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Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateíov plynu
kategórie Malé podnikanie a organlzácie (maloodber) s účinnost'ouod 'l3.4.20'12.

1. Všeobecné ustanovenia (predmet zmluvy)
1.1 Tieto Obchodné podmienky (d'alej len

,,OP") upravujú dodávku a predaj plynu
spoločnost'ou Slovenský plynárenský priemysel, a.s, (d'alej len ,,Dodávatel"')
odberatel'om kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) /d'alej len
,,odberatel"'/, ktorí odoberajú plyn na základe Zmluvy o dodávke plynu (d'alej len
,,Zmluva").

1.2
1.3

plynom sa na účelytýchto OP rozumie zemný plyn (d'alej len,,plyn"), ktoný je zmesou
uhl'ovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom,

odberným miestom (d'alej len ,,OM") je miesto odberu plynu vybavené urČeným
meradlom. Za jedno OM sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení
(d'alej len ,,OPZ) užívanýchOdberatel'om sústredených do stavby alebo súboru stavieb,

do ktoných sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom cez meradlo prevádzkovatel'a
distribučnej siete.
1,4

1,5

Prevádzkovatel'om distribuěnej siete (d'alej len ,,PDS") j9 plynárenský podnik oprávnený
na distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Uradom pre reguláciu siet'ových
odvetví, do ktorého prevádzkovanej distribučnej siete je pripojené OM.

obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje
množstvo plynu zodpovedajúce 1 kwh tepelnej energie uvol'nenej jeho dokonalým

spálením,
1.6

1.7

Ak v Zmluve alebo v týchto OP sú uvedené dokumenty vydané dodávatel'om alebo
pDS (napr. Prevádzkový poriadok alebo Technické podmienky), je pre posúdenie práv

a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto dokumentov rozhodujúce znenie v
čase ich uplatnenia, ak nie je v týchto OP uvedené inak.
pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa na účelytejto Zmluvy
a týchto oP, najmá v súvislosti s nadobudnutím jej účinnostia s povinnost'ou
dodávatel'a dodávat' p|yn, rozumie súbor úkonov a činnostínevyhnutných na
zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s OPZ vrátane montáže určeného
merad la prevádzkovatel'om distri bučnej siete.

1.8

2.
2,1

a)

Dodávatel' nemá povinnost' dodávat' plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do
dotknutého OM zo strany PDS vykonaného v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS,
ako aj počas obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu,
na ktoný sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie vzt'ahuje. Po odstránení príČin
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu dodávatel' bezodkladne umoŽní
odberatel'ovi odoberat'plyn v príslušnom OM.

Ustanovenia týkajúce sa zmluvného vzt'ahu

Dodávatel' je povinný zo svojich nakúpených množstiev dodávat' plyn kaŽdému
Odberatel'ovi formou opakovaného dodania, za podmienok stanovených všeobecne
záváznými právnymi predpismi a touto Zmluvou, najmá ak Odberatel':

v súlade s technickými podmienkami pripojenia,
predpismi
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
a
v
súlade
s
PDS
určenými
má zriadené a pripojené OPZ

práci a bezpečnosti technických zariadení,
b)

uzavrel s Dodávatel'om Zmluvu, ktorej súčast'ou sú tieto OP,

c)

má právo užívat'dotknutúnehnutel'nost', resp. nehnutel'nosti uvedené v bode 2.3 (napr.
ako vlastník alebo nájomca).
podmienky uvedené pod písmenami a) a c) sa považujú za skutočnosti pre Dodávatel'a
rozhodujúce pre uzavretie Zmluvy. Povinnost' Dodávatel'a dodat' plyn je splnený
umožnením Odberatel'ovi plyn odobrat'.
1l10

F
uzavretiu zmluvy bráni, ak na existujúcom oM má Dodávatel, v danom čase
už
uzatvorenú Zmluvu,,ar
póvodný Odberatel'vzmysle už uzatvorene; Žmtuvy, nový
9a
Odberatel' a Dodávatel' plynu nedohodli inak.
2.2

Odberatel' sa zavázuje odoberat' plyn v súlade so Zmluvou a technickými podmienkami
pripojenia pDs a za dodávaný p|yn zaplatit'cenu podl'a článku a.

týchó op.

