a spotrebnej dane 

bez DPH: 23,73 € 
sadzba DPH: 20 % 
výška DPH: 4,75 € 
s DPH: 28,48 € 

(slovom: dvadsaťosem eur, 
štaridsaťoseni centov s DPH) 

Tabuľka č. 2 ceny za OM 
Predmet zákazky Cena 

Fixná mesačná sadzba za jedno 
odberné miesto 

bez DPH: 1,58 € 
sadzba DPH: 20 % 
výška DPH: 0,32 € 
s DPH: 1,90 € 

(slovom: jedno euro, deväťdesiat centov 
s DPH) 

Tabuľka č. 3 celkovej ceny 
Predmet zákazky Cena 

Cena celková za jednu MWh vrátane 
prepravy, skladovania, všetkých 
poplatkov a distribúcie, okrem 
spotrebnej dane 

bez DPH: 37,30 € 
sadzba DPH: 20 % 
výška DPH: 7,46 € 
s DPH: 44,76 € 

v 

(slovom: Štyridsaťštyri eur, 
sedemdesiatšesť centov s DPH) 



Tabuľka č. 4 
Predmet zákazky Cena 

Celková cena vrátane prepravy, skladovania, 
všetkých poplatkov a distribúcie, okrem 

spotrebnej dane za 3 roky počas trvania zmluvy 
pri predpokladanom odbere 1 080 MWh pre 
Obec Brodské Obecný úrad. Školská 1030/2, 
908 85 Brodské (OM 7) 

bez DPH: 40 315,22 EUR 

sadzba DPH: 20 % 

výška DPH: 8 063,04 EUR 

s DPH: 48 378,26 EUR 

V Brodskom, dňa 

Za Odberateľa: 

6~. <7 te/ 

Anna Krídlová 
starostka obce 

V Bratislave, dňa b 4 * 

Za Dodávateľa: 

Mgr. Dušan Vlnka 
Na základe plnej moci 
Energie2, a.s. 



I 

Príloha č. 3 ku zmluve č. 1110526 

Zoznam odberných a odovzdávacích miest Odberateľa (OPM) 

Odberné miesta 

1. SNP 809 JD, 908 85 Brodské - maloodber MT2 
Číslo odberného miesta: 4100019808 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410407553 
Predpokladaný odber plynu za rok: 19,68 MWh 

2. Školská 1030 OcÚ, 908 85 Brodské - maloodber MT5 
Číslo odberného miesta: 4100032827 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410408684 
Predpokladaný odber plynu za rok: 73,249 MWh 

3. Čulenova 150 PO, 908 85 Brodské - maloodber MT4 
Číslo odberného miesta: 4100019816 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410407555 
Predpokladaný odber plynu za rok: 38,192 MWh 

4. SNP 809 D sl., 908 85 Brodské - maloodber MT3 
Číslo odberného miesta: 4100019803 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPD1S000410407552 
Predpokladaný odber plynu za rok: 22,292 MWh 

5. Vajanskcho 405 ZS, 908 85 Brodské - maloodber MT3 
Číslo odberného miesta: 4100024359 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410405359 
Predpokladaný odber plynu za rok: 16,469 MWh 

6. Športová 600 TJ, 908 85 Brodské - maloodber MT4 
Číslo odberného miesta: 4100025641 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410408307 
Predpokladaný odber plynu za rok: 45,282 MWh 

7. Vajanského 406 KD, 908 85 Brodské - maloodber MT7 
Číslo odberného miesta: 4100019738 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000410407550 
Predpokladaný odber plynu za rok: 137,115 MWh 



8. Čulenova 791 Múzeum, 908 85 Brodské - maloodber MT1 
Číslo odberného miesta: 4100713724 
POD odberného miesta distribúcie: SKSPPDIS000423902414 
Predpokladaný odber plynu za rok: 8 MWh 

V Brodskom. dňa 

Za Odberateľa: 

5 Zo/c 

Anna Krídlová 
starostka obce 

* \ 

v - / - ^ J 

V Bratislave, dňa 

Za Dodávateľa: 

Mgr. Dušan Vlnka 
Na základe plnej moci 
Energie2, a.s. 
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energie Obchodné podmienky 
dodávky plynu pri poskytovaní'univerzálnej služby pre malé podniky mimo 

cenovej regulácie a pre stredné a veľké podniky 

í. 6. 

Preambula 4 
Obchodné podmienky dodávky plynu 
(dalej len .OP") upravujú zmluvné 
vzťahy pri dodávke plynu držiteľom 
povolenia na dodávku plynu - ob-
chodnou spoločnosľou Energie2, a .s., 
so sídlom Lazaretská 3a. 811 08 Bratislava. 
IČO: 46 113 177 zapísané) v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 
I. v oddiele Sa, číslo vložky 5389/B. 5 

držiteľ povolenia na dodávku plynu 
číslo 2011P01G0 (ďalej len .Dodávateľ) 
a Odberateľom plynu kategórie malý 
podnik mimo cenovej regulácie, stredný 
podnik a velký podnik (dalej len 7 
.Odberateľ). Vztähy medzi Dodávateľom 
a Odberateľom sa riadia najmä zákonom 
č. 251/2012 2. Z o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (dalej len 
.Zákon o energetike"), zákonom č. 250/2012 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a príslušnými vyhláškami a rozhodnutiami 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 8. 
(dalej len .ÚRSO") a ostatnými všeobecne 
závaznými právnymi predpismi v plynáren-
stve. 

PRVA ČAS? 
Predmet úpravy a pojmy 

Článok I. 
Predmet úpravy 

Tieto OP pri poskytovaní univerzálnej g 
služby malým podnikom mimo cenovej 
regulácie, stredným a velkým podnikom ^g 
upravujú vzájomné vzťahy medzi 
Dodávateľom a Odberateľom vznikajúce 
pri dodávke plynu z distribučnej siete 
príslušného prevádzkovateľa distribučnej 
siete. OP sú neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a 
Odberateľom v súlade s ustanovením 
Zákona o energetike a to: zmluvy o 
združenej dodávke plynu (ďalej len 
.Zmluva"). Ustanovenia v Zmluve majú 
prednosť pred ustanoveniami OP. ak sú s 
nimi v rozpore. 

Článok II. 
Pojmy 

Na účely týchto OP sa rozumie 
1. Malým podnikom mimo cenovej regu-

lácie. Stredným a Velkým podnikom je 
koncový odberateľ plynu, ktorý nespĺňa 
podmienky pridelenia sadzby a ceny za 
dodávku plynu malému podniku podľa 11. 
platného rozhodnutia URSO. 

2. dodávaleľom plynu osoba, ktorá má po-
volenie na dodávku plynu, Dodávaleľ je 
oprávnený ponúkať svoje služby prost-
redníctvom osobitných ponukových akcií, 
nových proáiklov. popr. Balíkov služieb. 
Podmienky produktov neupravené jed-
notlivými ustanoveniami sa riadia OP. 

3. prevádzkovateľom distribučnei siete 
plynárenský podnik oprávnený na dis-
tribúciu plynu. 

univerzálnou službou služba pre malé 
podniky mimo cenovej regulácie, 
stredné a veľké podniky, ktorú poskytuje 
Dodávaleľ na základe zmluvy o združenej 
dodávke plynu a ktorá zahŕňa súčasne 
distribúciu plynu a dodávku plynu 
a prevzatie zodpovednosti za odchýlku 
v ustanovenej kvalite za primerané, jed-
noducho a jasne porovnateľné, 
transparentné a nediskriminačně ccriy, 
distribúciou plynu doprava plynu 
distribučnou sieťou na účel jeho dopravy 
odberateľom plynu, 
dodávkou plynu predaj plynu vrátane 
ďalšieho predaja, ako ai predaj skvapal-
neného zemného plynu, 
odchýlkou malého podniku mimo ceno-
vej regulácie, stredného a veľkého podni-
ku ako účastníka trhu s plynom odchýlka, 
ktorá vznikla v určitom časovom úseku 
ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým 
množstvom dodávky alebo odberu plynu 
a dodaným alebo odobratým množstvom 
plynu v reálnom čase, 
odberným miestom (OM) miesto odberu 
plynu malého podniku mimn cenovej 
regulácie, stredného a velkého pod-
niku vybavené určeným meradlom: za 
jedno odberné miesto sa považuje jedno 1, 
alebo viac odberných plynových zaria-
dení užívaných malým podnikom mimo 
cenovei regulácie, stredným a veľkým 
podnikom sústredených do stavby alebo 
súboru stavieb: dodávka plynu sa 
uskutočňuje prechodom určeného me-
radla prevádzkovateľa distribučnej siete, 
SOPo - sadzbou ľa odobratý plyn ob-
chodníka 2. 
technickými podmienkami dokument 
vydaný prevádzkovateľom distribučnej 
siete, ktorý zabezpečuje nediskriminačně, 
transparentné, bezpečné pripojenie a pre-
vádzkovanie distribučnej siete, určuje 
technické podmienky pripojenia, pravid-
lá prevádzkovania distribučnej siete a 
záväzné kritériá technickej bezpečnosti 
distribučnej siete, ktoré obsahujú najmä 

10.1 technickú podmienky na meranie 
plynu vzťahujúce sa na základné 
pravidlá merania, 

10.2 prevádzku a konlrolu určeného 
meradla. 

10Jprinclpy postupu pri poruchách 
a poškodeniach určeného meradla. 

10.4 zásady prevádzkovania plynáren- 3. 
ských zariadení, 

10.5popis existujúcich pripojení do 
distribučnej siete. technické 
a prevádzkové obmedzenia pre 
distribučné siete. 4. 

prevádzkovým poriadkom dokument vy-
daný pievádzkovateľom distribučnej siete 
schválený ÚRSO upravujúci podmienky 
prevádzky distribučnej siete, práva a po-
vinnosti jednotlivých účastníkov trhu 
s plynom a klorý je záväzný pre všetkých 5. 
účastníkov trhu, 
určeným meradlom hmotnoslný prie-
tokomer, ktorý sa používa na meranie G. 
pretečenej hmotnosti plynov alebo 
pretečeného objemu plynov na účely -
výpočtu ceny za dodávku plynu. 1 

13. Dohodou o plalbách za opakovanú do-
dávku plynu - rozpis platieb za dodávaný 
plyn s povinnosťou uhrádzať plalby v 
dohodnutom dátume splatnosti. 

