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Zmluva o dodávke plynu 

(dodávka plynu na zabezpečenie Štandardu 

bezpečnosti dodávok plynu) 
 

 

 

 

medzi 

 

 

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

a 

 

 SPP - distribúcia, a.s. 
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Táto Zmluva o dodávke zemného plynu  na zabezpečenie Štandardu bezpečnosti dodávok 

plynu (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

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

Konajúca prostredníctvom/zastúpená:  

 

 

So sídlom  

IČO:  

IČ DPH:  

Zapísaná v Obchodnom registri  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

SWIFT (BIC):  

 

 

 

 

 

ďalej len „Dodávateľ“ 

 

a 

 

SPP - distribúcia, a.s. 

Konajúca prostredníctvom/zastúpená: 

 

 

So sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35 910 739 

IČ DPH: SK2021931109  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s, Bratislava 

Číslo účtu: 2627712668/1100 

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668 

SWIFT (BIC): TATRSKBX 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 

Číslo účtu: 1119353/0200 

IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353 

SWIFT (BIC): SUBASKBX 

 

ďalej len „SPP-D“ 

 

Dodávateľ a spoločnosť SPP-D sú ďalej v texte spoločne označované tiež ako „Zmluvné 

strany“ alebo každá samostatne ako „Zmluvná strana“. 
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PREAMBULA 

 

 

A. Spoločnosť SPP-D je v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o energetike“) účastníkom trhu s plynom - 

prevádzkovateľom distribučnej siete na území Slovenskej republiky; 

 

B. V zmysle § 22 ods. 3 zákona o energetike je SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, 

povinná zabezpečiť Štandard bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov plynu 

v domácnostiach; 

 

 

 

 

1. Definície pojmov 

 

 

1.1. V tejto Zmluve a jej prílohách majú nasledujúce pojmy a výrazy nasledovný význam, 

pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné: 

  

 

1.1.1. celkové zmluvné množstvo – označuje maximálne množstvo plynu, ktoré je 

Dodávateľ povinný dodať, a ktoré je spoločnosť SPP-D oprávnená nominovať za 

celé trvanie zmluvnej doby. Celkové zmluvné množstvo sa stanovuje na 513 

GWh; 

 

1.1.2.  dohodnuté alokačné princípy – princípy dohodnuté v dohode o prepojení sietí 

medzi spoločnosťami SPP-D a eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 

Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „eustream, a.s.“), v prepojovacej dohode 

medzi spoločnosťami SPP-D a NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 

Bratislava, IČO: 36 286 192 (ďalej len „NAFTA a.s.“), v prepojovacej dohode 

medzi spoločnosťami SPP-D a POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 

01 Malacky, IČO: 31 435 688 (ďalej len „POZAGAS a.s.“); 

 

1.1.3.  fixná cena – označuje odplatu definovanú v bode 7.1. tejto Zmluvy; 

 

1.1.4.  krízová situácia v plynárenstve - označuje stav definovaný v § 21 zákona 

o energetike; 

 

1.1.5.  kWh – znamená jednotku energetického množstva zemného plynu; predstavuje 

množstvo plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho 

dokonalým spálením. Ako násobky kWh môžu byť použité jednotky MWh 

a GWh; 

 

1.1.6.  m3 (normalizovaný meter kubický) - znamená jednotku objemového množstva 

zemného plynu, ktoré pri teplote 15°C (288,15 K), absolútnom tlaku 101,325 kPa 

a nulovej relatívnej vlhkosti φ = 0 zaberá objem jeden meter kubický; 
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1.1.7.  maximálne denné množstvo – označuje maximálne denné množstvo plynu, ktoré 

je Dodávateľ povinný dodať, a ktoré je spoločnosť SPP-D oprávnená nominovať. 