2.3

Pri uzatvorení Zmluvy je odberatel' povinný Dodávate|,ovi poskytnút, doklady o právnej
existencii, obsahujúce jeho základné identifikačné údaje (napríkíad výpis z ó'bchodného
registra, Živnostenský list) a je povinný mat' užívaciéprávo k nehnutel,nosti/tiam
do
ktorej/ktorlých sa bude uskutoČňovat'dodávka plynu urátane tej/tých, na
ktorej/ktorých
sa. nachádza jeho odberné plynové zaria.denie-(d'alej len
,,dót[nuté nehnutólnosii,,;,

PríPadne Preukázat' toto uŽÍvacie právo alebo súhlas vlastníka dotknutýc'ň
nehnutel'ností s uŽÍvaním(napríklad formou čestnéhovyhlásenia). oooerátelle poviÁný
PoČas trvania Zmluvy na výzvu Dodávatel'a v lehote aó zo katenáárnycň Jňi preutazat,
trvanie uŽÍvacieho práva na dotknuté nehnutel'nosti alebo trvajúci súhlas vlastníka
v zmYsle PredoŠlej vetY, najmá ak vlastník trvanie tohto prává
alebo súhlasu pred
Dodávatel'om spochybní.
2.4

A! 19"

2.5

Zmluva sa uzatvára na dobu neurČitú,ak nie je dohodnuté inak. Zmluva
na dobu
určitúsa uzatvára napr. pri požiadavke odberatéra na časovo obmedzenú
dodávku,
pri nájomnejzmluve s časovým obmedzením a pod.

o novoPriPájané OM a|ebo
9a 1elí výška predpokladaného odberu plynu
v OM oProti Predchádzajúcemu obdobiu,
Odberatel' je povinný písomne o to požiadat,
Do_dávatel'a najmenej 35 dní pred začatímodóeru plynu
na oM, resp. pred
požadovanou zmenou.

Zmluvné stranY sú povinné navzájom si bez zbytočnéhoodkladu písomne
oznámit,
zmenu skutočnostíuvedených v Zmluve,
2.7 Zmluvu je moŽné menit'alebo ukončit' iba dohodou zmluvných
strán v písomnej forme,
ak nie je v Zmluve alebo v týchto OP ustanovené inaŘ. Dodatok sa nevyžaduje
Prizmene adresY byciliska, resp. sícila zmiuvnej strany (nie adresy oful), teieiónnyjr,
ČÍsel,kontaktných osób alebo ich mien, pri zmene spOsoou platóy, prÍ'zrnene čísla
bankového ÚČtu, Pri zmene obdobia opakovanej dodávky. Vtedy na zmenu
Zmluvy
PostaČuje jednostranné PÍsomnéoznámenie jedňej zmluvnej strány, doručenéorutre;
zmluvnej strane, podpísané oprávnenou osobou.
2.8 V PríPade ukonČenia Zmluvy sa Odberatel' zavázuje
umožnit, pDS vykonanie
závereČného odPoČtu, prípadne odobratie meracieho zariadenia a vykonanie
d,alších
opatrení súvisiacich s ukončenímdodávky plynu do OM.
2.9 Pri ukonČenízmluvY, ak zároveň dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy (napr. pri
Predaji nehnutel'nosti) snovým odberatel'om, móže póvodný Óooeratér,'písomne
sPlnomocnit'1 na ukonČenie zmluvy inú osobu, Nový oóberateL moze za póvodného
odberatel'a zmluvu ukonČit', ak ho na to póvodný odberatel, písomne
splnomocnil. Návrh
Vzoru Plnomocenstva je k dispozícii v zákaznícŘych centráih a na strjnke
www.spp.sk.
210 Zmluva zaniká okrem PríPadov,_ked'to vyplýva zo všeobecne závázného právneho
predpisu, Zmluvy alebo týchto OP, aj:
a) uzavretím nov9j.. Zmluvy pre prísluŠnéoM medzi tými istými účastníkmiZmluvy, t,j.
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om plynu,
2.6

b)
c)

odstúPením o_d Zmluvy podl'a príslušnýchustanovení obchodného zákonníka
_
(napr.§345a§346),
odstúPením od ZmluvY

zo strany

Dodávatel'a pri zistení neoprávneného odberu;
od Zmluvy odberate1,ovi

v takomto PríPade Zmluva zaniká doručením odstúpenia
v zmysle článku 10, týchto OP.

' splnomocnenie, prípadne vyjadrenie súhlasu móže byť zachytené aj napríklad v Preberacom protokole, príp. v kúpno_
Pledajnej _zmluve, resP. v inom dokumente, pokiat je podfísaný o'oidvomistranami s uvedením dátuniu.r"ny stavu meradla
k tomuto
dátumu.

"
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d)

e)

jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany Dodávatel'a pri zistení, že Odberatel'
nemá, resp. nemal pri uzatvárani Zmluvy užívacieprávo k dotknutej nehnutel'nosti
podl'a bodu 2.3 týchto OP; v takomto prípade zmluva zaniká doručením odstúpenia od
zmluvy odberatel'ovi v zmysle čl, 10. týchto OP,
dohodou strán.

2.11 v prípade zániku platnosti zmluvy podl'a bodu 2.10
plnenia ponechajú.

