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Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa prevádzkového poriadku spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako 
prevádzkovateľa distribučnej siete, medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej iba 

„Rámcová zmluva“) 
 
 
 
 

SPP - distribúcia, a.s. 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
Zastúpená:     Ing. Martin Hollý, generálny riaditeľ 
IČO:     35 910 739 
IČ DPH:   SK2021931109 
DIČ:     2021931109    
Bankové  spojenie:  Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:   2627712668/1100 
SWIFT /BIC/   TATRSKBX 
IBAN :    SK64 1100 0000 0026 2771 2668 
Kontaktná  osoba:   Ing. Marek Paál  

    tel.: +421 2 6262 5960  fax: +421 2 6262 8548 
Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu: Obchodný register Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B 

(ďalej iba „SPP – D“)  
 
 

a 
 
 

............................................... 

............................................... 
Konajúca prostredníctvom: ............................................... 
    ............................................... 
IČO:     ............................................... 
IČ DPH:   ............................................... 
DIČ:    ............................................... 
Bankové  spojenie:  ............................................... 
Číslo účtu:   ............................................... 
SWIFT /BIC/   ............................................... 
IBAN :    ............................................... 
Kontaktná  osoba:   ............................................... 

    tel.: +421 ................. fax: + 421 .................... 
Označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu: Obchodný register Okresného 
súdu ................., oddiel: ................., vložka číslo: .................       
  
(ďalej iba „Užívateľ“) 
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Preambula 
 

Užívateľ je na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví č. 
.................... zo dňa .................... oprávnený podnikať v predmete podnikania plynárenstvo – 
dodávka plynu.  
 
 
SPP – D je na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví č. 
2006P0070 zo dňa 22.06.2006 oprávnená podnikať v predmete podnikania plynárenstvo – 
distribúcia plynu. 
 
 
Užívateľ žiadosťou o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu zo dňa .................... 
požiadal SPP – D o uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu. SPP 
– D listom zo dňa .................... Užívateľovi oznámila pridelenie distribučnej kapacity. 
Obdržaním oznámenia o pridelení distribučnej kapacity došlo medzi zmluvnými stranami k 
uzavretiu zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu so základnými 
náležitosťami uvedenými v žiadosti.  
 
 
Za účelom zjednodušenia predkladania ďalších žiadostí o prístup do distribučnej siete 
a distribúciu plynu pre odberné miesta a vzájomnej komunikácie zmluvné strany uzavierajú 
v zmysle bodu 3.2.8 prevádzkového poriadku SPP – D  ako prevádzkovateľa distribučnej 
siete (ďalej iba „Prevádzkový poriadok“) túto Rámcovú zmluvu. 
 
 
 

Článok I. 
 

1. Po nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej zmluvy je Užívateľ oprávnený predkladať SPP – 
D žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v elektronickej podobe (ďalej 
iba „Elektronická žiadosť“), a to elektronickou poštou podľa technických podmienok 
elektronickej komunikácie určených SPP – D a zverejnených na internetovej stránke SPP 
– D, ktoré v znení ich neskorších zmien a doplnení tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
Rámcovej zmluvy (ďalej iba „Technické podmienky elektronickej komunikácie“). 
Elektronická žiadosť obsahuje údaje podľa bodu 3.2.3 písm. a), b), d), f), g), h) a i) 
Prevádzkového poriadku.  

 
 
2. Užívateľ nie je povinný za podmienok stanovených v čl. II. až V. tejto Rámcovej zmluvy 

predkladať SPP – D dokumenty a údaje podľa bodu 3.2.3 písm. j), k), m), a n) 
Prevádzkového poriadku; bod 6. tohto článku Rámcovej zmluvy tým však nie je dotknutý. 

 
 
3. Užívateľ je oprávnený zaslať oznámenie o neobnovení zmluvy o prístupe do distribučnej 

siete a distribúcii plynu podľa bodu 4.2.4 Prevádzkového poriadku v elektronickej 
podobe, a to elektronickou poštou podľa Technických podmienok elektronickej 
komunikácie. 

 
 



 
 
 

3 

4. Užívateľ je oprávnený predkladať žiadosť o uzavretie zmluvy o distribúcii plynu podľa 
bodu 13.2.3 Prevádzkového poriadku prostredníctvom Elektronickej žiadosti.  
 
