Zmluva o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie maloodber zo dňa 1.7.2009
Dodávatel':

Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Školská jedáleň
Malokarpatské námestie 1 /
841 03 Bratislava - Lamač

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
Zákaznícke centrum Bratislava, 825 11, Mlynské Nivy 44C
Zastúpený (meno,funkcia)
Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva
Bernd Waqner, člen predstavenstva

Zastúpený (meno, funkcia)
Jana Latková

IČO:
OKEČ:

IČO:
42170931
OKEČ:
80102
Štátna príslušnosť: Slovensko

35815256
40220

DIČ:
IČ DPH:

2020259802
SK2020259802

Bankové spojenie:

DIČ:
IČ DPH:

Bank.spoj.predošlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s.
č.účtu: 2616083755/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank.spoj.preodosl.platby: Všeobecná úverová banka, a.s.

Č.účtu: 1001018151/0200

č.účtu: 2616083755/0200
Vybavuje:
telefón:
fax:

Zákaznícke centrum Bratislava
0850 111 363
02/58 69 90 OO

Odberné miesto:

Vybavuje:
telefón:
fax:
Obec: Bratislava - Lamač

Ulica: Malokarpatské námestie

PSČ a pošta: 841 03 Bratislava 47

Č.orient.:
1

Fax:

E-mail:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Malokarpatské nám

Telefón:

C.súp.:

Adresa pre poštový styk: (ak odberatel' požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)
Obec: BRATISLAVA - LAMAČ

Ulica: Malokarpatské námestie

PSČ a pošta: 84103 BRATISLAVALAMAČ

Č.orient.:
1

Telefón:

Fax:

Email:

Spôsobplatby:

Predpokladaný
ročný odber v rn"

Školská jedáleň

Predpokladaný
ročný odber * v
Prevodnýpríkaz- príjem kWh:
12723

1200

Obdobie opakovanej
dodávky:
Klasicky - mesačný
cyklus

Č.súp.:

Dohodnutý druh
tarify:

Evidenčné
číslo zmluvy:

2

9103807800

Poznámky:

f..1.,tf???.'t..r .........

Číslo plynomeru ..

• Ak odberateľ vyplni údaj o predpokladanom
Nehodiace sa škrtnite

..........
1f1...1. .... ~.f ...

Stav plynomeru

ročnom odbere plynu v kWh aj mô,

záväzná bude hodnota v kWh.

u

..

Táto zmkJvaJB vyhotovená
v 2 exeOl>läroch,
obchodných
podmienok
dodávateľa,
o ktorých

po jednom pre dodávateľa a odberatera. Neoddeliteľnou
súčasťou
ZmUVYsu obchodné podmienky. Platnosť obchodnych
podmenok zamká účinnosťou
novych, resp. zmenenych
dodávateľ
upovedoml
odberateľa
pred Ich účinnosťou
prostrednlctvom
internetovej
stránky~.
Informácie
o OP mOže odberateľ
získať na ktorcrrkoľvek
zákazníckom
centre dodávateľa,
na zákaznickej
linke dodávateľa. pripadne
internetovej
stránke wnw.spp.sk.
Odberateľ
svojm podpisom
potvrdzuje
súhlas s otx:hodnýml
podmienkami
a správnosť
uvedených
údajov.Odberateľ
týmto dáva
súhlas dodávateľovi
na poskytnutie
svojch identifikačných
údajov pre potreby zabezpečenia
služieb spojených
s dodávkou
plynu, ako aj pre marketingové
účely s cieľom skvajtnenla služieb spojených
s dodávkou
plynu.
Uzatvorenim
Zmluvy o dodávke plynu zákaznik
dáva
súhlas
I ~
•• spoločnosti
SPP, a.s., na zasielanie
nevyžiadaných
obchodných
ponuk pre informáciu
o produktoch
alebo službách spoločnosti
SPP a.s., a to
najnä prostrednlctvom
elektronickej
pošty, SMS správ, pripadne
priamym telefonickým
oslovenim.
Zákazník má právo súhlas pre zasielanie
nevyžiadaných
obchodných
ponúk kedykoľvek (bezplatne)
odvolať v písomnej
forme

Za dodávatel'a:
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Malokarpatské

Ol ZDD9

Oznámenie o zmene platieb
za opakované dodávky

Školská jedáleň
Malokarpatské námestie 1
841 03 Bratislava - Lamač

Zákaznícke číslo: 5150185374
(V prípade otázok použite toto číslo)
Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 0850 111 363
v pracovných dňoch: 7:00 - 20:00