14. Vyhodnocovací rok - vyhodnocovacím 7. 
obdobím za prípadné nedodržanie 
zmluvne dohodnutých spoločných 
zmluvných množstiev odberu je vždy 12 8. 
po sebe nasledujúcich mesiacov so 
začiatkom ptvého vyhodnocovacího 
oodobia dňom začatia dodávky. V 
prípade, ak je odberné mieslo Odberateľa 
zaradené v inom takturačnom období ako 
ic deň začiatku dodávky, za 
vyhodnocovací rok sa bude považovať 
obdobie obsahujúce odbery za 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov. 

Zmluva uzatvorená medzi Dodávateľom 
a Odberateľom mflíe byť mcncuá len pí-
somným dodalkom so súhlasom oboma 
zmluvnými stranami. 
Osoba odlišná od Odbcralcía je 
oprtvnená podpísal Zmluvu len na 
základe predloženého plnomocenstva. 
Ak je osobou evidovanou ako Odberale' 
na príslušnom odbernom miesle osoba 
odlišná od vlaslnlka nehnuleľnosli, je 
Odberateľ povinný pri podpise Zmluvy 
predložiť písomný súhlas vtaslmka tejlo 
nehnuteľnosti s uzatvorením Zmluvy. 

9. V Zmluve sa Dodávaleľ zaväzuje 
zabezpečiť dodávku, ďisliibúciu, ako aj 
prepravu plynu do odberného miesla 
Odberateľa a prevzatie zodpovednosti za 
odchýlku, a Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zmluvne dohodnulú cenu. 

DRUHA ČASŤ 
Obchodné podmienky 

Dodávateľa 

Článok III. 
Uzatvorenie Zmluvy i . 

Pred uzatvorením Zmluvy sú zmluvné 
strany povinné za účelom identifiká-
cie preukázať svoju totožnosť. Zmluvu 
môže v mene Dodávateľa uzavierať tiež 
zástupca, ktorý bol na uzavretie Zmluvy 
Dodávaleľom písomne splnomocnený. 
Na požiadanie Odberateľa sa osoba 
podpisujúca Zmluvu v mene Dodávateľa 
preukáže písomným plnomocenstvom. 
Zmluva sa uzatvára 
2.1 v priestoroch zákazníckeho centra 

alebo Iného obchodného miesta 
Dodávateľa za prítomnosti zástupcu 
Odberateľa a Dodávateľa, a to na 
podnet Odberalcla alebo Dodávateľa, 

22 v mieste sídla Odberateľa alebo 
v iných miestach za prítomnosti 3. 
zástupcu Odberateľa a Dodávateľa, 
ak si Odberaleľ návštevu Dodávateľa 
vyžiadal. 

2.3 záväzným a včasným prijatím pí-
somného návrhu' osobne alebo 
doručovaním pošlou alebo kuriér-
skou službou, ak nebude zástupca 
Odberateľa a Dodávalet súčasne 
prítomní pri podpisovaní Zmluvy. 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
uzatvorenej medzi Dodávaleľom a 
Odberateľom sú OP. Odberaleľ musí 
dostať OP najneskflr pri uzatvoiení 
Zmluvy. 
OP sa vždy vydávajú v písomnej podobe, 
sú lormulované jasne a zrozumiteľne, 
a sú k dispozícii v slovenskom jazyku. OP 
a každú ich zmenu Dodávateľ zverejňuje 
na svojom wbovom sídlo najmenej 30 
dni pred účinnosťou tejto zmeny. 
Zmluva Je plalná dňom podpísania 
zmluvnými stranami a účinná dňom 
začalia dodávky plynu. 
Ak nie jr> v týchto OP uvedene alebo 
zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

§ 43a až 45 Občiansketw zákonníka. 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

Cena za združenú dodávku plynu |e sta-
novena cenmltom združenej dodávky 
plynu pre Odberateľov mimo regulácie 
(ďalej len .cenník") alebo dohodou 
zmluvných strán. 
Ak dodávateľ s Odberateľom uzavrie 
Zmluvu o združených službách, skladá 
sa cena z kúpnej ceny za dodaný plyn. 
poplatku za odberné mieslo a z ceny za 
distribúciu plynu vrátane súvisiacich 
služieb a cenou ostatných služich 
dodávky. Cena oslalnýcti služieo do-
dávky plynu sa skladá z cien prepravy, 
skladovania a šlruklurovania dodávky a 
ceny za odobratý plyn vrálane služieb 
obchodu. Cenu za disliibúciu a 
súvisiacich služieb stanovuje ÚRSO 
prostredníctvom cenového rozhodnutia. 
K ccnc plynu sa pripočítava spotrebná 
daň z plynu, daň z pridanej hodnoty a 
taktiež aj ďalšie piípadné dane a poplatky 
stanovené príslušným právnym 
predpisom. 
Ak Odberaleľ požaduje dodávku plynu 
oslobodenú od spolreonej dane z plynu 
a/alebo osvedčenia o registrácii daňo-
vého dlžníka, na základe ktorého je o-
právnený k nadobudnutiu plynu oslobo-
deného od spotrebnej dane z plynu lak. 
ako ustanovuje piíslušný právny predpis, 
musí túto skutočnosť doložiť viero-
hodným spôsobom Dodávateľovi, t.j. je 
povinný Dodávateľovi predložiť originál 
alebo overenú kópiu povolenia na oslo-
bodený plyn a/alebo overenú kópiu 
osvedčenia o registrácii daňového dlžní-
ka a je zároveň povinný písomne bezod-
kladne oznamovať Dodávateľovi akékoľ-
vek zmeny týkajúce sa povolenia na 
oslobodený plyn a/atebo osvedčenia o 
legislrácil daňového dlžníka. Porušenie 
lohlo ustanovenia je podslalným 
porušením Zmluvy a má za následok 
oprávnenie Dodávatela odslúpiľ od Zm-
luvy, odstúpením od Zmluvy nie je dotk-
nutý nárok Dodávateľa na náhradu škody. 



5. Ak Ocberalef sltati, resp. ie mu odňaté 
povolenie na oslobodený plyn a/alebo 
osvedčenie o regislrácn daňového 
dlžníka. pripadne dôjde k akejkoívek 
jeho zmene, musí túto skutočnosť bezod-
kladne písomne oznámiť Dodávateľovi. 
poruSenic tejto povinnosti je podstat-
ným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje 
Dodávateľa k odstúpeniu od Zmluvy, 
odstúpením od Zmluvy nie ie dotknutý 
nárok Dodávateľa na náhradu škody. 

6. Cena za združenú dodávku plynu sa 
uplatňuje pre každé odberné miesto 
osobilne. 

7. Dodávateľ si vyhradzuje právo spoplatnir 
vybrané služby čiaslkou podľa platného 
cenníka doplnkových služieb stano-
veného Dodávateľom. Odberateľ podpi-
som Zmluvy potvrdzuje, že sa s platným 
cenníkom Dodávateľa oboznámil. 

8. Dodávateľ fakturuje odber plynu podľa 
údajov zistených prevádzkovateľom 
distribučnej siete odpočtom nrčeného 
meradla alebo podľa typového diagramu 
dodávky podľa Prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodané a odobraté množstvo plynu sa 
vyhodnocuje ako množstvo energie 
vyjadrené v energetických jednotkách. 
Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti slanovené platnými daňovými 
a účtovnými predpismi7 vrátane 
označenia banky a Čísla Učtu. na ktorý 
má byt plalba pripísaná a informácie o 
skladbe ceny za dodávku plynu. 

9. Fakluračným obdobím ie obdobie, za 
klorč sa vykonáva vyúčtovanie odberu 
plynu. Dodávateľ vykonáva vyúčtovanie 
odberu plynu lormou vyúCIovacej (aktúry 
za príslušne odberne miesto Odberateľa, 
pre ktoré |e Zmluva uzatvorená, najmenej 
ledenkrál roCne. Dálumom dodania bude 
posledný kalendárny deň mesiaca, v 
ktorom sa vykonal odpočet. 

10. Odberateľ je povinny uhrádzal' 
Dodávateľovi za dohodnuté opakované 
dodávky plynu v priebehu fakturačného 
obdobia platby. Platba Odberateľa sa 
považuje za splnenú dňom pripísania 
úhrady v predmcinel sume na bankový 
účet Dodávateľa, ak je úhrada Odberateľa 
riadne identifikovaná (označená správ-
nym variabilným symbolom, prip. 
dalšími platobnými údajmi určenými 
dodávateľom! a Odberateľ zároveň 
písomne oznámil Dodávateľovi 
špecifikáciu vykonávanei platby. V 
prípade, ak Odberateľ nesplní čo i len 
jednu z uvedených podmienok. 
Dodávateľ |o oprávnený zaúčtovat plalbu 
prijatú od Odberateľa ku ktorémukoľvek 
záväzku Odberateľa vedenému na 
zákazníckom účte Odberateľa. Výška, 
počet a splatnosť platieb sú stanovené v 
rozpise plalieb, ktorý Dodávateľ 
Odberateľovi doničí prvýkrát po 
uzatvorení Zmluvy a následne na každé 
tfalšie lakluračné obdobie. Pri určení 
výšky plalieb na dalšie fakturačné 
obdobie Dodávateľ zohľadni výšku 
platieb za predchádzajúce taktuiačné 
obdobie a táto výška hude zohľadňovať 
skutočný odber plynu Odberateľa za 

2 Napríklad zákon č. <31/2002 L z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 222/2004 Z. l o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

predcnádza|úce lakluračné obdobie ale-
bo plánovaný odber na nadchádza-
júce íakturačné obdobie. Maximálny po-
čet platieb za takturačné obdobie je 12. 
Zmeniť výšku plalby môže Dodávateľ 
pri zmene výšky spotreby oproti pred-
chádzajúcemu porovnateľnému obdobiu 
zaslaním dokladu .Dohoda o platbách 
za odobratý, ale zatiaľ nevyfaklu-
rovaný plyn - faktúra". Zmeniť výšku 
plalby môže Dodávateľ pri zmene 
regulovaných cien za služby, kloré sú 
predmetom fakturácie zaslaním nového 
dokladu .Dohoda o platbách za 
odoDralý, ale zaliať ncvyíakturovaný plyn 
- faktúra", pričom bude o takomto 
postupe informovať Odberateľa. 