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

si strany

dovtedy poskytnuté

Fakturačnéa platobné podmienky
Dodávatel'fakturuje odber plynu podl'a údajov zistených PDS odpoČtom urČeného
meradla alebo podl'a typového diagramu dodávky v zmysle platného Prevádzkového
poriadku PDS.
Dodávatel' fakturuje Odberatel'ovi za dodávku plynu do viacených odberných miest
Od beratel'a spoločne vystavením spoločnej faktú ry.
Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako mnoŽstvo energie vyjadrené
v energetických jednotkách.

Dodávky plynu sú pre účelyzákona o DPH opakovanými dodávkami plynu, priČom
cena za tieto dodávky plynu je určená podl'a predpokladaného odberu plynu za vŠetky
oM v zmysle uzatvorenej Zmluvy v príslušnom fakturačnom období v zmysle platného
cenníka.
Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúČtovanieodberu plynu.
odpočet odberu plynu vykonáva PDS a na jeho základe vykonáva Dodávatel'
vyúčtovanieodberu plynu formou vyúčtovacejfaktúry spoloČne za vŠetkYOM
odberatel'a, pre ktoré je Zmluva uzatvorená, najmenej jedenkrát roČne. Ak nemoŽno
vykonat' odpočet na niektorom OM Odberatel'a z dóvodu na strane Odberatel'a,
oýi,lto;" Dodávatel! odber plynu, na tomto OM podl'a údajov zistených z typového
diagramu podl'a bodu 3.1 týchto OP. Prípadnérozdiely medzi množstvom dodaného
plyňu určeným podl'a predošlej vety a skutočným množstvom dodaného plynu zúČtuje
bóoavatet'odberatel'oviv reklamačnom konaní podl'a článku 5. týchto OP.

je

za ktoré Dodávatel' vystavuje
plynu
spoločne za vŠetky OM Odberatel'a,
odberatel'ovi faktúru za opakované dodávky
je
dohodnuté v Zmluve. Odberatel' je
pre ktoré je Zmluva uzatvorená. Toto obdobie
oprávnený požiadat' Dodávatel'a o zmenu obdobia opakovanej dodávky, a to písomne
oni pred začatímnasledujúceho fakturačnéhoobdobia, ktorého sa
najneskói
uvedená zmena týka. Zmena obdobia opakovanej dodávky je účinnáprvým dňom
nasledujúceho fakturačnéhoobdobia.

3,6 obdobím opakovanej

dodávky plynu

obdobie,

is

3,7

odberatel' je povinný uhrádzat' Dodávatel'ovi za dohodnuté opakované dodávky plynu
v priebehu- roka ceny uvedené vo faktúrach za opakované dodávky plynu Podl'a
platného cenníka.
3,8 Výška faktúr za opakované dodávky plynu a termíny ich splatnosti spoloČne za vŠetky
oM odberatel'a budú uvedené v Oznámení o platbách za opakované dodávky,
odberatel' je povinný uhradit' každúfaktúru za opakované dodávky plynu v lehote
splatnosti vnej uvedenej spoločne za všetky OM. Oznámenie o platbách za opakované
dodávky plynu obsahuje aj informatívne údaje v členenípodl'a jednotlivých OM
Odberatel'a.
3.9 pri nových odberoch plynu Dodávatel' určívo faktúre za opakované dodávkY výŠku
ceny za opakované dodávky p|ynu podl'a predpokladaného odberu plynu urěeného v
Zmluve a platného cenníka.
3.10 po zistení skutočnéhoodberu plynu za prís|ušnéfakturačnéobdobie, stanoveného
vzmysle bodu 3.1, vypočítaDodávatel'rozdiel medzi cenou stanovenou na základe
skutóčného odberu plynu a súčtomprijatých platieb zíaktúrza opakované dodávky za
celé obdobie od začiátku fakturačného obdobia do dňa odpočtu skutoČnéhoodberu
3110

plynu. Tento rozdiel bude fakturovaný Odberatel'ovi vo vyúčtovacejfaktúre vystavenej
zá všetky oM odberatel'a v cenách platných pre obdobie dodávky plynu ako preplatok,
resp. nedoplatok.

3.11 Vyúčtovaciafaktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pre ÚČely zákona
obpH je vyúčtovaciafaktúra opravnou faktúrou v súlade s príslušnýmustanovením
zákona o DPH.

3.12 Na úhradu svojich závázkov može Odberatel'

-

využit':

platobný príkaz na inkaso vystavený Dodávatel'om,
platobný príkaz na úhradu vystavený Odberatel'om,

Dohodnutý spósob úhrady akýchkol'vek závázkov zo strany Odberatel'a je urČený
v Zmluve. V prípade, že Odberatel' nedodžuje dohodnutý spósob platby poČas dobY
šiestich mesiacov, Dodávatel' má právo zmenit'zmluvne dohodnutý spósob platby na
spósob platby používanýodberatel'om za toto obdobie, a to bez písomnéhooznámenia
odberatel'ovi.