Maximálne denné množstvo sa stanovuje na 33 GWh/plynárenský deň;  

 

1.1.8.  miesto dodania – odovzdávací bod, ktorým je výstupný domáci bod, a do ktorého 

bude Dodávateľ dodávať, a v ktorom bude SPP-D preberať plyn; 

 

1.1.9. miesto vrátenia – odovzdávací bod, ktorým je vstupný domáci bod, a do ktorého 

bude SPP-D dodávať, a v ktorom bude Dodávateľ preberať plyn;  

 

1.1.10. nominované denné množstvo – označuje množstvo plynu, ktoré je Dodávateľ 

povinný dodať spoločnosti SPP-D, a ktoré je spoločnosť SPP-D povinná odobrať 

v súlade s nomináciou spoločnosti SPP-D podľa článku 5. Zmluvy; 

 

1.1.11. pracovný deň – označuje akýkoľvek deň, ktorý nie je sobota, nedeľa, štátny 

sviatok alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike; 

 

1.1.12. stredoeurópsky čas - označuje greenwichský stredný čas plus 2 hodiny počas 

letného obdobia a greenwichský stredný čas plus 1 hodina počas zvyšku 

kalendárneho roka. Za týmto účelom sa definícia „letného obdobia“ riadi 

Smernicou 97/44/EC a Smernicou 2000/84/EC a súvisiacimi predpismi  

týkajúcimi sa úpravy letného času; 

 

1.1.13. štandard bezpečnosti dodávok plynu – znamená množstvo plynu potrebného na 

dodávky pre koncových odberateľov v domácnostiach v rozsahu a v prípadoch 

definovaných v čl. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu; 

 

1.1.14 vyššia moc – znamená výskyt akejkoľvek udalosti, mimo rozumnej kontroly 

dotknutej Zmluvnej strany, ktorej zohľadnenie by nemohlo byť rozumne 

očakávané v čase uzavretia tejto Zmluvy, vrátane, nie však výlučne: 

 

(a) vojny, občianskej vojny, vzbury, explózie, ozbrojeného konfliktu alebo 

teroristického činu, okrem ozbrojeného konfliktu prebiehajúceho v čase 

uzatvorenia tejto Zmluvy na Ukrajine; 

 

(b) nukleárneho, chemického alebo biologického zamorenia, pokiaľ nie je 

zdrojom zamorenia konanie Dodávateľa a okrem takýchto prípadov 

ak súvisia s ozbrojeným konfliktom prebiehajúcim v čase uzatvorenia tejto 

Zmluvy na Ukrajine; 

 

(c) prírodnej katastrofy ako zemetrasenia, požiarov, povodní, hurikánov alebo 

iných prírodných pohrôm; a 

 

(d) vládnych zásahov alebo požiadaviek regulačných úradov, štrajkov, blokád 

alebo iných pracovných sporov (s výnimkou tých, ktoré sú spôsobené  

Dodávateľom, zamestnancami Dodávateľa alebo treťou stranou spojenou 

s Dodávateľom alebo jej zamestnancami), dovozných a vývozných opatrení 

zahraničných vlád. 
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Je výslovne dohodnuté, že  

(i) ekonomická situácia dotknutej Zmluvnej strany; 

(ii) porušenie Dodávateľovho vyhlásenia a záruky podľa bodu 11.1.5.; 

(iii) vyhlásenie krízovej situácie v plynárenstve; 

(iv) prípady definované v čl. 6 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti 

dodávky plynu, 

(v) vyhlásenie stavu núdze podľa § 21 ods. 11 zákona o energetike, 

(vi) vyhlásenie stavu pohotovosti podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2022/1369 o 

koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne 

(vii) uloženie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,  

nie sú nikdy považované za udalosti vyššej moci, a to ani vtedy, ak vzniknú ako 

dôsledok niektorej z udalostí uvedených v písm. a) až d) tohto bodu Zmluvy; 

 

1.1.15. výstupný domáci bod – označuje výstup z prepravnej siete spoločnosti eustream, 

a.s. a/alebo podzemných zásobníkov, a/alebo z ťažobnej siete v Slovenskej 

republike do distribučnej siete SPP-D (ďalej každý samostatne len „výstupný 

bod“); 

 

1.1.16. vstupný domáci bod – označuje vstup do prepravnej siete spoločnosti eustream, 

a.s. a/alebo do podzemných zásobníkov, a/alebo do distribučnej siete SPP-D 

nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky (ďalej len „vstupný bod“); 

 

1.1.17. zákon o energetike - označuje zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

 

1.1.18. zmluvná doba - označuje obdobie od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 

vrátane; 

 

1.1.19 poskytnutý denný dodatočný objem – predstavuje Dodávateľom uskutočnenú 

dodávku zemného plynu počas jedného plynárenského dňa v množstve a za 

podmienok podľa tejto Zmluvy.  