(ton splatnosti v nej uvedený, ak je lenlu 
deň dňom neskorším, pričom lýmlo 
nie je dolknulá platnosť ustanovenia bodu 
12. tohto článku IV. OP.I.j. nie je dotknuté 
právo Dodávateľa aplikovať kralšiu lehotu 
splatnosti vyúčtovacej (aktúry. pokiať sú 
splnené podmienky uvedené v bode 12. 
tohto článku IV. OP. Ak pripadne posledný 
deň splatnosti faktúry na deň 
pracovného voľna alebo pokoja, je dňom 
splatnosti faktúry najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

16. Dotlávaleľ vráti preplatok z vyúčtovacej 
faktúry Odberateľovi 
16.1 bankovým prevodom na bankový 

účet Odberateľa. 
16.2 poštovým peňažným poukazom, 
16.3 jednostranným započilaním voči 

najbližšie splatným platbám. 
11. V prípade, ak sa Odberateľ najmenej 17. Dodávateľ je oprávnený jednostranne si 

dvakrát počas doby Íroch po sebe nas-
ledujúcich mesiacov dostane do omeš-
kania s úhradou plnení podľa dohod-
nutého rozpisu plalieb. alebo ak 
Odberateľ v priebehu troch po sebe 
nasledujúcich mesačných vyúčto-
vacích cyklov reálnou spotrebou plynu 
prekročí výšku plalieb určenú a 
dohodnutú podľa rozpisu platieb o 
viac ako 15 %. Dodávateľ má právo 
zmeniť výšku, počet a splatnosť plalieb a 
určiť nový rozpis plalieb. ktorý je 
Odberateľ povinný akceptovať a 
podľa neho sa riadiť. 

12. V prípade, ak sa Odberateľ napenei 
dvakrát počas doby troch po sebe 
nasledujúcich mesiacov doslané do 
omeškania s úhradou plnení podľa 
dohodnulého rozpisu plalieb. má 

započilať akékoťvek svoje pohľadávky 
proli pohľadávkam Odberateľa. na 
tento účet sa pohľadávka Odberateľa 
považuje za splatnú v rozsahu, v akom 
má dôjsť k jej započítaniu. Odberateľ 
je oprávnený započítať si akékoľvek 
svoje pohľadávky proti pohľadávkam 
Dodávateľa len na základe písomnej 
dohody podpísanej s Dodávateľom. 

18. Všetky plalby podľa Zmluvy sa 
vykonávajú spôsobom dohodnutým v 
Zmluve. Náklady spojené s úhradou 
záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové 
poplatky, poštové poplatky) znáša každý 
účastník Zmluvy sám. V Zmluve je 
možné dohodnúť nasledujúce spôsoby 
úhrady plalieb. 
18.1 bankový prevod, 
18.2 poštový peňažný poukaz. 

Dodávateľ právo okamžite zmeniť lehotu 19. V bankovom styku sa používajú varia-
s|ilalnosii nasledujúcich vyúčtovacích hilné symboly uvedené na príslušnej 
faktúr tak. že namiesto 14. dňa od laktúrc. 
dátumu vystavenia týchto vyúčtovacích 20. Ak Odberateľ jednoznačne neurčí, na 
faklúr budú lakého vyúčtovacie faktúry úhradu ktorého záväzku je jeho plalba 
splatné 3. deň od dátumu ich vystavenia. určená, použilo sa táto platba na Ohradu 

13. V prípade, ak Odberateľ najmenej dvakrát akéhokoľvek splatného záväzku 
počas doby troch po sebe nasledujúcich odberateľa, 
mesiacov neoodrží termíny splatnosti 21. Pri bezhotovostnom prevode z ijčlu sa za 
akýchkoľvek peňažných záväzkov podľa 
tejto zmluvy, Dodávateľ je oprávnený 
požadovať od Odberateľa poskytnutie 
peňažnej zábezpeky (kaucie) vo výške až 
do trojnásobku peňažného záväzku 
splalného v čase vzniku nároku 
Dodávateľa na uplatnenie si peňažnej 
zábezpeky (kaucie), pokiaľ nie je 
dohodnutý iný spôsob poskytnutia 
zábezpeky. Odberateľ jc povinný bez 
zbytočného odkladu lakejto požiadavke 

deň plalby považuje deň. ketf bola plalba 
pnpisaná na účet Dodávateľa alebo 
Odberateľa. Pri platbe v hotovosti 
poštovým peňažným poukazom na 
príslušný účel Dodávateľa alebo 
Odberateľa sa za deň plalby považuje deň. 
ked pošta holovosť prijala. Ak pripadne 
deň splatnosti plalby na deň pracovného 
voľna alebo na deň pracovného pokoja, je 
dňom splatnosti najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

Dodávateľa vyhovieť, pričom porušenie 22. Nedoplalok z vyúčtovacej faktúry alebo 
lejio povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 

14. Po zistení skutočného odberu plynu za 
príslušné lakluračnŕ obdobie vypočíta 
Dodávate! rozdiel medzi cenou stanove-
nou na základe skutočného odberu plynu 
a súčtom prijatých platieb za celé 
obdobie od začiatku lakturačného 
obdobia do dňa odpočtu skutočného 
odberu plynu. Tenlo rozdiel bude 
fakturovaný Odberateľovi vo vyúCIovacej 
faktúre vystavenej za príslušné 
odberné miesto Odberateľa 
platných na obdobie dodávky plynu. 

15. Preplatok z vyúčlovacej faktúry uhradí 
Dodávateľ Odberateľovi v lehote 
splatnosti vyúčtovacej faktúry. Lehota 
platnosti vyúčtovacej faktúry je 14. deň 

plalbu uhradf Odberateľ v lehote 
splatnosti. V prípade nezaplatenia je 
Dodávateľ oprávnený na náklady 
Odberateľa po jeho predchádzajúcom 
poučení o prerušení dodávky plynu 
prostredníctvom prevádzkovateľa distri-
bučnej siete obmedziť alebo prerušiť 
distribúciu plynu do odberného miesla až 
do vyrovnania všetkých peňažných 
záväzkov Odheralofa voči Dodávateľovi 
alebo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 
XII. ods. 8 týchto OP. 

v cenách 2 3 - l n é "rít)a<)né P,a,tiy podľa Zmluvy (napr. 
zmluvné pokuty, škody, úroky z 
omeškania, tfalšic náklady, náhrady) sú 
splatné na výzvu na ich úhradu: doklad o 
zaplatení dalších nákladov je Dodávateľ 
povinný vystaviť. 

od dátumu vystavenia faktúry, alebo v 2 4 ' P r i m e r e ^ 

plalieb. bankového spojenia Dodávateľa, 
bude Zmluva zmenená lormou 
oznámenia Dodávateľa OdDerateľovi. 

25. Za náklady súvisiace so zmenou Zmluvy 
(úpravou odberného miesla) vyvolané 
Odberateľom, mimo úkonov, ktoré sú 
zahrnulé v sadzbách, účtuje Dodávateľ 
alebo PDS poplatky podľa platného cen-
níka služieb PDS. 

26. Ak sa na dodávku plynu podľa Zmluvy 
začnú uplalňovať akékoľvek rtové 
poplalky. dane podľa legislatívnych 
predpisov alebo príslušných platných 
cenových rozhodnutí URSO. alebn pri 
zmene príslušného cenového rozhodnu-
tia URSO, alebo ak dôjde k zmene týchto 
poplatkov, bude nová cena zohľadňujúca 
takúto zmenu platná odo dňa účinnnsli 
príslušného legislatívneho predpisu 
alebo cerového rozhodnutia URSO, tesp. 
jeho zmeny. 

TRETIA ČASŤ 
Podmienky dodávky a odberu 

plynu 

Článok V. 
Povinnosti Dodávateľa 

a povinnosti Odberateľa 

1. Dodávateľ je povinný 
1.1 zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú 

dodávku plynu Odberateľovi formou 
opakovaných dodávok plynu za 
podmienok dohodnutých v Zmluve 
avOP. 

1.2 poskytovať Odberateľovi informá-
cie týkajúce sa cien za dodávku 
plynu, podmienok dodávky plynu 
a štruktúry ceny za dodávku plynu, 

1.3 informovať Odberateľa o zmene OP 
najneskôr 30 dní pred účinnosťou 
zmeny OP prostredníctvom svojho 
webového sídla. 

1.4 uhradiť Odberateľovi kompenzáciu 
za nedodržanie dohodnutej kvality 
dodaného plynu a s dodávkou 
súvisiacich služieb, spôsobom, vo 
výške a za podmienok uvedených 
v štandardoch kvality1: ak bude 
Dodávateľ uhrádzať kompenzačnú 
platbu Odbcratcľnvi podľa osobit-
ných predpisov, kompenzačná plat-
ba sa považuje za uhladenú dňom 
odpľsania peňažných prostriedkov 
z účtu Dodávateľa pri bezhotovost-
nom prevode z účtu alebo dňom 
odoslania súboru platieb Slovenskej 
pošte pri platbe v hotovosti 
prostredníctvom poštového 
peňažného poukazu. Uhradenie 
kompenzačnej platby nie jc 
podmienené predchádzajúcim 
podaním žiadosti o jej vyplatenie. 

1.5 Zabezpečiť dohodnuté množstvo 
plynu do odberného miesla 
Odberateľa v súlade s prevádzkovým 
poriadkom PDS ku dňu dodania 
plynu, distribúciu plynu a systémové 
služby, 

3 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustan-
ovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, 
prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky 
plynu. 
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1.6 Zabezpečiť prechod práv a po-
vinnoslf k dodanému plynu na 
Odberaleľa. 

1.7 prevziať za Odberateľa zodpovědnost 
za odchylku podľa príslušných 
právnych predpisov, 

1.8 zabezpečiť bezpečnostný šlandard 
dodávky plynu podľa ustanove-
nia zákona o energetike v platnom 
znení. Dodávateľ nie je povinný 
dodávať do tých odberných miest 
Odberateľa, kde Odberateľ nemá 
uzatvorenú platnú Zmluvu o pripo-
jení s príslušným PDS a v prípade 
uzatvorenia Zmluvy o dodávke plynu 
Dodávateľ nie je povinný dodávať do 
tých odberných miest Odberateľa, 
kde Odberateľ nemá uzatvorenú plat-
nú Zmluvu o poskytnutí distribúcie 
s príslušným PDS. 

2. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Dodávateľovi maximálnu súčinnosť pri 
akýchkoľvek rokovaniach Dodávateľa 
s SPP-DisIribúcia a.s„ alebo príslušným 
PDS týkajúcich sa OM Odberateľa. 

3. Odberateľ je povinný 
3.1 mať zriadené a pripojené odberné 

plynové zariadenie v súlade s tech-
nickými podmienkami pripojenia 
určenými prevádzkovateľom distri-
bučnej siete a vsúlade s predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. 

3.2 mat uzatvorenú Zmluvu s icdným Do-
dávateľom na dodávku plynu do 
odberného miesta uvedeného v 
Zmluve, a to z dôvodu prenese-
nia zodpovednosti za odchýlku na 
Dodávateľa po dobu trvania Zmluvy. 
Odberateľ berie vedomie, že 
ponišenie lejlo povinnosti |e 
podslalným prenišením Zmluvy, 
ktoré oprávňuje Dodávateľa k od-
stúpeniu od Zmluvy, odstúpením 
od Zmluvy nezaniká právo Do-
dávaleťa na náhradu škooy prípad-
ne dohodnutú zmluvnú pokutu. 