 

5. Užívateľ je oprávnený podávať žiadosť o vykonanie zmeny dodávateľa plynu 
v elektronickej podobe, a to elektronickou poštou podľa Technických podmienok 
elektronickej komunikácie.  

 
 
6. V prípade vzniku dôvodných pochybností o skutočnostiach, ktoré sa preukazujú dokladmi 

podľa Prevádzkového poriadku, SPP – D je v lehote pre pridelenie distribučnej kapacity 
oprávnená vyzvať Užívateľa na bezodkladné predloženie akéhokoľvek dokladu podľa 
Prevádzkového poriadku v písomnej papierovej podobe. Za podmienky, že Užívateľ 
predloží príslušný doklad/doklady podľa predchádzajúcej vety a zároveň splní všetky 
ostatné podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom, technickými podmienkami SPP 
– D, touto Rámcovou zmluvou a právnymi predpismi, považuje sa žiadosť o prístup do 
distribučnej siete a distribúciu plynu za úplnú a SPP – D je povinná bezodkladne po 
predložení príslušného dokladu/dokladov podľa predchádzajúcej vety prideliť Užívateľovi 
distribučnú kapacitu.  

 
 
 

Článok II. 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Užívateľ v žiadosti o prístup do distribučnej siete 
a distribúciu plynu neuvedie požadované vstupné body do distribučnej siete a/alebo 
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete, 
bude SPP – D za požadované vstupné body do distribučnej siete a požadovanú dennú 
distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete považovať údaje 
uvedené v poslednej žiadosti Užívateľa o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, 
ktorá tieto údaje obsahuje. 

 
 
 

Článok III. 
 

1. Užívateľ sa zaväzuje predložiť SPP – D doklady preukazujúce jeho schopnosť splniť 
finančné záväzky voči SPP – D vyplývajúce zo zmlúv o prístupe do distribučnej siete a 
distribúcii plynu v súlade s bodom 3.2.4 Prevádzkového poriadku.  

 
 
2. Užívateľ sa zaväzuje doplniť poskytnutý zabezpečovací prostriedok za podmienok 

ustanovených v Prevádzkovom poriadku. 
 
 
3. V prípade, ak Užívateľ v zmysle bodu 2. tohto článku Rámcovej zmluvy nedoplní 

zabezpečovací prostriedok, je SPP – D oprávnená neprideliť Užívateľovi distribučnú 
kapacitu v zmysle predloženej žiadosti o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. 
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Článok IV. 

 
1. Užívateľ týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že v okamihu predloženia každej ďalšej žiadosti 

o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, najneskôr však v deň začatia distribúcie 
plynu, bude mať pre odberné miesto/a stanovené v ďalšej žiadosti uzatvorené platné 
a účinné zmluvy o dodávke plynu s koncovými odberateľmi na dobu a v rozsahu 
požadovanej distribučnej kapacity a množstva distribuovaného plynu zodpovedajúceho 
ďalšej žiadosti v súlade s bodom 3.2.3 písm. o) Prevádzkového poriadku. 

 
 
 

Článok V. 
 
1. Užívateľ predložil SPP – D pred/pri podpise tejto Rámcovej zmluvy nasledovné doklady: 
 

a) osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu alebo čestné prehlásenie, že 
žiadateľ nie je platiteľom dane zo zemného plynu, ktoré je Prílohou č. 2 tejto 
Rámcovej zmluvy, 

b) výpis z obchodného registra ako dokument preukazujúci jeho právnu subjektivitu 
a spôsobilosť konať nie starší ako 3 mesiace, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Rámcovej 
zmluvy, 

c) vyhlásenie potvrdzujúce schopnosť a záväzok Užívateľa uskutočňovať elektronickú 
komunikáciu s SPP – D na základe technickej špecifikácie uvedenej v technických 
podmienkach SPP – D a v prípade zlyhania elektronickej komunikácie, komunikovať 
s SPP – D e-mailom a faxom, ktoré je Prílohou č. 4 tejto Rámcovej zmluvy, 

c) kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktoré je Prílohou č. 5 tejto Rámcovej zmluvy. 