 

 

1.2. Názvy ustanovení tejto Zmluvy majú len referenčnú funkciu a nemajú vplyv na obsah 

tejto Zmluvy. 

 

1.3. Všetky odkazy na ustanovenia a prílohy sú odkazmi na ustanovenia a prílohy tejto 

Zmluvy. Prílohy, na ktoré odkazuje táto Zmluva, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

1.4. Odkaz na osobu zahŕňa odkaz na akúkoľvek fyzickú osobu, obchodnú spoločnosť, 

združenie, trast, orgán štátnej alebo verejnej správy alebo inú právnickú osobu. 

 

1.5. Odkazmi na zákonné ustanovenia sú odkazy na ustanovenia príslušných právnych 

predpisov vrátane neskorších zmien, doplnení a vykonávacích predpisov vydaných na 

základe týchto ustanovení. 

 

 

 

 



 6 

2. Predmet Zmluvy 

 

 

Za účelom zabezpečenia Štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov 

plynu v domácnostiach (ďalej len „Štandard bezpečnosti dodávok“) sa Zmluvné strany 

dohodli, že Dodávateľ bude SPP-D počas krízovej situácie v plynárenstve na úrovni stavu 

núdze a/alebo v prípade definovanom v čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky 

plynu dodávať plyn, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve. 

 

3. Povinnosti Zmluvných strán 

 

 

3.1. V prípade, ak počas zmluvnej doby bude vyhlásená krízová situácia v plynárenstve na 

úrovni stavu núdze a/alebo ak nastane prípad definovaný v čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti 

dodávky plynu a zároveň maximálne dostupný denný ťažobný výkon SPP-D použitý na 

zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov kategórie 

domácnosť nebude dostatočný, sa Dodávateľ zaväzuje, že poskytne denný dodatočný 

objem SPP-D v maximálnej  výške celkového zmluvného množstva do 513 GWh pri 

maximálnom dennom množstve do 33 GWh/deň. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, 

že posúdenie dostatočnosti denného ťažobného výkonu SPP-D na zabezpečenie 

štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov kategórie domácnosť podľa tohto 

ustanovenia Zmluvy je výlučne v kompetencii SPP-D. Zároveň, SPP-D sa zaväzuje 

v období, keď dôjde k dodávke plynu od Dodávateľa v zmysle tejto Zmluvy, využívať 

v maximálnej miere na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu svoj dostupný 

ťažobný výkon. 

 

3.2. V prípade, ak bude vyhlásená krízová situácia v plynárenstve na úrovni stavu núdze 

a/alebo ak nastane prípad definovaný v čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky 

plynu a zároveň denná kapacita SPP-D použitá na zabezpečenie štandardu bezpečnosti 

dodávok plynu pre odberateľov kategórie domácnosť nebude dostatočná, sa Dodávateľ 

na základe nominácie spoločnosti SPP-D, podľa článku 5. tejto Zmluvy, zaväzuje 

v každom dni dodať do miesta dodania spoločnosti SPP-D nominované denné množstvo 

plynu a spoločnosť SPP-D sa zaväzuje odobrať v mieste dodania nominované denné 

množstvo plynu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že posúdenie dostatočnosti dennej 

kapacity na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov kategórie 

domácnosť podľa tohto ustanovenia Zmluvy je výlučne v kompetencii SPP-D. 

 

3.3. Dodávateľovi vzniká povinnosť poskytnúť SPP-D denný dodatočný objem podľa bodu 

3.1. tejto Zmluvy v rozsahu:  

 

(i) v prípade, ak bude na vymedzenom území vyhlásený obmedzujúci odberový stupeň 8 

alebo vyšší1, do výšky 33 GWh/plynárenský deň;   

                                                 
1 § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie 

stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o 

vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach 



 7 

 

(ii) v prípade, ak bude na vymedzenom území vyhlásený obmedzujúci odberový stupeň 

72, do výšky 19,4 GWh/plynárenský deň, pričom Dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie 

maximálne úsilie, aby poskytnutý denný dodatočný objem mohol byť až do 27,7 

GWh/plynárenský deň; 

 

(iii) v prípade, ak bude na vymedzenom území vyhlásený obmedzujúci odberový stupeň 

63, do výšky 16,6 GWh/plynárenský deň, pričom Dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie 

maximálne úsilie, aby poskytnutý denný dodatočný objem mohol byť až do 23,7 

GWh/plynárenský deň; 

 

(iv) prípade, ak bude na vymedzenom území vyhlásený obmedzujúci odberový stupeň 54, 

do výšky 5,5 GWh/plynárenský deň, pričom Dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie 

maximálne úsilie, aby poskytnutý denný dodatočný objem mohol byť až do 7,8 

GWh/plynárenský deň. 