V Bratislave

1.7.2009

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali tým, že ste si nás vybrali ako Vášho dodávateľa zemného plynu.
V súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o dodávke plynu by sme Vás týmto spôsobom chceli informovať o budúcich
preddavkových platbách za mesačné opakované dodávky, ktoré boli stanovené na základe predpokladanej ročnej spotreby
a príslušnej tarify.
Sumy sú určené na fakturačné obdobie od 1.7.2009 do 18.10.2009.
Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.
S priateľským pozdravom,
Váš tím obsluhy zákazníkov SPP a.s.
Harmonogram

budúcich

platieb za opakované

ŠKOLSKA JEDÁLEŇ

dodávky pre MS: 3100003282

Malokarpatské nám., Malokarpatské námestie 1 ,841 03 Bratislava - Lamač
Platba (Sk")

Základ dane (EUR)

DPH (EUR)

Platba (EUR)

07/2009

15.7.2009

0,00

0,00

0,00

0,00

08/2009

17.8.2009

34,45

6,55

41,00

1235,17

09/2009

16.9.2009

34,45

6,55

41,00

1 235,17

Dátum splatnosti

Mesíac

"Údaje v Sk sú informatlvne,

prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR

Adresa pre písomný styk: Lokalita Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovenský

plynárenský

Právna forma:
Obchodný

priemysel,

Akciová spoločnost

register Okresného

ICO: 35815256

a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bralislava

súdu Bratislava

IC DPH: SK2020259802

Tel.: 0850 111 363

Bankové spojenie:

02158 69 90 OO
E-ma~:zakaznickalinka@spp.sk

0000001001018151/0200

Fax:

1, oddiel Sa, člslo vložky: 2749/8

Internet: www.spp.sk

Všeobecná úverová banka,

BIF005F
8.5.

Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber), ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP - distribúcia a.s.
s účinnosťou od 1.7.2009
1,

Všeobecné

ustanovenia

(predmet

zmluvy)

1.1

Tieto Obchodné podmienky (ďalej
len ,OP') upravujú dodávku a predaj plynu spoločnost'ou
SlovenskY plynáron.kY priemysel, a.s. (ďalej len ,Dodávate,)
odberaterom
kategórie Malé
podnikanie a organizácie (meloodber) lďalej len ,Odberatel"/,
ktori odoberajú plyn na základe
Zmluvy o dodávke plynu (delej len ,Zmluva'), a ktorých odberné miesto je pripojené do distribučnej
siete SPP - distribúcia 8.5.

1.2

Plynom sa na účely iYchto OP rozumie zemný plyn (ďalej len ,plyn'),
ktarY je zmesou
uhfovodlkovych
plynov tvorenou prevažne rnetánom, ZIskava sa z prírodnych plynovych alebo
ropoplynovych ložisk.

1.3

Odbernýrn miestom (ďalej len ,OM') je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. Za
jedno OM sa považuje jedno alebo viac odbemych plynovych zariadeni užlvanych Odberatefom
sústredených
do stavby alebo súboru stavieb, do ktarYch sa dodávka
plynu uskutočfluje
prechodom meradlom prevádzkovatera distribučnej siete.

1.4

Prevádzkovaterom distribučnej siete (ďalej len ,PDS') je plynárensky podnik SPP - dislribúcia, a.s.
oprávneny na distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu siel'ovych
oovetví, do ktorého prevádzkovanej distribučnej siete je pripojené OM.

1.5

Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvofnenej jeho dokonalým spálenlm,

1,6

Ak v Zmluve alebo v iYchto OP sú uvedené dokumenty vydané dodávatefom alebo
PDS (napr.
Prevádzkovy poriadok alebo Tec:hniciké podmienky), je pre posúdenie práva povinnosti zmluvnych
strán vyplývajúcich z tYchto dokumentov rozhodujúce znenie v čase ich uplatnenia, ak nie je v
iYchto OP uvedené inak.

1,7

Pod pojmom vykonanie pripojenia odbemého plynového zariadenia do distribučnej siete sa na
účely tejto Zmluvy, najma v súvislosti s nadobudnutim
jej útinnosti,
rozumie súbor úkonov a
tinnostl
nevyhnutných
na zabezpečenie
fyzicikého spojenia distribučnej
siete s odbsrným
plynovym zariaoonlm vrátane montáže určeného meradla prevádzkovateľom
distribučnej siete.

množstvo

Ustanovenia

2.1

Dodávater je povinný zo svojich nakúpených
množstiev dodával' plyn každému Odberaterovi
formou opakovaného
dodania, za podmienok
stanovenycn
všeobecne
závaznýrní právnymi
predpismi a touto Zmluvou, najma ak Odberater:

sa zmluvného

Fakturačné

Dodávateľ fakturuje odber plynu podľa údajov zistenych PDS odpočtom určeného meradla alebo
ooora typového diagramu dodávky v zmysle platného Prevádzkového poriadku PDS

3,2

Dodávater fakturuje Odberaterovi
za dodávku
spoločne vystavenim spoločnej faktúry.

3.3

Dodané
a odobraté
množstvo
v energetickYch jednotkách.