V prípade inkasného spósobu platenia Odberatel' odovzdá svojmu peňaŽnému Ústavu
súhlas na inkaso v prospech účtuDodávatel'a azabezpečídostatok peňaŽných
prostriedkov na svojom účtev peňažnom ústave ku dňu splatnosti inkasa. Ak nebude
možnéinkaso realizovať, Odberatel' je povinný bezodkladne vykonat' Úhradu iným
spósobom uvedeným vtomto bode,
Dodávatel' uskutočníakékol'vek úhrady Odberatel'ovi rovnakým spÓsobom, aký je
pre úhrady Odberatel'a. Ak Odberatel'využíva na úhradu svojich závázkov
dohodnutý'prikaz
platobný
na inkaso vystavený Dodávatel'om, Dodávatel' uskutoČníakekol'vek
úhrady Ódberatel'ovi platobným príkazom na úhradu, vystaveným Dodávatel'om.

3.13 odberatel' je povinný uhradit'každú faktúru tak, aby vlehote splatnosti bola na ÚČet
Dodávatelá pripísaná celá suma a za týmto účelomje povinný v prevodnom príkaze
alebo ,r iných formách platby zohl'adnit' tiež výšku poolatkov bánk, pošty alebo iného
subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonáva (t.j. je povinný navýŠit'prevádzanú
sumu o výšku príslušnýchpoplatkov tak, aby na účetDodávatel'a priŠla celá suma
závázku).

v

platobnom styku sú zmluvné strany povinné používat'variabilný symbol uvedený
v §ríslušnom ooktade (napr. faktúra za opakované dodávky, vyúČtovaciafaktúra).
odberatelia, ktorym na základe Zmluvy bude fakturovaný zemný plyn formou spoloČnej
faktúry za viac oM, sú povinní pri každej i čiastočnejúhrade faktúry uvádzat'variabilný
symbol spoločnej faktúry.
3.,15 Ak odberatel', využívajúciiný než inkasný spósob platenia, realizuje platbu s odliŠnými
identifikačnými údajmi, ako sú uvedené v príslušnomdoklade, Dodávatel' má Právo
považovaťjuzane=rea|izovanú, s možnost'ou následného postupu podl'a bodu 3.16.
3.16 Ak odberatel'neuhradí celú čiastku uvedenú vo faktúre za opakované dodávky alebo
vo vyúčtovacej faktúre, resp. v spoločnej faktúre za opakované dodávkY alebo
v spo'iočnej vyúčtovace1faktúre v lehote splatnosti, móže Dodávatel' požiadat' PDS
o prerušenie álebo obmedzenie distribúcie plynu na všetkých OM, v zmysle Platnej
Zmluvy.
3.17 v prípade omeškania Odberatel'a so zaplatením akejkol'vek platby podl'a ZmluvY je
Dodávatel' oprávnený uplatnit' voči Odberatel'ovi úrok zomeŠkania vo výŠkeurČenej
všeobecne záv ázný m právnym pred pisom.

3.14

3,18 V prípade, že akákol'vek platba Odberatel'a prevyšuje Čiastku fakturovanú
Dodávatel'om, časťuhradenej platby nad fakturovanú Čiastku bude vrátená
odberate1,ovi do 14 dni odo dňa prijatia platby. Tento postup bude uplatnený len
v prípade, ak Dodávatel'neeviduje žiadne závázky zo strany Odberatel'a.

4l1o

3.19 AkúkolVek pohl'adávku voči druhej zmluvnej strane je oprávnená strana povinná
uplatniť písómnou formou, pričom takto uplatnená pohl'adávka bude splatná do 14 dni
odo dňa jej vystavenia,
3.20 prepl atok z vyúčtovacejfaktúry, určený v zmysle bodu 3.10, bude vrátený Odberatelovi
v lehote splainosti uveáenej na vyúčtovacejfaktúre. Tento postup bude uplatnený len
v prípade, ak Dodávatel'neeviduje žiadne splatné závázky zo strany Odberatel'a,

3.21 po predchádzajúcej akceptácii elektronického doručovania odberatel'om má Dodávatel'
pravo sprístupňoval'alebo doručovat' písomnosti vrátane faktúry elektronickou formou
a to na e-mailovú adresu určenúOdberatel'om pri akceptácii elektronického
doručovania. Akceptáciou odberatel'vyhlasuje že súhlasil s podmienkami poskytovania
služieb súvisiacicň s elektronickým sprístupňovaním alebo doruČovaním. Faktúra
doručovaná elektronicky sa v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 22212004 Z.z, o dani z
pridanej hodnoty v zneňí neskoršich predpisov považuje za daňový doklad, a teda je
plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.

3.22 Dodávatel' má právo spoplatňovat' zaslanie upomienky za nedodŽanie Platobných
a fakturačných podmienok poplatkom vo výške uvedenej v Cenníku externých sluŽieb
a výkonov Dodávatel'a zverejnenom na internetovej stránke wwr,v.spP.sk.