 

(v) SPP-D môže Dodávateľa požiadať o poskytnutie denného dodatočného objemu aj za 

iných podmienok ako tých, ktoré sú uvedené pod odsekmi (i) až (iv), avšak len do výšky 

maximálneho denného množstva 33 GWh/plynárenský deň; poskytnutie denného 

dodatočného objemu sa v takom prípade uskutoční len ak s ním Dodávateľ vysloví súhlas; 

na podanie žiadosti za SPP-D a vyslovenie súhlasu za Dodávateľa sú oprávnené osoby 

uvedené v bode 17.1. tejto Zmluvy. 

 

Množstvo takto dodaného zemného plynu počas jednotlivého plynárenského dňa bude 

dohodnuté medzi stranami tejto Zmluvy na úrovni dispečingov osobami uvedenými 

v bode 17.1. tejto Zmluvy.   

 

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať plyn, ktorý bude preclený a bude v colnom režime voľného 

obehu.Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na dodávanom plyne prechádzajú na 

spoločnosť SPP-D okamihom dodávky plynu spoločnosti SPP-D v mieste dodania.  

 

3.5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na dodávanom plyne pri jeho vracaní podľa 

článku 9.1. tejto Zmluvy prechádza na Dodávateľa okamihom dodávky plynu 

Dodávateľovi v mieste vrátenia. SPP-D sa zaväzuje Dodávateľovi vrátiť plyn, ktorý bude 

preclený a bude v colnom režime voľného obehu. 

 

 

4. Miesto dodania 

 

 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať a spoločnosť SPP-D sa zaväzuje odoberať nominované 

denné množstvá plynu v mieste dodania. 

 

4.2. SPP-D je oprávnená operatívne požiadať o iné miesto dodania, pokiaľ si to okolnosti 

krízovej situácie v plynárenstve a/alebo niektorého z prípade definovanom v čl. 6 ods. 1 

                                                 
zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení 

zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 416/2012 Z.z.“) 
2 § 4 vyhlášky č. 416/2012 Z. z. 
3 § 4 vyhlášky č. 416/2012 Z. z. 
4 § 4 vyhlášky č. 416/2012 Z. z. 
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písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na 

zaistenie bezpečnosti dodávky plynu budú vyžadovať. Ak budú obe Zmluvné strany 

súhlasiť, dohoda o inom mieste dodania bude realizovaná na úrovni dispečingov osobami 

v zmysle bodu 17.1. tejto Zmluvy. 

 

 

5. Nominácia SPP-D 

 

 

5.1. Spoločnosť SPP-D je oprávnená nominovať za splnenia podmienok podľa bodu 3.1. tejto 

Zmluvy  

a) množstvo plynu zodpovedajúce najviac maximálnemu dennému množstvu, ak sa 

uplatňuje situácia podľa bodu 3.3. ods. (i) tejto Zmluvy; 

b) množstvo plynu zodpovedajúce hornej hranici poskytnutého dodatočného denného 

objemu pri vyvinutí maximálneho úsilia Dodávateľa podľa bodu 3.3. odsekov (ii), (iii) a 

(iv) tejto Zmluvy; 

c) množstvo plynu až do výšky maximálneho denného množstva, ak sa uplatňuje situácia 

podľa bodu 3.3. ods. (v) tejto Zmluvy, a to 

najneskôr do 15.00 hod. stredoeurópskeho času daného dňa. Vzor formulára nominácie 

dodania plynu SPP-D je uvedený v Prílohe č. 3a tejto Zmluvy. 