3.3 už odo dňa podpisu Zmluvy 
poskytovať Dodávateľovi potiebnú 
súčinnosť vedúcu k vykonaniu 
zmeny dodávalela plynu a zdržať 
sa akýchkolvefc právnych a iných 
úkonov, ktorých následkom je zas-
tavenie pincesu zmeny dodávateľa 
plynu alebo nevykonanie zmeny 
dodávateľa plynu, napríklad vo lorme 
dodatočného odvolávania alebn 
rušenia výpovede alebn Inej lormy 
ukončenia zmluvy so súčasným 
dodávateľom plynu, prípadne tiež 
súvisiacich služieb (napriVlad uzat-
váranie zmlúv a dodatkov s Inými 
dodávateľmi). Ak Odberateľ poruší 
povinnosti uvedené v predchádza-
júcej vete. má Dodávateľ voči 
Odberateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1000-
EUR pre každý pn'parl porušenia 
za každé icdno odberné miesto; 
právo na náhradu škody spôsobenej 
Dodávateľovi uvedeným konaním nie 
je týmto dotknuté, 

3.4 umožniť prevádzkovateľovi distribuč-
nej siete montáž určeného meradla 
a umožniť prevádzkovateľovi distri-
bučnej siete prístup k určenému 
meradlu. 

3.5 preukázať Dodávateľovi pri uzatvorení 
Zmluvy užívacie právo k 
nehnuteľnosli. do ktorej sa bude 
uskutočrtovaľ dodávka plynu (dalei 
len .dotknutá nchnulcľnosO, 
prípadne preukázať súhlas vlastníka 
dotknutej nehnuteľností s jej 
užívaním. 

3.6 preukázať počas trvania Zmluvy na 
výzvu Dodávateľa do 20 dní od 
doručenia výzvy trvanie užívacieho 
práva na dotknulé nehnuteľnosti 
alebo Irvajúci súhlas vlastníka podľa 
bodu 3.5 naimá, ak vlaslnik trvanie 
lohto práva alebo súhlasu pred 
Dodávateľom spochybni, 

3.7 udržiavať odberné plynové zariadenie 
v zodpovedajúcom technickom stave, 

3.8 oznámiť Dodávateľovi zmenu údajov 
uvedených v Zmluve, a tn najneskôr 
do 5 pracovných dni odo díía idi 
zmeny; inak zodpovedá za dôsledky 
nesplnenia lejto oznamovacei povin-
nosti. nesplnenie lejlo oznamovacej 
povinnosti sa považuje za podstatne 
porušenie Zmluvy Odberateľom, 
ktoré oprávňuje Dodávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy, odstúpením 
od Zmluvy nie je dolknulý náiok 
Dodávateľa na náhradu škody. 

3.9 poskytnúť Dodávateľovi potrebné ú-
daje. ktoré je Dodávateľ povinný 
poskytovať o Odberateľoch prevádz-
kovateľovi dislribučnci siete, do 
ktorej je odberné miesto Odberateľa 
pripojene, a poskytnúť súčinnosť • 
potreonú k realizácii riadnej a 
včasnej zineny dodávateľa plynu 
podľa Zmluvy. 

3.10 uliiadiľ Dodávateľovi náklady spoje-
né so zasielaním výziev, upomienok 
a Iných písomností k splneniu 
povinnoslí Odberateľa zo Zmluvy a 
tiež náklady spojené s prenišením. 
obnovením alebo ukončením dodáv-
ky plynu v prípadoch podľa 
ustanovení OP. ( 

3.11 poslupovaľtak. aby bola po celú 
dobu trvania Zmluvy umožnená 
dodávka plynu Dodávateľom, keby 
došlo k akcjkolVc< zmene týkajúcej 
sa pripojenia, zaväzujú sa zmluvné 
sírany uzavrieť dodalok k Zmluve, 
aby došlo k nadväznosti na zmeny 
na plnú realizáciu dodávok plynu 
v súlade so Zmluvou. 

3.12 sledovať vereine dostupné informá-
cie o vyhlásení obmedzujúcich 
regulačných opatrení v súlade s 
platnými právnymi predpismi a v 
pripadc ich uvcrcinenla sa nimi 
riadiť, 

3.13 uhradiťDodávatcľovi cenu Dodávky 
plynu a poskytnutých služieb. 

3.14 Odběratel je povinný odoberať plyn 
a dohodnutých podmienok iba cez 
meradlo (plynomer), ktoré pnpojil 
PDS alebo ním poverená nsoba. 
Odberateľ nesmie s meradlom 5 
akokoľvek manipulovať, do meradla 
akokoľvek zasahovať alebo porušiť 
islenie (plombu), prípadne umiesl-
nené na meradle alebo prívodu k 
meradlu; porušene istenia sa 
považuje za poruchu meradla. 

Článok VI. 
Dodávka a meranie plynu 

. Meranie množstva odobratého plynu 
uskuločňuje prevádzkovateľ distribučnej 
siete určeným meradlom v mieste 
dodávky. Zistenie stavu určeného 
meradla pri odberných miestach typu C 
sa vykonáva v tomto poradí 
1.1 prevádzkovateľ distribučnej siele 

lyzickým odpočtom, 
1.2 samoodpočlom Odberateľa, ktorý 

oznámi stav určeného meradla pria-
mo príslušnému prevádzkovateľovi 
distribučnej siete alebo prostredníc-
tvom Dodávateľa najneskôr v dmhý 
pracovný deň nasledujúd po dálume 
odpočtu, 

1.3 ak nie je preukázateľne možné 
vykonať odpočet podľa bodu 1.1 
z dôvodu nedostupnosti meradla 
a Odberateľ neoznámi stav meradla 
pod'a bodu 1.2 odhadem stavu 
meracieho zariadenia k dátumu 
odpočlu na základe diagramu a po-
slednej aktuálnej predpokladane! 
ročnej spotreby. 

2. Montáž alebo výmenu určeného 
meradla zabezpečuje prevádzkovateľ 
distribučnej siete po splnení stano-
vených technických podmienok na 
meranie plynu. Druh, počet, veľkosť 
a umiestnenie určeného meradla a ovlá-
dacích zariadení určuje prevádzkovateľ 
distribučnej siete, 

i. Odberateľ je povinný umožniť 
prevádzkovateľovi distribučnej sie-
te alebo poverenei osobe monláž 
určeného meradla a nevyhnutný prístup 
k určenému meradlu s cieľom prevádz-
kovej kontroly, údržby, odpočlu alebo 
demontáže a zároveň je povinný umožniť 
prevádzkovateľovi distribučnej siete kon-
trolu odberného plynového zariadenia 
odberného miesta Odberateľa, 

i. V prípade poruchy určeného meradla 
alebo z iného dôvodu, klorý spôsobuje 
nemožnosť odpočtu množstva plynu 
meraného určeným meradlom sa určí 
spotreba pomocou náhradného určeného 
meradla alebo dohodou medzi 
prevádzkovateľom distribučnej siele a 
užívateľom distribučnej siete. Ak k 
dohode nedôjde, určí sa odber plynu. 
4.1 výpočtom množstva plynu podľa 

priemeru množstva plynu namera-
ného za posledné porovnateľné 
obdobie, kedy určené meradlo, 
resp. odpočet údajov prebehol bez 
nežiaducich vplyvov, a teda meradlo 
meralo správne. 

42 podľa spotreby rovnakého obdobia 
predchádzajúceho roka. s prihliad-
nutím na prípadné zmeny v počte 
a príkone spotrebičov, 

4.3 podľa porovnateľnej spotreby 
v budúcom období. 

. Prevádzkovateľ distribučnej siete je po-
vinný písomne informovať Odberateľa 
o termíne plánovanej výmeny určeného 
meradla najmenej 30 dní vopred; lo ne-
platí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším 
oznámením termínu plánovanej vý- 1 
meny určeného meradla. Prevádzkovateľ 
distribučnej siete pri výmene určeného 
meradla je povinný inlormovať 

Odbcralcla o sláve odobratého množstva 
plynu, a zároveň je povinný oznámiť stav 
určeného meradla pred výmenou a slav 
nnvého určeného meradla po výmene. 
Ak sa Odberateľ nezúčastní výmeny 
určeného meradla, je prevádzkovateľ 
distribučnej siele povinný písomne 
inlormovať Odberateľa o výmene, sláve 
určeného meradla pred výmenou a stave 
nového určeného meradla po výmene 
a uskladniť demontované určené meradlo 
minimálne 00 dni z dôvodu umožnenia 
kontroly slávu určeného meradla 
Odberateľom. 

6. Dôvody výmeny určeného meradla môžu 
byť najmä 
6.1 výmena určeného meradla pred 

skončením platnosti overenia. 
6.2 výmena uičcného meiadla pn 

požiadavke na preskúšanie určeného 
meradla, 

6.3 výmena uičcného meradla, ak nas-
tala pnrucha na určenom meradlo, 

5.4 výmena určeného meradla z dôvodu 
zmeny zmluvných podmienok. 

7. Podrobnosti súvisiace s výmenou 
určeného meradla sa spravujú a sú 
bližšie upravené prevádzkovým poriad-
kom prevádzkovateľ distribučnej siete, 
resp. technickými podmienkami 
prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodávka plynu je zahá-
jená okamihom sprevádzkova-
nia určeného meradla (plynomeru) 
a uskuločňuje sa podľa podmienok 
v Zmluve prechodom plynu z príslušnej 
distribučnej siete cez meracie zariadenie 
do odberného miesla Odberatela. 
Meranie dodávok plynu vrátane vy-
hodnocovania a odovzdávania 
výsledkov merania pre vyúčtovanie 
dodávky plynu a dalších potrebných 
informácií pre vyúčtovanie dodávky, 
je zisťované PDS podlá príslušného 
právneho predpisu. 

I. Dodávateľ si vyhradzuje pri pred-
chádzaní stavu núdze a pri stave 
núdze obmedziť dodávku plynn 
Odběratelovi podľa regulačného 
stupňa, kam je tento zaradený v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

. Dodávateľ ľakturuie dodané množslvo 
plynu na základe skutočne nameraných 
údajov o dodávke plynu alebo na základe 
údajov o dodávke plynu určených 
typovým diagramom dodávky. Na 
príslušnom odbernom mieste sa vykoná 
odčítanie skutočne nameraných údajov 
o dodávke plynu minimálne raz ročne. 
Dodávateľ je povinný v každej laktúre za 
dodávku plynu uviesť číslo odberného 
miesta, pod ktorým ie odberné miesto 
evidované u PDS. 