3.23 Dodávatel' má právo spoplatnit' vystavenie opisu faktúry na poŽiadanie zo stranY
odberatel'a v cene uvedenej v Cenníku externých služieb a výkonov Dodávatel'a
zverejnenom na internetovej stránke www.spp.sk.

3,24 Dodávatel' má právo spoplatnit' uzatvorenie dohody na splátky, resp, vystavenie
a zaslanie oznámenia o zrušenídohody na splátky v prípade jej nedodrŽania zo stranY
odberatel,a, a to v cenách uvedených v Cenníku externých sluŽieb a výkonov
Dodávatel'a zverej nenom

n

a nternetovej stránke www. spp,sk,
i

3.25 Dodávatel' má právo spoplatnit' vystavenie vyúčtovacejfaktÚry za kratŠie ako 12mesačnéfakturačnéobdobie na požiadanie zo strany odberatel'a v cene uvedenej
v Cenníku externých služieb a výkonov Dodávatela zverejnenom na internetovej
stránke wvriw.spp.sk.

3.26 Dodávatel, má právo spoplatnit' vystavenie potvrdenia nad rámec zákona o ÚČtovníctve
č. 431t2o12 Z.z. v znení neskorších predpisov na poŽiadanie zo strany odberatel'a,
najmá potvrdenie o platnom zmluvnom vzt'ahu odberatel'a s Dodávatel'om, potvrdenie
o Úysporiad aní závázkov odberatel'a voči Dodávatel'ovi k požadovanému dňu, a to
v cenách uvedených v Cenníku externých služieb a výkonov Dodávatel'a zverejnenom
na internetovej stránke www.spp. sk.

3.27 odberatel, je povinný uhradit' dodávatel'ovi náklady spojené 90 zabezPeČením
znýchleného obnoveniá oooavry zemného plynu realizovaného na Žiadost' odberatel'a
pó skončeníneoprávneného odberu, a to v cene uvedenej v Cennníku externých
služieb a výkonov Dodávatel'a zverejnenom na internetovej stránke wwr.,v.sPq.sk
platnom u |ase obnovenia dodávky zemného plynu. Zabezpečenie znýchleného
obnovenia dodávky zemného plynu odberatel'ovi z titulu neoprávneného odberu
realizuje dodávatel,za podmienok upravených v tomto cenníku.

4.

4.1

4.2

Cena
Dodávatel'fakturuje cenu za obchodnú jednotku, stanovenú podl'a cenníka Dodávatel'a
platného v čase dodávky, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Dodávatel' upovedomí
odberatel,a o zmene ceny plynu v lehote 5 dní pred jej účinnost'ouprostredníctvom
internetovej stránky www.spp.sk, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. lnformácie o cene
plynu móžó ooneiatet ,istat' na ktoromkol'vek zákaznickom centre Dodávatel'a, na
biznis linke Dodávatel'a, prípadne internetovej stránke Dodávatel'a wrruw.spP.sk.

V prípade, ak odberatel' splní podmienky na uplatnenie ceny za dodávku PlYnu na
vyioóu tepla určenéhopre domácnost' v zmysle platných predpisov, použije Dodávatel'
pi" o."n"nie takejto dodávky ceny podl'a platného ,,Cenníka za dodávku PlYnu na
výrobu tepla určenéhopre domácnost,, vydaného Dodávatel,om,

5l1o

4.3

Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero

nadvázujúcich distribučných sietí, dodávatel'plynu má od odberatel'a plynu právo na
Úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do odberného miesta odberatel'a plynu
cez vŠetky takéto nadvázujúce distribučnésiete, t.j. ako keby mal odberatel' p|ynu
uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu
všetkými dotknutými
prevádzkovatel'mi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do
odberného miesta odberatel'a plynu (náklady súvisiace s distribúciou plynu cez
distribučnúsiet' SPP - distribúcia, a.s. sú už zahrnuté do cien uvedených v platnom
cenníku dodávatel'a). Tieto náklady sú určenéna základe cien za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu siet'ových
odvetví pre prevádzkovatel'ov nadvázujúcich distňbučných sietí.

so

4.4

V prípade zmeny podmienok, ktoré boli základom pre určenie ceny v cenníku, je
Dodávatel' oprávnený zmenit' cenu plynu.

4.5

K cene bude pripočítaná DPH, spotrebná daň, príp. iné aplikovatel'né dane v zmysle
všeobecne záv ázný ch právnych predpisov.

4.6

Cena sa uplatňuje pre každésamostatné OM Odberatel'a zvlášt'.
Odberatel' je povinný zaplatit' dodávatel'ovi spolu s cenou za dodávku plynu podl'a
týchto obchodných podmienok, cenníka a Zmluvy aj d'alšie s predmetom zmluvy
súvisiace platby (i) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním
spÓsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia d'alších úkonov (služieb) zo strany
dodávatel'a alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podl'a príslušnéhocenníka resp.
Prevádzkového poriadku PDS, alebo (ii) ak vznikne dodávatel'ovi povinnost' takéto
platby uhrádzat' voči PDS.