3.4

Dodávky plynu sú pre účely zákona o DPH opakovanýrni dodávkami plynu, pričom cena za tieto
dodávky plynu je určená podta predpokladaného
odberu plynu za všetky OM v zmysle uzatvorenej
Zmluvy v pri slušnom fakturačnom obdobi v zmysle platného cennika.

3.5

Fakturačnym
obdobim je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Odpočet
odberu plynu vykonáva PDS a na jeho základe vykonáva Dodávateľ vyúčtovanie odberu plynu
formou vyúčtovace] faktúry spoločne za všetky OM Odberatel'a, pre ktoré je Zmluva uzatvorené,
najmenej jedenkrát ročne. Ak nemožno vykonal' odpočet na niektorom OM Odberatefa z dOvodu
na strane Odberatera, vyúčtuje Dodávateľ odber plynu na tomto OM podla udajov zistenych
z typového diagramu podľa bodu 3.1 tychto OP. Prípadné rozdiely medzi množstvom dodanéhO
plynu určenym podľa predošlej vety a skutočným množstvom dodaného plynu zúčtuje Dodávateľ
Odberaterovi v reklamačnom konani podl'a článku 5. iYchto OP.

3.6

Obdobim opakovanej
dodávky plynu je obdobie, za ktoré Oodávatel vystavuje Odberaterovi
faktúru za opakované dodávky plynu spoločne za v~etky OM Odberateľa, pre ktoré je Zmluva
uzatvorená. Toto obdobie je dohodnuté v Zmluve. Odberater je oprávneny požíadar Dodávatera
o zmenu
obdobia
opakovanej
dodávky,
a to plsomne
najneskOr 15 dni pred začatím
nasledujúceho
faktural:ného
obdobia,
ktorého
sa uvedená zmena týka. Zmena obdobia
opakovanej dodávky je účinná prvYm dňom nasledujúceho fakturačného obdobia.

3.7

Odberater je povírmý uhrádzať Dodávateľovi za dohodnuté opakované dodávky plynu
roka ceny uvedené vo fakturach za opakované dodévky plynu pocra platného cennika

3.8

Vyška faktur za opakované dodávky plynu a lerminy ich splatnosti spoločne za v~etky OM
Odberatera budú uvedené v Oznámeni o platbach za opakované dodávky. Odberater je povinny
uhradiť každú faktúru za opakované dodávky plynu v lehote splatnosti v nej uvedenej spoločne za
v~etky OM. Oznámenie o platbách za opakované dodávky plynu bude obsahoval' aj informativne
údaje v členeni podľa jednotlivych OM Odberatera.

3,9

Pri nových odberoch Dodávater urči vo faktúre za opakované dodávky vyšku ceny za opakované
dodévky plynu podfa predpokladaného
odberu plynu určeného v Zmluve a platného cennika.

3.10

Po zisteni skutočného odberu plynu za prísíušné fakluračné obdobie, stanoveného v zmysle bodu
3.1, vypočita Dodávatel' rozdiel medzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a
súčtom príjatych platieb z faktúr za opakované dodávky za celé obdobie od začiatku fakturačného
obdobia do dňa odpočtu skutočného odberu plynu. Tento rozdiel bude fakturovany Odberatefovi
vo vyúčtovacej (aktúre
vystavenej za všetky OM Odberatefa v cenéch platnych pre oooobie
dodávky plynu ako preplatok, resp. nedoplatok.

3.11

Vyúčtovacia faktúra je splatná do 14 dni odo dňa jej vystavenia. Pre účely zákona o DPH je
vyúčtovacla faktúra opravnou faktúrou v súlade s príslušným ustanovenlm zákona o DPH.

3.12

Na úhradu svojich záväzkov

plynu

2,

tYkajúce

3,
3,1

vzťahu

a) má zriadené a pripojené odberné plynové zariadenie v súlade s technicikymi podmienkami
prípojenia, určenyml PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
prí prac; a bezpečnosti technicikych zariadeni,
b) uzavrel s Dodávaterom Zmluvu, ktorej súčas tou sú tieto OP,
c)

má právo užIvať dotknutú
vlasWk alebo nájomca).

Podmienky uvedené pod
rozhodujúce pre uzavretie
Odberatel'ovi plyn odobrať.

nehnuternost,

resp. nehnutefnosti

uvedené

v bode 2.3 (napr. ako

plsmenami
a) a c) sa považujú
za skutočnosti
pre Dodávatel'a
Zmluvy. Povinnosť Dodávatefa
dodat' plyn je splneny umožnen Im

Uzavretiu Zmluvy bráni, ak na existujúcom OM má Dodávateľ v danom čase už uzatvorenú
Zmluvu, ak sa pOvodný Odberatel' v zmysle už uzatvorenej Zmluvy, novy Odberater a Dodávatef
plynu nedohodli inak.

2.2

Odberatef sa zaväzuje odoberat plyn v súlade so Zmluvou a technicikymi
PDS a za dodávaný plyn zaplatiť cenu podfa článku 4. tychto OP.