, Ak odberateľ určený podía tarilnej sku-
piny SPP Distribúcia a.s. tarifnej sku-
piny 1 až 26 odoberie počas príslušného 
vyhodnocovacieho roka na svojich OM 
množstvo eneigic nižšie ako 85% 
zmluvne dohodnuté Spoločné zmluvne 
množstvo (ďalej len .SZM"), Dodávateľ je 
oprávnený zostávajúce neodobraté 
množstvo lakturovaľ Odberateľovi, 
pričom cena za 1 kWti zostáva rovnaká, 
ako bola v Zmluve dohodnulá. 
Ak Odberateľ určený podľa tarifnej sku-
piny SPP Distribúcia a_s. larilnej sku-
piny 1 až 8 odoberie počas príslušného 
vyhodnocovacieho roka na svojich OM 



) 

množstvo energie presahujúce 105% 
zmluvne dohodnuté SZM, Dodávateľ je 
oprávnený zvýšiť cenu za každú kWh 
odobratú v tomto období nad SZM, a to o 
20% SOPOmax, kde SOPOmax najvyššia 
sadzba za odobratý plyn SOPO spomedzi , 
všetkých SOPO dohodnutých pre 
príslušné OM platných v čase, ked 
Odberateľ odoberal množstvo energie 
presahujúce SZM dohodnuté pre daný 
vyhodnocovací rok. 

1*1. Ak Odberateľ určený podľa larilnej sku-
piny SPP Distribúcia a .s. tarifnej sku-
piny 9 až 26 odoberie počas príslušného 
vyhodnocovadeho roka na svojich OM 
množstvo energie presahujúce zmluvne 
dohodnuté SZM, Dodávateľ jc oprávnený 
zvýšiľ ccnu za každú kWh odobratú v 
lomlo období nad SZM. a to o 20% 
SOPOmax, kde SOPOmax naivyššia 
sadzba za odobratý plyn SOPO spomedzi 
všetkých SOPO dohodnutých pre 
príslušné odberné miesta platných v 
čase, ked Odberateľ odoberal množstvo 
energie presahujúce SZM dohodnuté pre 
daný vyhodnocovací rok. 

15. Ak Odberateľ v ktoromkoľvek Dni na 
ktoromkoľvek odbernom mieste odobe-
rie množstvo plynu presahujúce Denné 
maximálne množstvo (tfalej len .DMM") i . 
uvedené pre prfslušné odberné miesto 
v zmluve. Odberateľ zaplatí Dodávateľovi 
za určený počet prekročení DMM 
v danom mesiaci za objem prekročenia 
na výstupnom bode nad príslušný limil 
sadzbu v zmysle platného Rozhodnu-
tia, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby 
mal pre loto obdobie uzavretú samo-
statnú zmluvu o distribúcii plynu do 
príslušného odberného miesla. Ak 
počas daného mesiaca v ktoromkoľvek 
Dni Odberateľa odobral množstvo plynu 
presahujúce DMM uvedené v zmluve na 
jednom alebo viacerých odberných mie-
stach. a súčasne v lomlo Dm došlo voči 
DndávaIcľovI k uplatneniu poplatku za 
prekročenie dennei distribučné! kapacity 
na vstupnom bode v zmysle platného Ro-
zhodnutia. Odberateľ popri poplatku uve-
denom v prvej vete tohto bodu zaplalí za 
objem prekročenia DMM nad príslušný 
limit na každom príslušnom odbernom 
mieste a| poplatok za prekročenie dennei 
distribučnej kapacity na vstupnom bode 
v zmysle platného Rozhodnutia, ktorý by 
bol povinný zaplaliť. keby mal pre lolo 
obdobie uzavrelú samostatnú zmluvu 
o distribúcii plynu do príslušného OM. 

16. Ak má Odberalel alebo Dodávateľ po-
chybnosti o správnosti merania úda-
jov o dodávke plynu alebo odbe'e 
plynu určeným meradlom alebo zistí 
na určenom meradle chybu, má právo 
požiadaľ prevádzkovateľa dislrihučnej 
siele o preskúšame určeného meradla, 
ktorý je povinný do 15 dni od doručenia 
písomnei žiadosti zabezpečiť výmenu 
určeného meradla a predložiť určené 
meradlo na preskúšanie. 2. 

17. Dodávateľ má právo prerušiť alebo 
ukončiť dodávku plynu Odberateľovi 
podľa Zákona o energetike ako 3j pri 
ukončení Zmluvy. 

18. Odberateľ berie na vedomie, že preiušenie 
alebo ukončenie dodávky plynu vykoná 
príslušný PDS na žiadosť Dodávateľa a na 
náklady Odberalela v pilpade poiušenia 
Zmluvy a Zákona o energetike. 

Článok VII. 
Obmedzenie a prerušenie 

distribúcie plynu 

Distribúcia plynu do odberného miesla 
Odberateľa môže byt prenišená alebo 
obmedzená v prípadoch a za podmienok 
slanovených v Zákone o energetike a v 
súvisiacich predpisoch. 
V prípade plánovaného obmedze-
nia alebo prerušenia distribúcie 
plynu ie prevádzkovateľ distribučnej 
siete v súlade so Zákonom n energe-
tike. ako aj prevádzkovým poriadkom 
prevádzkovateľa distribučnej siete po-
vinný oznámiť Dodávateľovi 15 dní vo-
pred začiatok obmedzenia, skončená 
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie 
plynu. Dodávateľ bez zbytočného od-
kladu o uvedenei skutočnosll intormuie 
Odberateľa, a lo písomne v papierovej 
podobe alebo v elektronickej podobe na 
adresu Odberateľa. 

Článok VIII. 
Neoprávnený odber a náhrada 

škody 
Na účely OP je neoprávneným 
odberom plynu odber 

*.1 bez uzatvorenej Zmluvy 
1.1.1 o pripoiení k distribučnej 

sieti, 
1.1.2o združenei dodávke plynu, 
1.1.3 o prístupe do distribučnej 

siele a distribúcii plynu. 
1.2 nemeraného plynu. 
1.3 bez určeného meradla alebo 

s určeným meiadloni, kloré 
v dOsledku neoprávneného zásahu 
Odberateľa nezaznamenáva alebo 
nesprávne zaznamenáva odber 
plynu, 

1.4 meraný uičeným meradlom, na kto-
rom bolo pomšené zabezpečenie 
proti neoprávnenej manipulácii ale-
bo určeným meiadlom. kloré nebolo 
namontované prevádzkovateľom 
distribučnej siete, 

1.5 ak Odberateľ neumožnil 
prevádzkovateľovi distribučnej siete 
prerušenie dodávky plynu; laký 
odber sa za neoprávnený odbe' 
považuje odo dňa. ked Odberateľ 
neumožnil prerušenie dodávky 
plynu, 

1.6 ak Odbeialel nedodržal obmedze-
nia určené Dodávatelom alebo 
prevádzkovateľom dishibučnej siete. 

1.7 ak Odberateľ neoodržal zmluvne 
dohodnulé platobné podmienky. 

1.8 ak Odberalel opakovane bez vážneho 
dôvodu neumožnil prístup k meiad-
lu. aj ked bol na lo prevádzkovateľom 
distribučnej siete vopred vyzvaný 
pisomnou výzvou, ktorej doručenie 
Odberalel potvrdil. 

Odberateľ jc povinný nahradiť 
Dodávateľovi škodu spôsobenú neopráv-
neným odberom plynu a náklady s tým 
súvisiace. Výška škody bude určená 
súčinom objemu neoprávnene odo-
oratého množstva plynu podľa 
podkladov prevádzkovateľa distribučné) 
sústavy a ceny za 1 kWli ktorá bola 
zmluvne dohodnutá. 

3. Pri orerušeni alebo ukončení dodávky 
plynu pii neoprávnenom odbere 
Odberateľovi nevzniká právo na náhradu 
Škody a ušlého zisku. Pri neoprávnenom 
odbere |e Dodávateľ oprávnený vykonať 
po jeho zistení prenišenie alebo 
ukončenie dodávky plynu. Dodávateľ 
nznámi prerušenie alebo ukončenie 
dodávky plynu príslušnému PDS. 

Článok IX. 
Dodávateľ poslednej inštancie 

1. Dodávka poslednej inštancie sa začína 
dňom nasledujúcim po dni. ked 
Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať 
plyn a bola dodávateľovi plynu poslednej 
inštancie oznámená lálo skutočnosť. 

2. Dodávka poslednej inšlancie trvá najviac 
Irl mesiace. Odberateľ uhradí 
dodávateľovi poslednej inštancie cenu za 
dodávku plynu podľa cenového rozhod-
nutia vydaného tIRSO pre dodávateľa 
poslednej inštancie. Dodávka poslednej 
inšlancie sa môže ukončiť skôr v prípade, 
že Odberateľ uzatvorí Zmluvu s novým 
dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj 
dodávateľ poslednej inštancie. 

3. Ak Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať 
plyn Odberateľom. Zmluva zaniká dňom. 
ked Dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať 
plyn. 

4. Prevádzkovateľ distribučnej siete najnes-
kôr 15 dni pred uplynutím výpovednej 
lehoty zmluvy o prístupe do distribučné) 
siete a distribúcii plynu alebo bezprost-
redne po lom, ako sa dozvie, že Dodávateľ 
stratil spôsobilosť dodávať plyn. oznámi 
Odberateľovi 
4.1 deň. od ktorého sa začína dodávka 

plynu dodávateľom poslednej 
inštancie, 

4.2 dôvod začatia dodávky plynu 
dodávateľom poslednej inšlancie, 

4.3 zánik Zmluvy, ak pôvodný dodávateľ 
plynu stratil spôsobilosť dodávky 
plynu. 

4.4 dobu trvania dodávky plynu 
dodávateľom poslednej inštancie, 

4.5 poučenie o povinnosti uhradiť cenu 
za dodávku plynu dodávateľovi po-
slednej inšlancie. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Reklamácia a mimosúdne 

riešenie sporov 

Článok X. 
Reklamačné konanie 

1. Reklamácia je písomné podanie 
Odberateľa adresované Dodávateľovi, 
ktorým sa Odberateľ domáha najmä 
zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitne 
poskytnuté služby, pričom lakýlo stav trvá 
v čase uplatnenia reklamácie a zároveň 
Odberateľ požaduje od Dodávateľa 
nápravu alebo náhradu za nekvalitné 
zabezpečenie dodávky a distribúcie 
plynu do odberného miesta Odberateľa 
(dalej len .služby"). Účelom reklamácie 
ie predovšetkým dosiahnuť, aby boli 
odstránené zistené nedostatky. 