 

5.2. Pokiaľ spoločnosť SPP-D nominuje množstvo plynu presahujúce maximálne denné 

množstvo podľa bodu 5.1. písm. a) tejto Zmluvy, bude sa za nominované denné množstvo 

považovať maximálne denné množstvo. Pokiaľ SPP-D nominuje množstvo plynu 

presahujúce hornú hranicu alebo rovnajúce sa hornej hranici poskytnutého dodatočného 

dennému objemu pri vyvinutí maximálneho úsilia Dodávateľa podľa bodu 5.1. písm. b),  

tejto Zmluvy, pričom Dodávateľ nebude ani pri vyvinutí maximálneho úsilia takéto 

množstvo schopný dodať, bude sa za nominované množstvo plynu považovať množstvo 

plynu operatívne odsúhlasené na úrovni dispečingov osobami uvedenými v bode 17.1. 

tejto Zmluvy, obdobne sa postupuje pri nominácii podľa podľa bodu 5.1. písm. c) tejto 

Zmluvy; minimálne garantované hodnoty poskytnutého dodatočného objemu podľa bodu 

3.3. odsekov (ii), (iii) a (iv) tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté. Spoločnosť SPP-D nie je 

oprávnená uskutočňovaním ďalších nominácii prekročiť celkové zmluvné množstvo, 

ibaže by s tým Dodávateľ súhlasil. 

 

5.3. Dodávateľ bezodkladne, najneskôr však do 2 hodín po doručení nominácie, ktorá nespĺňa 

podmienky niektorého z ustanovení bodov 5.1. a 5.2. tejto Zmluvy, prípadne podmienky 

iných ustanovení tejto Zmluvy, oznámi túto skutočnosť spoločnosti SPP-D, ktorá je 

povinná nomináciu bezodkladne opraviť tak, aby bola v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy. V prípade, ak spoločnosť SPP-D nomináciu v primeranej dobe, najneskôr však 

do 2 hodín od oznámenia skutočnosti, že táto nespĺňa niektoré podmienky ustanovení  

tejto Zmluvy, neopraví a nedoručí Dodávateľovi, je Dodávateľ oprávnený takúto 

nomináciu odmietnuť, pričom sa za nominované denné množstvo bude považovať 0 

MWh. Ak Dodávateľ neodmietne nomináciu spoločnosti SPP-D, bude sa považovať 

nominácia za potvrdenú. 

 

5.4. Potvrdenie dodaných množstiev plynu prebehne v zmysle dohodnutých alokačných 

princípov medzi prevádzkovateľom distribučnej siete - spoločnosťou SPP-D a 

prevádzkovateľom prepravnej siete - spoločnosťou eustream, a.s. a/alebo medzi 

prevádzkovateľmi podzemného zásobníka plynu - spoločnosťou NAFTA a.s. a/alebo 
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POZAGAS a.s. Za dodané množstvo bude považované množstvo plynu podľa poslednej 

potvrdenej nominácie. 

  

5.5. O dodaní a odobratí množstva zemného plynu podľa potvrdenej nominácie SPP-D 

podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán preberací protokol, a to najneskôr do 

piateho pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

Dodávateľ dodal plyn. Zmluvné strany poverujú na vystavenie a odsúhlasenie protokolov 

zástupcov uvedených v bode 17.2. tejto Zmluvy. Vzor preberacieho protokolu dodania 

plynu SPP-D tvorí Prílohu č. 2a tejto Zmluvy. Preberací protokol sa vyhotovuje aj 

v prípade, ak v predchádzajúcom mesiaci bolo dodané množstvo plynu podľa tejto 

Zmluvy vo výške 0 MWh. 

 

5.6. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie, že nebude schopná z akéhokoľvek dôvodu dodať alebo 

odobrať celé nominované denné množstvo alebo jeho časť, je povinná takúto skutočnosť 

bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane spolu so špecifikáciou 

množstva, ktoré nebude schopná dodať alebo odobrať. 

 

5.7. V prípade, že spoločnosť SPP-D nevykoná nomináciu v súlade s týmto článkom 5., bude 

sa za nominované denné množstvo považovať 0 MWh. 

 

5.8. Dodávateľ poskytne SPP-D informáciu o identifikačnom kóde (upstream kóde), ktorý má 

pridelený príslušným operátorom pre každý výstupný bod, z ktorého dodáva plyn SPP-D 

podľa tejto Zmluvy, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy podľa bodu 15.1. tejto 

Zmluvy. Pre účely vrátenia plynu podľa čl. 9 tejto Zmluvy si SPP-D a Dodávateľ na 

úrovni dispečingov dohodnú identifikačný kód (upstream kód). 