2.3

Pri uzatvorenl Zmluvy je Odberatef povinny Dodávaterovi poskytnút' doklady o právnej existencii,
obsahujúce
jeho základné
identifikačné
údaje
(naprfklad
vypis
z obchodného
registra,
živnostensky lisl) a je povinný mať užIvacie právo k nehnuternostiltiam
do ktorej/l<tarYch sa bude
uskutočňovať dodévka plynu vrátane tejJtych, na ktorej/l<torých sa nachádza jeho odberné plynové
zariadenie (dalej len ,dotknuté nehnuteľnosli'),
pripadne preukázať toto uživacie právo alebo
súhlas vlastníka dotknutych nehnutefnostl s uživan1m. Odberater je povinny počas trvania Zmluvy
na vYzvu Oodávateľa v lehote do 20 kalendémych
dni preukázať
trvanie uživacieho
práva
na dotknuté nehnutel'nosti alebo trvajúci súhlas vlastnika v zmysle predo~lej vety, najma ak
vlastnik trvanie tohto práva alebo súhlasu pred Dodévaterom spochybnl.

podmienkami

Ak ide o novopripijln6 OM alebo sa meni vy~ka predpokladaného
odberu plynu v OM oproti
predchádzajúcemu obdobiu, Odberater je povinný plsomne o to požiadať Dodávateľa najmenej 35
dni pred začatim odberu plynu na OM, resp. pred potadovanou
zmenou.

2.5

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
ak nie je dohodnuté inak. Zmluva na dobu určitú sa
uzatvára napr, pri požiadavke Odberatera na časovo obmedzenú dodávku, pri nájomnej zmluve
s časovým obmedzenim a pod.

2.6

Zmluvné strany sú povinné navzájom
skutočnosti uvedenych v Zmluve.

2.7

Zmluvu je možné menit' alebo ukončil' iba dohodou zmluvnych strán v plsomnej forme, ak nie je
v Zmluve alebo v iYchto OP ustanovené inak. Dodatok sa nevytaduje
pri zmene adresy bydliska,
resp. slda zmluvnej strany (nie adresy OM), telefónnych čl sei, kontaktnych osôb alebo ich mien,
pri zmene spOsobu platby, prí zmene obdobia opakovanej
dodávky. Vtedy na zmenu Zmluvy
postačuje
jednostnanné plsornné oznámenie jednej zmluvnej strany, doručené druhej zmluvnej
strane, podpisané oprávnenou osobou.

podmienky

plynu

sa

može Odberatef

plynu do viacerých

vyhodnocuje

Oodávaterom.

•

platobný príkaz na úhradu vystaveny

Odberateľom,

•

poštový

Dohodnuty

ako

odbemych

množstvo

miest Odberateľa

energie

vyjadrené

v priebehu

využiť:

platobny príkaz na inkaso vystavený

pripojenia

2.4

a platobné

peňažný poukaz,
spOsob úhrady akychkorvek

záväzkov

zo strany Odberatefa je určený v Zmluve.

V prípade inkasného spOsobu platenia Odberatef odovzdá svojmu peňažnému ústavu suhlas na
inkaso v prospecl1 účtu Dodávateľa a zabezpeči dostatok peňažnych prostriedkov na svojom účte
v peňažnom ústave ku d~u splatnosti inkasa. Ak nebude možné inkaso realizoval', Odberateľ je
povinný bezodkladne vykonar úhradu inym spOsobom uvedeným v tomto bode.
Dodavatel uskutočni akékol'vek úhrady Odberatefovi rovnakým spOsobom, akY je dohodnutý pre
úhrady Odberatera. Ak Odberatef využlva na úhradu svojich záväzkov platobný prikaz na inkaso
vystaveny
Dodávateľom,
Dodávatef
uskutočni
akekotvek
úhrady Odberatefovi
platobným
príkazom na úhradu, vystaveným Dodávaterom.
3.13

Odberatef je povinny uhradiť každú faktúru tak, aby v lehote splatnosti bola na účet Dodávatefa
priplsaná celá suma a za tymto účelom je povinny v prevodnom príkaze alebo v Inych formách
platby zohfadnit tiet vy~ku poplatkov bánk, po~ly alebo iného subjektu, prostrednictvom ktorého
platbu vykonáva (t.]. je povinny navýšír prevádzanú sumu o vyšku prislušnych poplatkov tak, aby
na účet Dodávatefa pri~la celá suma zavazxu).

3.14

V platobnom styku sú zmluvné strany povinné použlvat' varíabilný symbol uvedeny v prislušnorn
doklade (napr. faktúra za opakované dodévky, vyúčtovacia faktúra). Odberatelia, ktorým na
základe Zmluvy bude fakturovany zemny plyn formou spoločnej faktúry za viac OM, sú povinn I pri
každej I čiastočnej úhrade faktúry uvádzať variabilny symbol spoločnej faktúry.