4.7

5.

Reklamácie

5,1

Ak vzniknú chyby pri vyfakturovaní odberu plynu z dóvodu nesprávneho

5.2

odpočtu,
pouŽitím nesprávnej sadzby, z dóvodu nesprávneho výpočtu a pod., majú Odberatel'a
Dodávatel' nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných súm,

Odberatel' je oprávnený uplatnit'reklamáciu bezodkladne, a to:
- písomne, zaslaním na adresu Dodávatel'a
- e-mailom na e-mailovú adresu: biznislinka@spp.sk
- faxom, na tel.číslo:0215869 90,10
- telefonicky na Biznis linke 0850 111 565
- osobne na ktoromkol'vek zákazníckom centre Dodávatel'a,

V

rek|amácii

je

povinný uviest' dóvody

Odberatel'a nezaplatit' reklam ovan ú faktú ru.

5.3

5.4

jej

uplatnenia. Reklamácia neoprávňuje

Pri posudzovaní reklamácie je Odberatel' povinný umožnit' Dodávatel'ovi a PDs

skontrolovat' priamo na OM meradlo, počet a typ plynových spotrebičov, prípadne iné
náležitosti, ktoré sú potrebné na zistenie oprávnenosti reklamácie,

V

prípade, že výsledkom prešetrenia reklamácie je preplatok, resp. nedoplatok,
povinná zmluvná strana realizuje úhradu v lehote splatnosti, uvedenej v opravnej

faktúre.
5.5

Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii sa riadia všeobecne záváznými
právnymi predpismi a Reklamačným poriadkom Dodávatel'a. Reklamačný poriadok je
dostupný Odberatel'ovi v ktoromkol'vek zákazníckom centre. Predmetom reklamácie
nemÓŽe byt'rozdiel medzi množstvom, ktoré bolo uvedené vo faktúre za opakovanú
dodávku plynu (ak to bude na faktúre uvedené) a skutočným odberom za obdobie
opakovania dodávok, nameraným meradlom.

6.

Meranie a technické podmienky dodávky p|ynu

6.1

Odber plynu sa meria v objemových jednotkách.
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6.2

Dodávatel' na základe písomnej žiadosti Odberatel'a požiada PDS o preskúšanie
správnosti merania podl'a osobitného predpisu'. Ak sa pri preskúšanízistí, že meradlo
vykazuje váčšiuodchýlku ako je prípustná, vykoná PDS korekciu chybne zmeranej
dodávky a znáša náklady spojené s preskúšaníma výmenou meradla. Ak na meradle
nebola zistená neprípustná odchýlka, Odberatel' je povinný uhradit' náklady spojené s
jeho preskúšaníma výmenou v zmysle platného cenníka externých služieb
Dodávatel'a.

6.3

Korekciu PDS vykoná za obdobie preukázatel'ného trvania chyby meradla; ak toto
obdobie nemóže byt' nespochybnitel'ne určené,PDS použije predpoklad lineárneho
rastu chyby od poslednej kontroly určenéhomeradla zo strany PDS.
Ak nie je možnézistit'skutočný odber plynu počas trvania poruchy meradla, PDS určí
odber:

a)

podl'a typového diagramu dodávky v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS,

b)

podl'a odberu rovnakého obdobia predchádzajúceho roka s prihliadnutím na prípadné
zmeny v poČte a príkone spotrebičov. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových
pomeroch, móŽe PDS určit' odber podl'a odberu nameraného
nasledujúcom
odpočtovom období.

v

6.4

V prípade poruchy ktorejkol'vek časti zostavy meracieho zariadenia je PDS
oprávnený použit'dostupné spol'ahlivé údaje na účelyúpravy nesprávne zmeraného
množstva dodaného plynu.

6.5

Odberatel' je povinný umožnit' PDS montáž meradla a neodkladný prístup k meradlu s
ciel'om prevádzkovej kontroly, údžby,odpočtu alebo demontáže. Taktiež je povinný
umožnit' PDS kontrolu OPZ OM, najmá za účelomoverenia počtu
príkonu
spotrebičov,

a

6.6

Akýkol'vek zásah do meradla a častíplynárenského zariadenia slúžiacehona jeho
pripojenie inou osobou ako PDS je zakázaný.

6.7

Ak Odberatel' neumožní PDS vykonat' fyzický odpočet údajov na meradle, Dodávatel' je
oprávnený určit' pravdepodobný odber plynu s prihliadnutím na vývoj
predchádzajúceho odberu, počet a typ pripojených spotrebičov, Ak Odberatel'
neumožnív dvoch za sebou nasledujúcich odpočtových obdobiach vykonanie
fyzického odpočtu údajov na meradle, móže byt' jeho odber považovaný za odber
v rozpore so Zm|uvou.