 

5.9. SPP-D pri vrátení plynu podľa časti 9. tejto Zmluvy použije pri pristavovaní plynu 

v prospech Dodávateľa primerane ustanovenia tejto časti (5.) Zmluvy. Vzor formulára 

nominácie vrátenia plynu Dodávateľovi je uvedený v Prílohe č. 3b tejto Zmluvy. 

 

 

6. Kvalita 

 

 

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že kvalita zemného plynu v mieste dodania bude spĺňať parametre 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.   

 

6.2. Ak parametre zemného plynu v mieste dodania nie sú v súlade s parametrami podľa 

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, SPP-D má právo odmietnuť takúto dodávku zemného plynu 

a odmietnuť podpísať preberací protokol.  

 

6.3. Aj v prípade, ak zemný plyn, ktorý nespĺňa parametre podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, 

bude odobratý SPP-D, nevylučuje to nárok SPP-D voči Dodávateľovi na náhradu škody 

spôsobenú dodávkou plynu nespĺňajúceho parametre uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 

6.4. SPP-D sa zaväzuje, že kvalita zemného plynu pri jeho vracaní Dodávateľovi podľa bodu 

9. tejto Zmluvy bude v mieste vrátenia spĺňať parametre uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy.   

 



 10 

6.5. Ak parametre zemného plynu v mieste vrátenia nie sú v súlade s parametrami podľa 

Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, Dodávateľ má právo odmietnuť takúto dodávku zemného plynu 

a odmietnuť podpísať preberací protokol.  

 

6.6. Aj v prípade, ak zemný plyn, ktorý nespĺňa parametre podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, 

bude prevzatý Dodávateľom, nevylučuje to nárok Dodávateľa voči SPP-D na náhradu 

škody spôsobenú dodávkou plynu nespĺňajúceho parametre uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy. 

 

 

7. Odplata 

 

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli na fixnej cene za zabezpečenie dodávok plynu podľa tejto 

Zmluvy počas zmluvného obdobia vo výške ............................... EUR (slovom 

...................................................... eur). Fixná cena bude uhrádzaná spôsobom uvedeným 

v časti 8. tejto Zmluvy. 

 

7.2. Vo fixnej cene nie je zahrnutá DPH. DPH sa uplatní v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

7.3. Spoločnosť SPP-D je z pohľadu spotrebnej dane platiteľom dane zo zemného plynu.  

 

7.4. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že vzhľadom na dohodu zmluvných strán o vrátení 

plynu zo strany SPP-D v prospech Dodávateľa podľa ustanovení časti 9. tejto Zmluvy, 

nepatrí Dodávateľovi za dodanie plynu v prospech SPP-D podľa tejto Zmluvy iná odplata 

než fixná cena podľa ust. bodu 7.1. tejto Zmluvy. 

 

 

8. Platobné podmienky 

 

 

8.1. Spoločnosť SPP-D sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi pomernú časť z fixnej ceny podľa 

Tabuľky č. 1 nižšie do 15 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Dodávateľom 

a doručenej spoločnosti SPP-D. 

 

  Tabuľka č. 1 

Mesiac pomerné rozdelenie fixnej ceny platba fixnej ceny 

december 2022 1/3 ......................EUR 

január 2023 1/3 ......................EUR 

február 2023 1/3 ......................EUR 

SPOLU 3/3 ......................EUR 

 

 

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dodávateľovi vznikne voči SPP-D právo na zaplatenie 

akejkoľvek finančnej čiastky, predovšetkým fixnej ceny za zabezpečenie dodávky plynu 

podľa tejto Zmluvy, Dodávateľ si uplatní toto svoje právo vystavením faktúry a jej 

doručením SPP-D najneskôr do piatich (5) pracovných dní od začiatku kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dané právo vzniklo. Splatnosť faktúr 

vystavených Dodávateľom bude 15 dní odo dňa doručenia danej faktúry spoločnosti SPP-
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D. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 

a súčasne nasledovné údaje:  

 

 IČO, IČ DPH a DIČ oboch Zmluvných strán; 

 dátum vystavenia;  

 dátum dodania; 

 označenie, že ide o faktúru; 

 miesto registrácie Zmluvnej strany a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii 

došlo; 

 číslo objednávky alebo zmluvy s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia 

alebo uzavretia;  

 dátum splatnosti;  

 formu úhrady prevodným príkazom;  

 bankové spojenie Dodávateľa vo forme IBAN, SWIFT (BIC);  

 sumu k úhrade;  

 meno a priezvisko,  podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca 

Zmluvnej strany, ktorá vystavila faktúru. 