3.15

Ak Odberater,
vyutivajúci
iny než inkasny
spOsob platenia, realizuje platbu s odli~nými
identifikačnymi údajmi, ako sú uvedené v príslu~nom doklade, Dodávater ma právo považovať ju
za nezrealizovanú, s možnosťou následného postupu podla bodu 3.16.

3.16

Ak Odberatel' neuhradi celú čiastku uvedenú vo faktúre za opakované dodávky alebo vo
vyúčtovacej
faktúre,
resp, v spoločnej
faktúre
za opakované
dodávky alebo v spoločnej
vyúčtovacej faktúre v lehote splatnosti, môže Dodávater požiadať PDS o prerušenie
alebo
obmedzenie distribúcie plynu na vSetkych OM, v zmysle platnej Zmluvy.

3.17

V prfpade omeSkania Odberatefa
so zaplatenim akejkofvek platby podfa Zmluvy je Dodévatef
oprávaený uplatniť voči Odberatefovi
úrok z omeškania vo vyš ke určenej všeobecne záv3znym
právnym predpisom.

3.18

V prlpade, že akakoľVek platba Odberatefa
prevySuje čiastku fakturovanú Dodávatefom,
časr
uhredenej platby nad fakturovanú čiastku bude vrátená Odberatefovi do 14 dni odo oňa prijatia
platby. Tento postup bude upletneny len v prípade, ak Dodávater neeviduje žiadne záväzky zo
strany Odberatera.

že Odberater nemá
podľa bodu 2.3.

3.19

e) jednostrannou
vypoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany. Výpovedná
lehota je 3 mesleee,
príčom začne plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po odoslanl vypovede druhej
zmluvnej strane na poslednú známu adresu,

Akúkdvek pohľadávku voči druhej zmluvnej strane je oprávnená strana povinná uplatnit' pisomnou
formou, pričom takto uplatnená pohfadávka bude splatná do 14 dni odo d~a jej vystavenia.

3.20

Preplatok z vyúčtovacej faktúry, určený v zmysle bodu 3.10, bude vráteny Odberatefovi viehole
splatnosti uvedenej na vyúčtovacej
faktúre. Tento postup bude uplatnenr len v pripade, ak
Dodávatef neeviduje žiadne splatné záväzky zo strany Odberatel'a.

sl bez zbytočného

odkladu

pisomne

oznámlr

zmenu

2,8

V prípade ukončenia Zmluvy sa Odberatef
zavazuje
umožniť PDS vykonanie
záverečného
odpočtu, pripadne odobratie meradeho zariadenia a vykonanie d'alSich opatreni sú-Aslacic:h
s ukončenim dodévky plynu do OM.

2.9

Zmluva zaniká okrem prípadov,
Zmluvy alebo iYchto OP, aj:

ked to vyplyva

zo všeobecne

záväzného

právneho

predpisu,

a) uzavretim novej Zmluvy pre prfslu~né OM,
b) odstúpenim
od
Zmluvy
(napr. § 345 a § 346),

podfa

prfslušných

c) odstúpenim od Zmluvy zo strany Dodávatefa
pripade Zmluva zaniká doručenlm odstúpenia
tychlo OP.

ustanoveni

Obchodného

zákonnika

prí zisteni neoprávneného
odberu; v takomiO
od Zmluvy Odberaterovi v zmysle článku 10.

d) jednostrannYffi odstupenim od Zmluvy ZO strany Dodávatefa pri zisteni,
resp. nemal pri uzatvärani Zmluvy užívacie právo k dotknutej nehnutefnosti

7.2

4.

Cena

4.1

Dodávateľ fakturuje cenu za obchodnU jednotku, stanovenu podfa cennika Dodávatela ptatného
v čase dodávky, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.. Dodévatel upovedoml Odberatela o zmene
ceny ptynu v lehote 10 dni pred jej učinnosfou prostrednlctvom
internetovej stránky ~,
ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Informácie
o cene plynu mOže Odberater ziskar na
ktoromkoľVek zákaznickom centre DodavateTa, na zäkaznickej
linke Dodávateľa.
pripadne
internetovej stránke Dodávateľa www.spp.sk.

4.2

V prípade
oprávnený

zmeny podmienok,
zmenit' cenu ~ynu.

ktoré boli základom

4.3

K cene bude pripotltanä
právnycl1 predpisov.
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Cena sa uplatfluje pre katdé samostatné

pre urtenie

DPH, prip. iné aptikovatelné

dane

OM Odberatela

ceny

v cenniku,

v zmysle

PDS o prerušenie

aJebo prerušená

b) po zisteni neopravneného

odberu v OM,

aJebo obmedzenie distribúcie "-ptynu na~

distribiJcia ptynu do OM,

7.3

Náklady spojené s preru~enim,
pripadne s následným obnovenim distribúcie a dodávky plynu.
z dOvodov neptnenia povinnosti
Odberatera,
sa považujú za neerektivne náklady Dodávatera
a Odberater je povinný nahradiť icl1 Dodávaterovi v zmysle cennika extemýcl1 služieb a výkonov
ocoavatera ptatného v čase prerušenla alebo obnovenia dodávky na základe faktúry vystavenej
Dodévaterom. Cennlk externých služieb a výkonov Dodávatera može Odberater získať v
ktoromkorvek zákaznlckom centre Oodavatera. pripadne na internetovej stránke Dodávatera
www.spp.sk.
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Ak Odberatel neumotnl
PDS prerušeole distribUcie plynu v súlace s bodom 7.1, bude jeho dal~i
odber považovaný za odber v rozpore so Zmluvou.

závaznýcl1

zvtáU.