2. Odberateľ má právo reklamovať najmä 
2.1 kvalitu poskytnutej služby, 
2.2 odpočet určeného meradla, 
2.3 fakturáciu poskytnutej služby, 

2.4 rozpis platieb na príslušné obdobie 
z dôvodu jeho neprimetanosti 
najneskôr do splatnosti prvej 
taklo určenej zálohy, pokiaľ sa 
nedohodne s Dodávatelom inak, 

2.5 preiuäenie alebo obmedzenie služieb 
alebo iné zistené chyby súvisiace 
s poskytovaním služby Dodávateľa 
(dälej len .ptedmet icklamácic"). 

3. Odberalel môže reklamáciu uplalmť 
3.1 písomne u Dodávateľa in 

korešpondcnčnei adrese, 
3.2 elektronicky na e-mailovej adrese, 
3.3 osobne na kontaktných miestach 

Dodávateľa, pričom o podaní 
leklamácie musí byť vyhotovený záz-
nam. 

4. Podanie, klorým Odberateľ uplalní svoje 
právo na reklamáciu, musí čitateľne 
obsahovať 
4.1 idenliľikáciu Odberateľa 

4.1.1 meno a priezvisko alebn 
obchodné meno, 

4.1.2 trvalé bydlisko, vrálane 
PSC alebo sídlo a IČO. 

4.1.3 zákaznícke číslo. resp. číslo 
Zmluvy. 

42 presný popis s odôvodnením 
reklamácie, spolu s prípadnou 
dokumentáciou a ďalšími podstat-
nými skutočnosťami dôležitými pre 
posúdenie reklamácie, 

4.3 identitikačné údaje týkajúce sa pred-
metu leklamácie. 

4.4 Identifikačné údaje leklamovanej 
faktúry spolu s variabilným symbo-
lom. ktorej sa reklamácia týka, 

4.5 podpis Odberateía alebo osoby op-
rávnenej konať za Odbetalela. 
ak nejde o reklamáciu prostred-
níctvom elektronickej komunikácie. 

4.6 kópiu prípadnej dokumentácie 
a dalšie dôležilé skutočnosti rozhod-
né pre posúdenie reklamácie. 

5. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uve-
dené náležitosti a Dodávalef nevie 
identifikovať Odberateľa, je povinný ho 
vyzvať na doplnenie reklamácia o potreb-
né údaje s určením lehoty, klnrá nesmie 
byť kratšia ako 10 dni od doiučenia 
výzvy. Ak Odberateľ reklamáciu nedoplní, 
bude sa považovať za neoprávnenú. Ak 
Odberateľ reklamáciu doplní, predlžuje sa 
lehota na vybavenie leklamácie o dobu. 
kým Odberateľ poskytno potrebné infor-
mácie. 

6. Ak Odberateľ počas riešenia reklamácie 
Dodávateľom oznámi Dodávateľovi nové 
skutočnosll. tieto novo uplatňované 
nároky budú považované za novú 
reklamáciu. 

7. Reklamácia musf byť uplatnená bez 
zbytočného odkladu po zistení nedostat-
kov. 

8. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuj 
8.1 pri osobnom doručení - dátum 

pečiatky o polvrdeni prijatia reklamá-
cie, 

8.2 pri poštových zásielkach - dátum 
doručenia reklamácie Dodávatclovi 
podľa pečiatky došlej pošly, 

8.3 pri doručení elektronickou poštou -
deň uvedený na e-mailovej správe. 

9. Dodávateľ pri uplatnení reklamácie vydá 
Odberateľovi polvrrienie. Ak je reklamá-
cia uplatnená prnstrednlctvom emailu 
alebo laxom. Dodávateľ doručľ potvrdenie 



o uplatnení reklamácie Odberateľovi 
ihned; ak nie je možné potvrdenie doručiť 
ihned, musí sa doručiť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však spolu s dokla-
dom o vybavení reklamácie; potvrde-
nie o uplatnení reklamácie sa nemusí 
doručovat, ak Odberateľ má možnosť 
preukázať uplalnenie reklamácie iným 
spOsobom. 

10. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo 
najkratšom čase. Lehota na vybavenie 
reklamácie |e najviac 30 dní od uplat-
nenia reklamácie, pokiaľ osobitný pred-
pis' neustanovuj inak. 2a uplatnenie 
reklamácie sa považuje deň prijatia pí-
somnej reklamácie Dodávateľom. Ak si 
náročnosť reklamácie vyžaduje dlhšiu 
lehotu ako 30 dni, môže Dodávateľ túto 
lehotu predĺžiť o dalších 30 dní. Pokiaľ 
reklamácia si vyžaduje postúpenie 
reklamácie na príslušnú PDS, posúva 
sa lehota 30 dní na vyjadrenie o lehotu 
potrebnú na vyjadrenie od príslušnej 
PDS. V prípade, že výsledkom šetrenia 1 

reklamácie je oprava základu dane 
- dobropis a Odberateľ pOvodnú lak-
túru uhradil. Dodávateľ vráti Odberateľovi 
čiastku dobropisu v lehote splatnosti od 
jeho odoslania (pokiaľ sa nedohodne 
mak). V prípade, že výsledkom šelrenia 
reklamácie je oprava základu dane -
ľarchopis. Odherateľ uhradí čiastku 
ľareftopisu na účet Dodávateť v lehote 
splatnosti (pokiaľ sa nedohodne mak). 

11. Dodávateľ vydá/doručí preukázateľným 
spôsobom Odberateľovi písomný doklad 3. 
o vybavení reklamácie naineskôr ao 30 
dní od dátumu uplatnenia reklamácie. 

12. Podanie leklamácie alebo sťažnosti nemá 
odkladný účinok na splalnosľ platieb 
alebo vyúčlovacej faktúry. 

13. Reklamáciou nie ie písomná žiadosť 
Odberateľa o opravu termálnych 
náležitostí laklúry (napr. nesprävnei 
poštovei adresy, ktorú Odberateľ spôso-
bil nedostatočnou súčinnosťou) a žiadosť 
o preskúšame meradla. 

14. Sídlo Dodávalela je adresa Energie2. 
a.s„ Lazaretská 3a. 811 08 Bratislava: 
korešpondenčná adresa: Energie2,a.s.. 
Pnd Kalváriou 18. 955 01 Topolíany. 
Pre komunikáciu v otázkach týkajúcich 
sa Zmluvy môže Odberateľ použiť najmä 
lieto kontakty; telelón: Zákaznícka linka 
0850166056; webové sídlo (Internet): 
www.energie2.sk. e-mail: Infn<®enetgip2. 
sk. 

Článok XI. 
Mimosiidne riešenie sporou 6 

t. Prípadné spory sa strany zaväzujú 
liešiť najprv zmierom tak. že zmluvná 
strana, ktorá uplatňuje nárok, ho označí, 
vyčľsli jeho výšku (pokiaľ ide o linančný 
spor) a uvedie dôkazy, o ktoré svoj 7 
nárok opiera, a druhá strana oznámi 
a odôvodní svoje stanovisko k takémuto 
nároku. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky 
spoiy, vzniknuté z právnych vzťahov 
vyplývajúcich zo Zmluvy a z týchto OP g. 

<t Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví t 278/2012 Z. z., ktorou sa ustan-
ovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, 
prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky 
plynu. 

alebo súvisiacich so Zmluvou a s týmito 
OP. vrátane všetkých vedľajších právnych 
vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvod-
ného obohatenia, nárokov na náhradu 
škndy, sporov o platnosť, výklad, zánik 
Zmluvy a OP alebo ich častí, predložia 
na rozhodnutie výlučne Slovenskému 
arbitrážnemu súdu so sídlom v Bratislave, 
zriadenému pri záujmovom združením 
Asociácia Slovenských arbitrážnych sú-
dov, Krížna 56. 821 08 Bratislava. ICO: 
45744939, podľa ustanovení Rokova-
cieho poriadku a Šlatúlu Slovenského 
arbitrážneho súdu. 

PIATA ČASŤ 

Článok XII. 
Platnosť zmluvy, ukončenie 

dodávky 

Zmluva môže byť uzavretá bud na dobu 
neurčitú, alebo na dobu určitú. 
Ak je Zmluva uzavrelá na dobu neurčílú, 
môže ju Odberateľ alebo Dodávate! 
vypovedať písomnou výpovedou zasla-
nou nie skôr ako 6 mesiacov pred 
ukončením Zmluvy doporučenou poštou 
bez uvedenia dôvodu s 1-mesačnou 
výpovednou leholou, ktorá začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede. 
Ak |e Zmluva uzavrelá na dobu určitú, 
môže iu Odberateľ alebo Dodávateľ 
vypovedať písomnou výpovedou zasla-
nou nie skôr ako 6 mesiacov pred 
ukončením Zmluvy doporučenou poštou 
bez uvedenia dôvodu s 3-mesačnou 
výpovednou leholou pred ukončením 
platnosti zmluvy; výpovedná lehota 
začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení pí-
somnei výpovede. 
V prípade výpovede je Odberateľ povinný 
zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpo-
vede Zmluvy bol ukončený proces zmeny 
dodávateľa plynu podľa Zákona o ener-
getike. Ak Odberateľ nesplní povinnosť 
podľa predchádzajúcej vety. Zmluva za-
niká dňom predchádzajúcim dňu zmeny 
dodávateľa plynu, o ktorú Odberateľ 
v súvislosti s touto výpovedou požiadal. 
V prípade ukončenia Zmluvy výpovedou. 
výpoveď musí obsahoval okrem iného 
presnú identilikáciu odberného miesta 
uvedeného v Zmluve, a to v rozsahu POD 
kódu a adresy miesta spotreby. 
Okrem výpovede môže byť Zmluva 
ukončená písomnou dohodou oboch 
zmluvných strán k dohodnutému dátumu 
alebo jednostranným odstúpením od 
Zmluvy podľa ods. 7,8 a 10 tohto článku 
Zmluvy. 
Odberateľ má právo bezodplatne jed-
nostranne odstúpiť od Zmluvy, ak 
7.1 Dodávateť v priebehu roka opa-

kovane zavinil neoprávnené 
obmedzenie alebo prerušenie dis-
tribúcie plynu Odberateľovi, 

Dodávateľ má právo jednostranne 
odstúpiť od Zmluvy, ak 
8.1 Odberateľ má v čase trvania Zmluvy 

uzatvorenú aj zmluvu, ktorej pred-
metom |e dodávka plynu do toho 
islého odberného miesta s iným 
dodávateľom plynu. 