 

 Faktúry budú vystavené v mene euro. 

 

8.3. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka 

v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa 

slovenského kalendára na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ako deň splnenia peňažného 

záväzku bude Zmluvnou stranou za rovnako dohodnutých cenových a platobných 

podmienok a bez sankcií akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.  

 

8.4. Bankové spojenie dodávateľa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí 

byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je SPP-D 

oprávnená uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre, pričom v 

takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže Dodávateľovi v dôsledku 

nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. 

 

8.5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať podstatné dohodnuté náležitosti podľa tejto 

Zmluvy, je SPP-D oprávnená faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry 

prestáva plynúť lehota splatnosti a táto začne plynúť znova odo dňa doručenia opravenej 

(novej) faktúry SPP-D. 

 

8.6. Úhrada záväzkov oboch Zmluvných strán bude vykonaná prevodným príkazom v mene 

euro. 

 

8.7. Bankové poplatky za finančné prevody: 

a)  Bankové poplatky pri SEPA platbe budú aplikované v zmysle prijatých pravidiel 

SEPA platby a nie inak. 

b)  Bankové poplatky pri NON SEPA platbe na území Slovenskej republiky znáša SPP-

D, ostatné poplatky znáša Dodávateľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky 

súvisiacej s úhradou, môže poškodená Zmluvná strana požadovať preplatenie 

všetkých bankových poplakov od Zmluvnej strany, ktorá porušenie zavinila. 
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8.8. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť akúkoľvek pohľadávku na základe 

alebo v súvislosti s touto Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany. 

 

8.9. Povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa daní sú uvedené v Prílohe č. 4.  
 

 

9. Vrátenie plynu 

 

9.1. Plyn dodaný Dodávateľom v prospech SPP-D v rámci a za podmienok podľa tejto 

Zmluvy bude Dodávateľovi vrátený zo strany SPP-D v naturálnej forme a to 

v množstve, ktoré zodpovedá množstvu plynu dodanému Dodávateľom v prospech 

SPP-D počas zmluvného obdobia, vyplývajúcom z preberacích protokolov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. Spôsob vrátenia plynu a obdobie v ktorom 

sa vrátenie uskutoční určí Dodávateľ, pričom zmluvné strany sa dohodli, že možnosti 

vrátenia sa stanovujú výlučne v nasledovnej podobe: (i) SPP-D vráti Dodávateľovi plyn 

tak, že (ia) SPP-D pristaví v prospech Dodávateľa plyn v rozsahu celkovej dodávky 

rozdelený rovnomerne na každý plynárenský deň mesiaca marec 2023, ak nedôjde 

počas marca 2023 zo strany SPP-D k plneniu Štandardu bezpečnosti dodávok podľa 

osobitného predpisu5 zo strany SPP-D alebo spoločnosti SPP Storage, s.r.o. so sídlom 

č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika, IČO: 24822191 (ďalej len „SPP-

S“) k plneniu povinnosti v rámci vyhláseného stavu núdze podľa osobitného predpisu6, 

prípadne plneniu povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo (ib) SPP-D 

vyvinie maximálne úsilie, aby pristavila v prospech Dodávateľa plyn v rozsahu 

celkovej dodávky rozdelený rovnomerne na každý plynárenský deň mesiaca apríl 2023, 

inak SPP-D pristaví v prospech Dodávateľa plyn v rozsahu celkovej dodávky 

rozdelený rovnomerne na každý plynárenský deň mesiacov apríl 2023 až jún 2023. 

Obdobie vrátenia plynu oznámi Dodávateľ SPP-D najneskôr do 15. februára 2023, 

pričom sa pripúšťa voľba iba jednej z vyššie uvedených možností vrátenia plynu. 