8.

Neoprávnený

6.1

Neopravnenym
odberom ptynu je odber bez uzavretej Zmluvy, v rozpore s uzavretou Zmluvou,
v prípade nedodrfania
zmluvne dohodnutYcl1 ptatobnycl1 podmienok, ako aj iny odber. ktorý je za
neoprávnený považovaný v zmysle všeobecne zav3znycl1 právnych predpisov.

6,2

Pri neoprévnenom odbere plynu je Odberater povinný uhradif Dodévaterovi a PDS škocu, ktorá Im
neoprávneným odberom vznikla. Vý~ka !kody sa urči v súlade so všeobecne záväzným právnym
pnedpisom,

faxom, na tel.čislo: 0215869 9010

9.

Zodpovednosť

telefonicky na BizrVs Unke 0850 111 565

9.1

Každé zo zmluvnýcl1 strán zodpovedá
druhej zmluvnej strane za ~kody, ktoré JOJ spOsobila
pcrušením
svojich povinnosti
v rozsahu
stanovenom
všeooecoe
záväznými
právnyrnr
predpismi, touto Zmluvou a OP.

9.2

Dodávateľ je povinný v prípade vzniku ~kody porušením svojej povinnosti zo Zmluvy
Odberaterovi néhradu ~kody v rozsahu vý~ky ~kody, ktoru ja možné v čase uzavretia
predpokladať, t.j. do vý~ky 3 330, - E.

5.

Rekl.m~cle

5.1

Ak vzniknú cI1yby pri vyfakturovani
odberu ptynu
nesprávnej sadzby, z dOvodu nesprávneho výpočtu
na vyrovnanie nesprávne fakturovany'dl súm.

5.2

Odberateľ je oprávneny uplatniť reklamáciu bezodkladne,
je oprávneny uptatnir reklamáciu bezodkladne, a to:

z dOvodu nesprávneho
a pod., majú Odberater

a to pisomne

odpočtu, použitim
a Dodávateľ nárok

alebo osobne v Odberater

písomne, zaslanim na adresu DodávateTa
e-maiíom

odber

na e-mailovUadresu:biznislinka@lspp.sk

osobne na kloromko1vek Zákaznickom
V reklamácii je povinný uviesť
nezaplatiť rekíamovanú fakturu.

centre Dodávateľa

dOvody jej

uplatnenia.

Reklamácia

neoprávňuje

Odberateľa

5.3

Pri posudzovani reklamácie je Odberater povinny umotniť
priamo na OM meradlo, počet a typ plynovýcl1 spotrebičov,
potrebné na Zistenie oprévnenosti reklamácie.
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V pripade, že výsledkom pre1etrenia reklamécie je preplatok resp, nedoplatok,
strana realizuje úhradu v lehote splatnosti, uvedenej v opravnej faktúre.

5.5

Práva a povinnosti zmfuvných stran pri reklamácii sa riadia v!eobecne záväznými právnymi
predpismi a Reklam3Čným poriadkom Dodávater •. Reklamačný poriadok je dostupný Odberaterovi
v ktoromkolvek
zákaznickom
centre.
Predmetom
reklamácie
nemOže byt' rozdiel medZi
množstvom, ktoré bolo uvedené vo fakture za opakovanú dodávku plynu (ak to bude na raktúre
uvedené) a skutotllým odberom za obdobie opakovani.
dodávok, nameraným meradlom.

a technick'

podmienky

dodávky

Dooávateroví
a PDS skontrolovať
pripadne iné náležitosti, ktoré su

6.

Merani.

Odber plynu sa meria v objemovýcl1 jednotkách.
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Dodávater na základe plsomnej žiadosti Odberatera
požiada PDS o preskú~nie
správnosti
merania pocra osobitného pr~su'.
Ak sa pri pre.ku~anl
Zisti, že meradlo vykazuje väčšiu
odcl1ýtku ako je pripustná, vykoná PDS korekciu chybne zmeraoe] dodávky a znaša néklady
spojené s preskúšanirn a výmenou menadla, Ak na meradle nebola zistené neprípustná odchýlka,
Odberateľ je povinný uhradiť néklady spojené s jeho presku~anlm a výmenou v zmysle platného
cennika extemýcl1 služieb Dodávateľa.