8.2 Dôjde k podstatnému porušeniu 
povinností zo Zmluvy zo sírany 
Odberateľa, napr. k neoznámeniu 
zmeny údajov uvedených v Zmluve 
do 5 dní odo dňa ich zmeny. 

8.3 ie dlhšie ako 30 dní z dôvodov 
nečinnosti alebo nesplnenia povin-
ností Odberateľa prerušená dodávka 
plynu podľa OP alebo ak je dlhšie 
ako 30 dní prerušená dodMr 
plynu zo strany PDS z dflvodu neo-
právneného odberu plynu. Odstúpe-
nie je účinné odo dňa uvedeného 
v písomnom oznámení Dodávateľa 
Odberateľovi, nie však skOr ako v deň 
doručenia oznámenia o odstúpení 
Odberateľovi. Dodávateľ oznámi 
odstúpenie od Zmluvy poslušnému 
PDS. 

8.4 jeOdberaleľvomeškanísosplnením 
záväzku voči Dodávateľovi Irvaiúcom 
dlhšie ako14 dní, predovšetkým ak 
ie v omeškaní so zaplatením zálohy, 
vyúčtovacej laktúry za dodávku 
plynu a za distribučné služby, 
zmluvnej pokuty, úroku z omeškania 
alebo škody alebo dalších nákladov 
alebo ak je Odberateľ v omeškaní so 
zaplatením iného peňažného 
záväzku voči Dodávateľovi, než 
záväzku zo Zmluvy dlhšie ako 10 dni 
po výzve (upomienke) na zaplatenie. 

9. Odstúpenie |e účinné odo dňa uvedeného 
v písomnom oznámení o odstúpení 
zaslanom doporučenou poštou, nie 
však skOr ako v deň doručenia oznáme-
nia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
Dodávateľ oznámi odstúpenie od Zmluvy 
príslušnému PDS. 

10. Každá zmluvné strana je oprávnená 
jednostranne odslúpiľ od Zmluvy aj 
v prípade, ak je vydané rozhodnutie 
o Konkurze na majetok druhej zmlu-
vnej sírany, alebo bol podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu 
na reštrukturalizáciu voči druhej zmlu-
vnej sírane alebo je druhá strana v krize 
podľa ust. § 67a Obchodného zákonníka. 
Na tento účel je Dodávateľ opiávnený 
vyžiadaľsi od Odberateľa finančné výkazy 
Odberalela k poslednému kalendárne-
mu štvrťroku v prípade, ak je Odběratel 
v omeškaní s plnením si akýchkoľvek 
peňažných záväzkov z lejlo Zmluvy o viac 
ako 15 dní, pokiaľ nie je dohodnulý iný 
spôsob a dôvod poskytnutia finančných 
výkazov. Odberateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu takejto požiadavke 
Dodávateľa vyhovieť, pričom porušenie 
lejto povinnosti sa považuje za pod-
statné porušenie zmluvy. Odstúpenie je ^ 
v lomto prípade účinné dňom uvedeným 
v odstúpení; odstupujúca zmluvná strana 
oznámi odstúpenie od Zmluvy tiež PDS. 

11. Dodávateľ ku dňu ukončenia platnosti 
Zmluvy požiada PDS o odpočet 
určeného meradla v zmysle 
prevádzkového poriadku PDS a jeho slav 
bude koncovým stavom pre túto Zmluvu. 

12. V prípade porušenia zmluvných podmi-
enok. ukončenia Zmluvy počas trvania 
zmluvnej viazanosti akýmkoľvek spô-
sobom z akéhokoľvek dôvodu na strane 
Odberateľa okrem bodov popísaných 
v ČI. XII ods. 7 a 10. pripadnú zmenu 
Dodávateľa napriek riadne uzatvorenej 
zmluve je Dodávateľ oprávnený laklurovať 
Odberateľovi rozdiel medzi SZM zmluvne 

dohodnutým pre celé obdobie trvania zm-
luvy a skuločne odobratým množstvom, 
pričom cena za 1 kWh zostáva rovnaká, 
ako bola v Zmluve dohodnutá, :ýmto 
ustanovením nie je dotknutý prípadný 
nárok Dodávateľa na náhradu škody spô-
sobenú porušením zmluvnei povinnosti 
Odberateľa. 

13. 

ŠIESTA ČASŤ 
Ostatné dojednania 

Článok XIII. 
Doručovanie 

Akékolvek oznámenie alebo dokument, 
ktorý má byľ doničený medzi účastníkmi 
(ďalej len .podanie"), ak nie je uve-
dené v OP alebo v zmluve dohodnulé 
inak, musí byť doručený aspoň jedným 
z nasledujúcich spôsobov doručovania 
a) Doručenie na adresu Účastníka 

uvedenú v Zmluve alebo OP; ad-
resa zasielania je považovaná za 
adresu pre doručovanie v zmysle 
príslušného právneho predpisu: 

b) Pri osobnom doručovaní, za ktoré 
sa považuje prebranie písomnosti 
Odberateľom alebo splnomocnenou 
osobou, sa písomnosti považujú za 
doničené ich odovzdaním, a lo aj 
v prípade, ak idi adresát odmietne 
prevziať; 

c) Doporučeným listom; Podanie bude 
považované za doničené piaty deň 
po odoslaní: 

d) Faxovým prenosom na kontaktný 
údaj uvedený v Zmluve: Podanie 
bude považované za doručené zís-
kaním spätného faxového potvrdenia 
o úspešnom doručení z príjemcovho 
laxového prístroja, kedy bolo Po-
danie odoslané: 

e) Elektronicky (e-mailom); Podanie 
bude považované za doručené prvý 
pracovný deň nasledujúci po ich 
odoslaní, aj keď si ich druhá strana 
neprečítala. 

Ak nebude v OP alebo v Zmluve uve-
dené inak plalľ, že Odberateľ udeľuje 
Dodávateľovi výslovný súhlas so 
zasielaním správ, informácii, potvrdení 
0 doničení správ, výziev, upomienok 
a iných oznámení vo veci Zmluvy (rozpis 
platieb a vyúčtovaclch laktúr) a jej 
plnenia prostredníctvom elektronických 
prostriedkov (najmä loímou SMS spiáv 
a e-mailom), ak Dodávateľ má lakýto 
kontakt Odberateľa k dispozícii. Podobne 
sa súhlas vzláhuje i na zasielanie 
obchodných oznámení v elektronickej 
1 v písomnej lorme vo vcci dodávok 
plynu a súvisiacich služieb: Odberateľovi 
prináleží právo odmietnuť komerčné 
oznámenia zasielané elektronickou for-
mou podlá platných právnych predpisov. 

http://www.energie2.sk
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3. Písomnosti, okrem písomností týkajúcich 
sa výpovede 20 zákonných dôvodov, 
výpovede zo Zmluvy, odstúpenia od 
Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy a jej dodat-
kov, je možné doručovať aj íaxom alebo 
v elektronickej podobe na e-mailovú 
adresu Odberateľa alebo Dodávateľa, 
ktorú Odberateľ alebo Dodávateľ na 
tento účel oznámil druhej strane. Pí-
somnosti doručovaní prostredníctvom 
faxu sa považujú za doničené momen-
tom vytlačenia správy o ich úspešnom 
odoslaní. Písomnosti doručované v elek-
tronickej podobe, ak nie ie preukázaný 
skorSf lermľn doručenia, sa považujú za 
doručené prvý pracovný deň nasledujúci 
po ich odoslaní, aj kedsi ich druhá strana 
neprečítala. 

4. Odberaleľ a Dodávalef sú povinní 
navzájom si oznámiť zmenu adresy na 
doručovanie, čísla taxu a eleklronickei 
adresy (e-mail) v lehole uvedenej v 
článku V. bode 3. 8. Ak Odberaleľ alebo 
Dodávaleť v siarovenej lehole druhú 
stranu o zmene neinlormuie. považuje sa 
doiučenie pisoiiiuoslíza riadne vykonane 
na poslednú známu adiesu. 

5. Dodávalef ie pri komunikácii 
s odberatetom oprávnený požadovať 
overenie identifikačných údajov 
Odberateľa. Dodávateľ je tiež oprávnený 
nevykonať akýkolvek úkon požadovaný 
Odberateľom do doby overenia oprávne-
nosti jeho vykonanie. V prípade ich 
nedostatočného doloženia či pochyb-
nosti o správnej idenlilikácii Odberateľa 
ie Dodávateľ oprávnený Odberateľovi 
požiadavku odmietnuť. 

Článok XIV. 
Úrok z omeškania 

1. Ak je Odberateľ v omeškaní s platením 
akejkoľvek dlžnej sumy na základe 
Zmluyy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi 
zmluvný úrok z omeškania vo výške 
0,05% a lo z dlžnej čiastky za každý ai 
začatý deň omeškania. 

2. Ak irvá omeškanie Odberateľa podľa 
predchádzajúceho odseku viac ako 
štyri (4) pracovné dni. Dodávateľ ho pí-
somne vyzve na zaplatenie dlžnej sumy 
a určí mu náhradný termín, ktorý nes-
mie byľ kratší ako 10 dni od upozorn-
enia o neuhradení záväzku Odberateľa. 
Ak bude Odberateľ nadalei v omeškaní 
s platbou, je Dodávateľ oprávnený 
kedykoľvek prerušiť dodávku plynu, 
a lo po uplynulí desiatich (10) dní po 
doručenípísomnej upomienky. Odberaleľ 
ie povinný uhradiť Dodávateľovi náklady 
spojené s prerušením, obnovením alebo 
ukončením dodávky a lo do 14-lich dní 
po obdĺžanf príslušnej laklúry. Odberalel 
je povinný zaplaliť Dodávaleťovi popla-
tok vo výške stanovenej v cenníku 
doplnkových služieb Dodávateľa za každú 
pfsomnú upomienku vystavenú podľa 
tohlo odseku. 

Článok XV 
Vyššia moc 

1. Ak nebude zmluvná strana schopna plniť 
povinnosť na dodanie alebo odber plynu 
z dôvodu okolnosti majúcej povahu 
vyššej moci, bude lálo zmluvná strana 
po dobu trvania lejlo prekážky, avšak len 

v rozsahu, v akom ie| lálo prekážka bráni 
plniť povinnosť na dodanie alebo odber 
plynu, oprávnená dočasne prerušiť plne-
nie teito povinnosti. Od pominutia okol-
nosti majúcej povahu vyššci moci nebude 
zmluvná strana povinná dodatočne 
dodať alebo odobrať tú dodávku plynu, 
klorú nemohla dodať alctxi odobral 
l dôvodu okolnosti spôsobenej vyššou 
mocou, a dnihá zmluvná strana nebude 
povinná plniť zodpovedajúcu povinnosť 
k odberu alebo dodávke lakejlo dodávky 
plynu. 