6.8

Ak chce Odberate|' ukončit'odber plynu v existujúcom OM, je povinný písomne oznámit'
Dodávatel'ovi túto skutočnost'najneskór 8 dní pred ukončenímodberu a umožnit' PDS
overenie stavu meradla, prípadne jeho demontáž v deň ukončenia odberu. Za deň
ukončenia Zmluvy sa považuje deň ukončenia odberu oznámený Odberatel'om
Dodávatel'ovi. Ak odberatel' nesprístupní meradlo PDS ku dňu požadovaného
ukončenia Zmluvy za účelomoverenia stavu meradla, prípadne za účelomdemontáže
meradla, saza deň ukončenia Zmluvy považuje deň, kedy dójde ksprístupneniu tohto
meradla, alebo deň kedy dójde k uzatvoreniu Zmluvy s novým Odberatel'om,

6,9

Rozširovat' alebo rekonštruovat' existujúce OPZ, ktorého prevádzkou sa menia
technické a obchodné podmienky odberu plynu, je možnéiba po predchádzajúcom
súhlase PDS. Odberatel' je povinný uhradit' náklady za montáž a demontáž meradla
v zmysle platného Cenníka externých služieb a výkonov Dodávatel'a.

6.10 Bez súhlasu PDS sa nesmú vykonávat'žiadne zásahy na zariadení, ktoným sa vedie
nemeraný plyn k určenémumeradlu, definovanému v Zmluve.

6.1'1 Odberatel' je povinný udržiavat'pripojené OPZv stave spósobilom na užívanie. PDS je
oprávnený kontrolovat', či sa pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení
dodžujúpodmienky Zmluvy.

'zákon ě.

142l2ooo o metrológii
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7.

Obmedzenie a prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu

7.1

PDS má právo obmedzit'alebo prerušit'distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas po splnení podmienok stanovených všeobecne záváznými právnymi
predpismi. Po odstránení príčinobmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je PDS
povinný bezodkladne obnovit' distribúciu plynu.

7.2

Dodávatel' je oprávnený požiadať PDS o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie
plynu najmá:
a) v čase, ked' je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM,
b) po zistení neoprávneného odberu v OM,
c) v zmysle bodu 3.16 týchto OP.

7.3

Náklady spojené s prerušením,prípadne s následným obnovením distribúcie a dodávky
plynu z dóvodov neplnenia povinností Odberatel'a, sa považujú za neefektívne náklady
Dodávatel'a a Odberatel' je povinný nahradiť ich Dodávatel'ovi v zmysle Cenníka
externých služieb a výkonov Dodávatel'a platného v čase prerušenia alebo obnovenia
dodávky na základe faktúry vystavenej Dodávatel'om. Cenník externých služieb
a výkonov Dodávatel'a móže Odberatel' získat' v ktoromkol'vek zákazníckom centre
Dodávatel'a, prípadne na nternetovej stránke Dodávatel'a www. spp. sk.
i

7.4

8.
8.'1

Ak Odberatel' neumožní PDS prerušenie distribúcie plynu v súlade s bodom 7.1 týchto
OP, bude jeho d'alšíodber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou.
Neoprávnený odber
Neoprávneným odberom plynu je odber bez uzavretej Zmluvy, v rozpore s uzavretou
Zmluvou, v prípade nedodržania zmluvne dohodnutých platobných podmienok, ako aj
iný odber, ktorý je za neoprávnený považovaný v zmysle všeobecne závázných
právnych predpisov.

8.2 Pri

neoprávnenom odbere plynu je Odberatel' povinný uhradit' Dodávatel'ovi a PDS
škodu, ktorá im neoprávneným odberom vznikla. Výška škody sa určív súlade so
všeobecne závázným právnym predpisom.

9.

9.1

9.2

Zodpovednost'zm!uvnýchstrán
Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej
spósobila porušením svojich povinností v rozsahu stanovenom všeobecne záváznými
právnymi predpismi, touto Zmluvou a týmito OP.

Dodávatel' je povinný v prípade vzniku škody porušením svojej povinnosti zo Zmluvy
uhradiť Odberatel'ovi náhradu škody v rozsahu výšky škody, ktorú je možnév čase
uzavretia Zmluvy predpokladat', t.j. do výšky 3 330,- Eur.

9.3

Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti
druhej strany bolo spósobené jej konaním alebo nedostatkom súčinnosti,ktorú bola
táto strana povinná poskytnút', Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu tej
časti škody, ktorá bola spósobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi
predpismi s ciel'om predchádzat'vzniku škody alebo obmedzit' jej rozsah.