Ak nie je motné zistiť skutotllý

odber ptynu počas trvania poruchy

a) poora typového diagramu dodá>1<yv zmysle ptatného

Zmluvné
strana nezodpovedá
za škodu, ktorá vznikla v dOsledku okolnosti vy1učujúcich
zodpovednosr
(vy~~ia moc), ktorými sa rozumejú najma (ale nielen) nepredvldaterné prirodné
udaJosti, vojna, teroristická akcia, havária, ~trajk postihujúci možnost plnenia povinnosti zmluvnej
strany. Dodávateľ nie je zodpovedný za ~kody spOsobené okolnosťami vylutujucimi zodpovednosť
osoby, ktorä je voči Dodávaterovi dodavaterom alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spôsobujú,
te plnenie povinnosti Dodávateľa, vyplyvajUcicl1 z tejto Zmluvy, je nemotné.

9.5

Dodávater nezodpovedá
za ~kody vzniknuté nedodanim plynu, ktoré vznikli bez jeho zavinenia
poruchou, stratou atebo únikom plynu na ~sti odberného plynového zariadenia, ktorým sa vedie
nerneraný plyn od hlavného uzáveru ptynu k určenému meradlu, deflflOVanému v Zmluve.

10.

Doručovanie

10.1

Písomnosti,
ktoré Dodévater
zasiela prostrednlctvom
po~ty ako doponJčenú zásietku alebo
zásielku s doručenkou,
sa na účely Zmluvy povatujú
za doručené Odberalerovi (osobe pre
po~tový styk, sptnomocnenému
zéstupcovi), aj vtedy, ak:

ak toto obdobie
rastu cI1yby od

Odberater odoprel prijar zásielku.
zásielka nebola vyzdvihnutá

v určenej odbemej lehote,

nebolo motné vy~~ie uvedené
je možné.

poriadku,

b) pocra odberu rovnakého obdobia predchádzajúceho
roka s prihliadnutim
na pripadné zmeny v
pOČ1ea prikone spotrebičov. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberovýcl1 pomeroch, može
Dodévater určir odber podTa odberu nameraného v nasledujúcom
odpočtovom obdobI.

uhradiť
Zmluvy

9.4

meradta, PDS urči odber.

Prevádzkového

strán

Žiadna zo zmtuvnýcl1 strán nemé nárok na náhnadu ~kody, ak nesplnenie povimosti druhej strany
bolo spOsobené jej konan1m alebo nedostatkom
sučinnosti, ktorU bola táto strana povinná
poskytnUr. Žiadna zo zmluvnýcl1 strán nemá nárok na néhradu tej ~sti ~kody, ktorá bola
spOsobené nesptnenim
jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi s ciefom predcMdzať
vzniku ~kody alebo obmedzir jej rozsah.

plynu

Korekciu PDS vykoná za obdobie preukázaterného
trvania chyby meradla:
nemóte byť nespocl1ybniterne urtené, PDS použije predpoklad
lineárneho
poslednej kontroly určeného meradla zo strany PDS,

zmluvných

9.3
povinná zmluvné
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6.3

požíadar

c) v zmysle bodu 3.16.

je Dodávateľ

všeobecne

Dodávater je oprávnený

a) v čase, keď je obmedZená

V uvedenycl1 pripadoch

sa zásielka

osoby na adrese uvedenej

v Zmluve zistiť, a preto doručenie

nie

považuje za doručenu treti de~ od uloženia zásielky na pošte

10.2

Pisomnosti ooručované prostrednlctvom
faxu, alebo doručenim e-mailovej správy na e-rnailovú
adresu adreséta
sa považujú za doručené df>om prijatia faxovej, resp. e-mailovej správy, ak
odosielater do troch pracovných dni tuto správu potvrdi }ej dorutenlm adresétovi osobne atebo
prostrednlctvom
poSty.
Odberater je povinny oznámiť Dodávateľovi
zmenu adres)' na doručovanie. OO doby doručenia
oznémenia o zmene adresy je Dodávater oprávnený odosielať písomnosti na poslednú znému
adresu Odberatera_

6.4

V prípade porucl1y ktorejkorvak častí zostavy meracieho zariadenia je PDS
oprávnený použiť
dostupné spoľahlivá Udaje na Učety upravy nesprávne zmeraného
množstva dodaného plynu.

6.5

Odberateľ je povinný umožniť PDS montát meradla a neodkladný pristup k meradlu s cieľom
prevádzkovej kontroly, Udrtby, odpočtu alebo demontáže.
Taktiež je povinný umožnif PDS
kontrolu odbemého plynového zariadenia OM, najma za Učelom overenia počtu a prikonu
spotrebičov.

10.3
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Akýkorvek zásah do meradla a častl plynárenského
osobou ako PDS je zakázaný.

11.

Záverečné

11.1.

Zmluva nadobUda pratncsr dl\om jej podpisania zmllM"lými stranami a Učinnosľ dťlom vykonania
pripojenia odbemého plynového zariadenia do distribučnej siete.