 
 
2. Užívateľ je povinný SPP – D bezodkladne informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na vyhlásenia alebo obsah dokumentov uvedených v bode 1. tohto 
článku Rámcovej zmluvy a zároveň SPP – D predložiť ich aktualizované znenie. 

 
 
 

Článok VI. 
 

Po obdržaní žiadosti Užívateľa o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktorá je 
v súlade s ustanoveniami Prevádzkového poriadku a touto Rámcovou zmluvou, SPP – D zašle 
Užívateľovi oznámenie o pridelení distribučnej kapacity v elektronickej podobe, a to 
štandardnou elektronickou poštou alebo elektronickou poštou podľa Technických podmienok 
elektronickej komunikácie. 
 
 
 

Článok VII. 
 
1. Táto Rámcová zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
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2. Táto Rámcová zmluva sa uzatvára do dátumu ukončenia distribúcie plynu pre Užívateľa 

zo strany SPP – D. 
 
 
3. Táto Rámcová zmluva môže byť kedykoľvek písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená. 

 
 
4. V prípade ak Užívateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v tejto Rámcovej 

zmluve alebo stanovenú Prevádzkovým poriadkom, SPP – D je oprávnená od tejto 
Rámcovej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Rámcovej zmluvy sa musí uskutočniť písomne 
a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. Ak zmluvná strana odmietne odstúpenie od 
Rámcovej zmluvy prevziať, nastanú účinky odstúpenia dňom odmietnutia prevzatia 
odstúpenia. 

 
 
5. Táto Rámcová zmluva ako aj právne vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
prípadné spory, ktoré vzniknú na základe tejto Rámcovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
budú rozhodované príslušnými súdmi v Slovenskej republike. 

 
 
6. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Rámcovej zmluvy je v celosti alebo len sčasti neplatné 

alebo nevymáhateľné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo nevymáhateľným, nemá to 
vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú také ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením, ktoré zachová zmysel 
pôvodného ustanovenia a bude zodpovedať pôvodnej vôli strán a účelu tejto Rámcovej 
zmluvy. 

 
 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Rámcovú zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a 

uzavierajú ju  dobrovoľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
8. Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú 

stranu.  
 
 
9. Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na základe Prevádzkového poriadku, ktorý v znení jeho 

neskorších zmien a doplnení tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. V prípade 
rozporu ustanovení tejto Rámcovej zmluvy s ustanoveniami Prevádzkového poriadku sa 
použijú ustanovenia Prevádzkového poriadku. 

 
 
10. Zmluvné strany sú povinné komunikovať spolu elektronickou poštou podľa Technických 

podmienok elektronickej komunikácie výhradne prostredníctvom nasledujúcich adries: 
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Užívateľ – adresa na odosielanie správ SPP – D: ...................................... 
Užívateľ – adresa na prijímanie správ od SPP – D: ...................................... 
 

 SPP – D – adresa na odosielanie správ Užívateľovi: sales@spp-distribucia.sk 
 SPP – D – adresa na prijímanie správ od Užívateľa: sales@spp-distribucia.sk 
 

Zmenu adresy/adries podľa tohto bodu Rámcovej zmluvy je možné uskutočniť výhradne 
písomným jednostranný oznámením adresovaným kontaktnej osobe uvedenej v tejto 
Rámcovej zmluve. Zmena adresy/adries je účinná tretím dňom nasledujúcim po dni 
doručenia príslušného oznámenia. 
 
 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu zo dňa 

.................... 
Príloha č. 2 Osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu alebo čestné 

prehlásenie, že žiadateľ nie je platiteľom dane zo zemného plynu 
Príloha č. 3 Výpis z obchodného registra Užívateľa  
Príloha č. 4 Vyhlásenie potvrdzujúce schopnosť a záväzok Užívateľa uskutočňovať 

elektronickú komunikáciu s SPP – D 
Príloha č. 5 Kópia právoplatného povolenia Užívateľa na dodávku plynu vydaného 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
 
 
 
 
Bratislava, dňa  ......................   .........................., dňa .................... 
 
 
 
za SPP - distribúcia, a.s.     za .......................... 
 
 
 
..........................................    ........................................ 
Ing. Martin Hollý     ............................................... 
generálny riaditeľ      
 
 
 
       
 