9.4

Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dósledku okolností vylučujúcich
zodpovednost' (vyššiamoc), ktorými sa rozumejú najmá (ale nielen) nepredvídatel'né
prírodnéudalosti, vojna, teroristická akcia, havária, štrajk postihujúci možnost' plnenia
povinnosti zmluvnej strany. Dodávatel' nie je zodpovedný za škody spósobené
okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednost' osoby, ktorá je voči Dodávatel'ovi dodávatel'om
alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spósobujú, že plnenie povinností Dodávatel'a,
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je nemožné.

9.5

Dodávatel' nezodpovedá za škody vzniknuté nedodaním plynu, ktoré vznikli bez jeho
zavinenia poruchou, stratou alebo únikom plynu na časti odberného plynového
zariadenia, ktoným sa vedie nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému
meradlu, definovanému v zmluve,
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10.

Doručovanie
10.1 písomnosti, ktoré Dodávatel'zasiela prostredníctvom pošty ako doporuČenúzásielku
alebo zásielku s doručenkou, sa na účelyZmluvy považujúza doručenéOdberatel'ovi

(osobe pre poštový styk, splnomocnenému zástupcovi), aj vtedy, ak:
Odberatel'odoprelprijat'zásielku,
zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote,
nebolo možnévyššieuvedené osoby na adrese uvedenej v Zmluve zistit', a Preto
doručenie nie je možné.
V uvedených prípadoch sa zásielka považuje za doručenútretÍ deň od uloŽenia
zásielky na pošte.
10.2 písomnosti doručovanéodberatel'om prostredníctvom faxu alebo doruČením e-mailovej
správy na e-mailovú adresu Dodávatel'a3 sa považujú za doručenéprijatím sPrávYpísomnosti doručovanéDodávatel'om vrátane faktúr elektronickou formou sa povaŽujú
za doručenéokamihom odoslania e-mailovej správy zo strany Dodávatel'a na
elektronickú adresu adresáta. písomnosti doručovanéDodávatel'om formou ich
sprístupnenia sa považujú za doručenéokamihom ich sprístupnenia.

_

10.3 odberatel' je povinný oznámiť Dodávatel'ovi zmenu ako poštovej tak ielektronickej
adresy na áoručovaňie. Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je Dodávatel'
oprávhený odosielat' písomnosti na poslednú známu adresu Odberatel'a.

11.

Záverečnéustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom
vykonania pripojenia OPZ do distribučnej siete v zmysle bodu 1,7. týchtO OP
a pridelen ím distribučnej kapacity prevádzkovatel'om distri buČnej siete.
11.2 Zmluva sa uzatvára a bude sa riadit' podťa ustanovení Obchodného zákonníka
a právnymi predpismi upravujúcimi podnikanie v energetike, najmá zákonom Č.
656t2oo4 Z,z. o energetike v znení neskorších predpisov a ustanoveniami nariadenia
vlády č, 4ogt2}o7 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,
pri vit,ahoch, ktoré nie sú Zmluvou výslovne upravené, sa primerane pouŽijÚ
ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.
11.3 Tieto obchodné podmienky sú vydané podl'a § 273 Obchodného zákonníka a dopíňajÚ
vzťahy upravené obchodným zákonníkom a zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike
v znení neskorších predpisov.
11.4 Dodávatel' je oprávnený zmenit' tieto OP. Platnost' týchto OP zaniká ÚČinnosťou nových
op Dodávatelá, ktoré nahradia tieto OP. Dodávatel'upovedomí Odberatel'a o nových,
resp. zmenených OP pred ich účinnost'ouich zaslaním na adresu Odberatel'a, alebo
zaslaním maiíom na poslednú známu mailovú adresu Odberatel'a.lnformácie o OP
móže odberatel' získaťna ktoromkol'vek zákazníckom centre Dodávatel'a, na Biznis
linke Dodávatel'a, prípadne internetovej stránke uruwv.spp.sk.
11.5 pre potreby zabezpečenia distribúcie plynu do OM Odberatel'a je Dodávatel' oprávnený
poskytnúť pDS kópiu Zmluvy, vrátane všetkých osobných údajov v nej uvedených.
11.6 Všetky informácie týkajúce sa záležitostíOdberatel'a, ktoré má Dodávatel' o ňom
vedené vo svojom informačnom systéme, nie sú verejne prístupné,
11.7 Dodávatel' je oprávnený zaznamenávat' a uchovávat' vŠetkyodchádzajúce
a prichádzajúce voiania odberatel'a na Biznis linku dodávatel'a. Dodávatel' je oPrávnený
využívat'záznamy volaní na Biznis linku výlučne pri uplatňovani práv a výkone
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3

e-mailová adresa dodávatel'a

:

biznislinka@spp.sk
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11.8 Tieto obchodné podmienky platia od 13. apríla 2012 a nahrádzajú OP pre opakované
dodávky plynu pre odberatel'ov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), ktoré boli účinnéod 1,1 .2012,

10l10