2. Za okolnosť majúcu povahu vyššej moci 
sa považuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek 
zo zmluvných slrán (vrátane vzťahu 
k PDS. ktorý zabezpečuje plnenie po-
vinností zmluvnej sírany) akákoľvek 
okolnosť, klorá sa objektívne vymyká 
kontrole zmluvnei strany, spôsobuje 
neschopnosť zmluvnej strany plniť 
povinnosť dodať plyn alebo plyn odobrať 
a ktorá nevznikla v prlčinnei súvislosli s 
vôťou povinného ani z jeho ekonomic-
kých pomerov. 

3. Zmluvná strana, klorej bránia v splnení 
jej záväzkov okolnosti majúce po-
vánu vyššej moci okrem stavu núdze 
podľa Zákona o energetike, je povinná 
bezodkladne inloimovat druhú stranu 
o rozsahu a predpokladanom trvaní 
nemožnosti plniť príslušnú povinnosť 
a urobiť všetky primerané opatrenia na 
zníženie rozsahu a odslráneme poslušnej 
okolnosli majúcej povahu vyššej moci 
a pravidelne o týchto opalreniadi dnihú 
zmluvnú stranu informovať spolu s při-
padnou aktualizáciou odhadu predpokla-
daného trvania nemožnosti plniť príslušnú 
povinnosť. 

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia 

1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (dalej 
len .zákon o ochrane osobných údajov") 
Dodávaleľ (ako prevádzkovateľ) spracúva 
osobné údaje Odberateľa uvedené v 
Zmluve na účel icdnoznačnei 
identifikácie, správy a lakturácie ceny 
za dodávku plynu. Poskytnutie 
požadovaných osobných údajov jc 
oobiovoľné. Práva Odbciatc'a ako 
dotknute osoby sú upravené v § 28 
zákona o ochrane osobných údajov. 
Na potreby zabezpečenia distribúcie 
plynu do odberného miesta Odbe-
rateľa Dodávatcť na vyžiadanie poskytne 
prevádzkovateľovi distribučnej siete 
kópiu Zmluvy vrátane všetkých v nci 
uvedených osobných údajov. Odberalel 
má právo písomne namietať proti 
spracúvaniu osobnýcti údajov na účel 
priameho marketingu v poštovom styku. 

2. Právne vzťahy zmluvných slrán, kloré 
nie sú upravené v Zmluve a v OP. sa 
riadia príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

3. Podmienky odchyľujúce sa od týchto OP 
dojednajú zmluvné strany vo zvláštnom 
dotednaní Zmluvy. Odchýliť sa od lýchlo 
OP je mnžne iha na základe Zmluvy a iba 
v tých ustanoveniach, ktorých zmena ne-
bude odporovať obsahu a účelu lýchlo 
OP. 

4. Dodávaleť má pfávo OP meniť 

a novelizovať. O zmene a/alebo novel-
izácii lýchlo OP sa Dodávaleľ zaväzuie 
informovať Odberateľa vhodným spô-
sobom najneskôr 30 dní pred dňom 
účinnosti zmeny OP, resp. účinnosti 
nových OP, a lo zverejnením zmeny lejlo 
časti OP na svojej inlernetovej stránke 
www.energie2.sk. Odberateľ je povinný 
sa so zmenenými, resp. novými OP 
oboznámiť. 

5. Právne vztahy založené Zmluvou sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej repub-
liky, najmä Zákonom o energetike a Ob-
chodným zákonníkom. 

6. Odberateľ ie oprávnený previesť práva 
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na 
tretiu osobu iba s predchádzajúcim pí-
somným súhlasom dodávateľa. 

7. Údaje a informácie obchodného 
charakteru, ktoré vyplývajú z uzatvorenej 
Zmluvy alebo ptl činnostiach 
zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budú 
považovať zmluvní! strany za dôverné. 
Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú, že 
tieto dôverné informácie budú chrániť 
a utajovať pred tretími osobami, 
s výnimkou poskytovania údajov na 
základe platných právnych predpisov. 

8. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú, že 
neposkytnú Zmluvu ako celok alebo aj jej 
časť (ktorá nie je verejne známa) a nev-
erejné informácie plynúce zo zmluvného 
vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhého účastníka 
okrem prípadu, kedy im uverejnenie 
alebo poskytnutie informácie tretej osobe 
prikazuje príslušný právny predpis a pri-
pady stanovené v Zmluve alebo vo OP. 

9. V prípade uzatvárania zmeny 
a ukončovania Zmluvy je možné 
vlastnoničný podpis zástupcu Dodávateľa 
nahradiť laksimfliou tohto podpisu, 
obdobne je možné tak postupovať aj 
v prípadoch následného písomného 
styku v rámci plnenia Zmluvy, ak nie je 
v Zmluve alebo vo OP ustanovené inak. 
Pokiaľ za Odberateľa koná zmocmteľ 
pri uzatváraní, zmene alebo ukončovaní 
7mluvy na základe plnet moci. môže 
Dodávaleť požadovať úradne overený 
podpis zmocnilcla. 

10. Ak sa akékoľvek ustanovenie tých-
to 0° a/alebo Zmluvy slané alebo 
ukáže byť neplatným, protiprávnym 
alebo nevymáhaleľným, platnosť 
a vymáhateľnosť ostatných ustanovení 
iým nebude nl|ako dotknutá. Zmlu-
vné sírany sa zaväzujú takéto neplatné, 
protiprávne alebo ncvymáhalcľné 
ustanovenia nahradiť dohodou 
ustanovením platným, zákonným 
a vykonateľným, s rovnakým alebo čo 
možno najbližším cieľom a zmyslom. 

11. Za nedodržanie zmluvných podmienok, 
|0 dodávaleľ oprávnený účtovať poplatky 
určené v cenníku doplnkových služieb 
dodávateľa. 

12. OP dňom nadobudnutia účinnosti k 
01.06.2018 nahrádzajú doteraz platné OP. 

http://www.energie2.sk


energie2 

C E S T N E V Y H L Á S E N I E 

O b c h o d n á s p o l o č n o s ť Ene rg ie2 , a.s. , so s í d l om Laza re t ská 3a, 811 08 Brat is lava, IČO: 
4 6 1 1 3 1 7 7 , z a p í s a n á v O b c h o d n o m regist r i O k r e s n é h o s ú d u Bra t i s lava I, odd ie l Sa , v l ožka č. 
5389 /B , z a s t ú p e n á Mgr . D u š a n o m V l n k o m - č l e n o m d o z o r n e j rady t ý m t o 

, ž e s p o l o č n o s ť Ene rg ie2 , a.s. v p r í p a d e úspešnos t i s ú ť a ž e g a r a n t u j e o b c h o d n ú p o d m i e n k u 
v y h l a s o v a t e ľ a a b u d e z a h r n u t á v z m l u v e . A to, že Z m l u v a n a d o b ú d a p la tnosť d ň o m je j podp i su 
o b o m a Z m l u v n ý m i s t r anam i a úč i nnos ť d ň o m 0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 a uza tvá ra sa na d o b u urč i tú d o 
3 0 . 0 9 . 2 0 2 2 . P la tnosť Z m l u v y n e b u d e a u t o m a t i c k y p red ĺ žená , uza t vá ra sa na d o b u urč i tú a po 
u k o n č e n í te j to d o b y au toma t i c ky zan iká . 

V Bra t is lave, dňa 2 6 . 0 8 . 2 0 1 9 

čestne vyhlasujem 

Mgr. Dušan Vlnka 
Na základe plnej moci 

Energie2, a.s. 

Energ ie2 , a.s. , s íd lo Laza re t ská 3a, 8 1 1 08 Bra t is lava, IČO: 4 6 1 1 3 1 7 7 , z a p í s a n á 
v O b c h o d n o m regist r i O k r e s n é h o s ú d u Bra t is lava I, odd ie l Sa , v ložka č ís lo 5 3 8 9 / B 

e -ma i l : i n f o @ e n e r g i e 2 . s k , w w w . e n e r g i e 2 . s k 

mailto:info@energie2.sk
http://www.energie2.sk


G e n e r á l n a p l n á m o c 

Obchodná spoločnosť: Energie2, a.s. 
Sídlo: 
IČO: 
Zápis: 

Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
46 1 1 3 1 7 7 
O R OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5389/B 
Dušan Vlnka - predseda predstavenstva 
nar. 05.04.1957, rod.č. 
bytom: P.O. Hviezdoslava 2159/2, 955 01 Topoľčany 

Zastúpená: 

s p l n o m o c ň u j e m 

Meno a priezvisko: 
Narodený: 

Mgr. Dušana Vlnku 
26.04.1983 

Rodné číslo: 

na všetky právne úkony. 

Mgr. Dušan Vlnka nar. 26.04.1983 je oprávnený, v mojom mene podpisovať listiny, 
podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám! 
právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným 
ústavom, zastupovať ma pred špecial izovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať 
ma v súdnych sporoch, ako aj na dopravných inšpektorátoch. Takt iež je oprávnený 
preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky 
adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na f inančné 
prostriedky doručované šekmi poštou. 

Som si vedomý, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci j e Mgr. Dušan Vlnka, 
nar. .26.04.1983 oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore š 
právnym poriadkom. 

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti. 

V Topoľčanoch, dňa 17.09.2012 

Túto Generálnu plnú moc přijímán 

IVIgr. Dušan Vlnka 
i 



O S V E D Č E N I E 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania oravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Dušan Vlnka, dátum narodenia 
5.4.1957, r.č. bytom Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 2159/2, Slovenská republika, ktorého(ej) 
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, snňcob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: 
Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). 
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 594032/2012. 

Topoľčany dňa 18.9.2012 
DANIŠOVÁ Miriam 

zamestnanec 
poverený notárom 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedíuje pravdivosť skutočnosti 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

JUDr. 
Gabriela PALUGOVÁ 

notár 

Osvedčujem, že tenío odpis '.«sliny pozostávajúc./ . /• 
listov doslovne súhlasí s predloženým^gtnáta 
(osvedčeným odpisom) pozostávajúcim z L.. l i s w . 
S T o l S O p í n ý « M ^ lisUne boli vykonane tieto 
zmeny, doplnky, vsuvky, 

VTňpa f£<.««Ľiidňa 20 . 10- W 

DANIŠOVÁ Mirian 
z a m e s t n a n e c 

p o v c r c i W n o t á r o n ^ 

® i 