11.2.

Zmluva sa uzatvára a bude sa riadiť podľa ustanovenr ObcI1odného zákonnika a právnymi
predpismi upravujlicimi
podnikanie v energetike, najma zákonom Č. 65612004 Z.z. o energetike
v zneni neskomlcl1 predpisov a ustanoveniami
nariadenia vlády' Č. 40912007 Z.z.. ktorým sa
uslanovuju pravidlá pre fungovanie tmu s plynom. Pri vzťahocl1, ktoré nie su Zmluvou výslovne
upravené, sa primerane použijú uSlanovenia Obchodného zäkonnlka o kupnej zmluve.

6.7

6.6

zariadenia

sllltiaceho

na jeho pripojenie

inou

Al< Odberater neumotnl PDS vykona!' fyZický odpočet Udajov na meradle, Dodávateľ je oprävneny
určir pravdepodobný odber s prihliadnutim
na vývoj predchádzajUceho
odberu, počet a typ
pripojených spotrebičov. Ak Odberater neumožnl v dvoch ze sebou nasledujucicl1 odpočtovýcl1
obdobiacl1 vykonanie fyzického odpočtu udajov na meradle, môže byť jeho odber povatovaný za
odber v rozpore so Zmluvou.
Ak chce Odberater ukončir odber ptynu v existujucom
OM, je povinný plsomne oznámiť
Dodávatero"; tUto skutočnost' najneskOr 6 dni pred ukončenlm odberu a umožniť PDS overenie
stavu meradla, pr1padne jeho demontét v deň ukončenia odberu. Za de~ ukončenia Zmluvy sa
považuje de~ ukončenia odberu oznámený Odberaterom
Dodévaterovi.
Vopačnom
pripade
zodpovedá Odberater za cety odber at do vykonania oernootáže meradla alebo do uzatvorenia
Zmluvy s novým Odberateľom.

6.9

Rozširovat' alebo rekon~truovať existujUce odbemé ptynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa
menia technické a obchodné podmienky odberu ptynu, je možné iba po predcbádzaíúccm
suhlase
PDS. Odberater je povinný utndir
näklady za montáž
a demontáž meradla v zmysle platného
cennika extemycl1 služieb a výkonov Dodávatera.
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Bez suhlasu PDS sa nesmú vykonévar žiadne zásany
plyn k určenému meradlu, definované mu v Zmluve.

6.11

Odberateľ je po";nný udržiavar pripojené odberné plynové
utivanie. PDS je oprävnený kontrolovať, či sa pri pripojeni
zariadeni dodržuju podmienky Zmluvy.

7.

Obmedzenie

7.1

PDS mä právo obmedZi!' alebo preru~ir distribuciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný
čas po splneni podmienok stanovených všeobecne záväznými pravnymi predpismI. Po odstránení
pričin obmedzenia alebo prerušenia distribúcie
plynu je PDS povimý
bezodkladne
obnoviť
distribúciu plynu.

a pr.ruhnle

distibúcle

Zékon Č. 14212000 O metrológií

arebo

dodávky

na zariadeni.

ktorým

sa vedie nemeraný

zariadenie v stave spOsobi10m na
a prevádzke odbamých ptynovýcl1

plynu

ustanovenia

11 3. Tieto obchodné podmienky su vydané podla § 273 Obcl1odného zékonnika a dopiňajU vzťahy
upravené Obchodným zákonníkom a zákonom č. 65612004 Lz. o energetike v zneni neskor:šich
predpisov,
11.4.

Oodávatet je oprávnený zmeniť tieto OP. Platnosť týcl1to OP zaniká učinnosrou novýcl1 OP
Dodávateľa,
ktoré nahradia
tieto OP. Dodávater
upovedomi
Odberateľa o novýcl1, resp.
zmenených OP pred ich učinnosťou prostrednlc1vom intemetovej strénky WWW soo.sk. Intorrnácre
o OP mOže Odberater ziskar na ktoromkorvek zákaznickom centre Dodávateľa, na Biznis linke
Dodávateľa, pripadne intemetovej stránke www.spp.sk.

11.5.

Pre potreby zabezpečenia distribÚcie plynu do OM Odberateľa je Dodávater oprávnený poskytnÚť
PDS kópiu Zmluvy, vrátane v!etkýcl1 osobných udajov v nej uvedenýcl1.

11.6.

V~etky infonmácie týkajlice sa zéle1itosti Odberatera, ktoré mé Dodávater o 110m vedené vo
svojom informačnom systéme, nie sú YBrejle pristupné. Tieto infonnécie vrátane dokladov je
Dodávater oprávnený spristupnif
tret1m osobám jedine s plsormým sUl'lasom Odberatera ako
dotknutej osoby a v súlade s uslanoveniami
zákona Č. 42612002 Z.z. o ocI1rane osobnycl1 udajov