V prípade, ak počas marca 2023 príde zo strany SPP-D k plneniu štandardu 

bezpečnosti, zo strany SPP-D alebo spoločnosti SPP-S k plneniu povinnosti vo 

všeobecnom hospodárskom záujme, prípadne plneniu povinnosti v rámci vyhláseného 

stavu núdze podľa osobitného predpisu 7  a Dodávateľ oznámil prvú možnosť (ia) 

vrátenia plynu, SPP-D vráti plyn počas marca 2023 len do výšky svojich technických 

kapacít nad rámec plnených  povinností podľa tejto vety a vyvažovania siete a zvyšok 

plynu vráti podľa druhej možnosti (ib). Strany sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe 

vrátenia plynu, než ako je uvedený v odseku (ia) alebo (ib). 

 

9.2. Miestom vrátenia plynu bude vstupný bod do prepravnej siete spoločnosti eustream, 

a.s. a/alebo do podzemných zásobníkov, a/alebo do distribučnej siete SPP-D  

nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky. Miesto požadovaného vrátenia oznámi 

Dodávateľ v dostatočnom časovom predstihu SPP-D.  

 

9.3. Podkladom pre množstvo plynu, ktoré bude predmetom vrátenia medzi SPP-D 

a Dodávateľom, je výlučne Preberací protokol podľa Prílohy č. 2a tejto Zmluvy. 

O konečnom splnení povinnosti vrátenia plynu medzi SPP-D a Dodávateľom sa 

Dodávateľ zaväzuje do 15 dní od splnenia tejto povinnosti vystaviť a odoslať písomné 

                                                 
5 § 22 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 
6 § 21 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 
7 § 21 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 
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potvrdenie na adresu SPP-D o tom, že záväzok vrátenia plynu v celom rozsahu zanikol 

splnením povinnosti zo strany SPP-D. Písomné potvrdenie podľa predchádzajúcej vety 

tvorí Prílohu č. 2b tejto Zmluvy. 

 

 

10. Zodpovednosť 

 

 

10.1. Porušenie povinností Dodávateľa 

 

10.1.1. Bez vplyvu na akékoľvek iné práva alebo prostriedky nápravy, Dodávateľ súhlasí 

a zaväzuje sa, že ak nedodá nominované denné množstvo (v súlade s časťou 5. 

tejto Zmluvy) plynu riadne a včas v súlade s touto Zmluvou pre daný deň X podľa 

nominácie SPP-D, je povinný zaplatiť SPP-D za daný deň zmluvnú pokutu 

v nasledovnej výške: 

 

FC/5 x (1 – DMX / PMX ) + (VWAP/CEGHIX + 10 EUR/MWh) x (PMx – 

DMx) 

kde: 

FC je fixná cena podľa bodu 7.1. 

PMX je nominované denné množstvo na deň X, najviac však maximálne denné 

množstvo plynu podľa bodu 3.1. (v MWh). 

DMX je skutočné dodané denné množstvo plynu v dni X (v MWh). 

 

VWAP/CEGHIX (EUR/MWh) je index ceny na Central European Gas Hub 

v časti Market Data – Day Ahead Market zverejnenej na 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/ 

 

10.1.2. Ustanovenie bodu 10.1.1. nezbavuje Dodávateľa povinnosti dodať nominované 

množstvo plynu SPP-D. 

 

10.2. Porušenie povinností SPP-D 

 

10.2.1. V prípade, ak je SPP-D v omeškaní ohľadom akejkoľvek záväzkovej platby na 

základe tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo 

výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

10.2.2. Bez vplyvu na akékoľvek iné práva alebo prostriedky nápravy, SPP-D súhlasí 

a zaväzuje sa, že ak nepristaví dohodnuté denné množstvo plynu podľa bodu 9.1. 

Zmluvy riadne a včas, je povinná zaplatiť Dodávateľovi za daný deň zmluvnú 

pokutu v nasledovnej výške:  

 

 (VWAP/CEGHIX + 10 EUR/MWh) x (PdMx – DMx) 

kde: 

PdMX je dohodnuté pristavené denné množstvo na deň X podľa bodu 9.1. Zmluvy 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/
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DMX je skutočné dodané denné množstvo plynu v dni X (v MWh). 

 

VWAP/CEGHIX (EUR/MWh) je index ceny na Central European Gas Hub 

v časti Market Data – Day Ahead Market zverejnenej na 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/ 

 

Pre výlúčenie pochybností sa za porušenie povinnosti podľa tohto bodu nepovažuje 

nepristavenie dohodnutého denného množstva v prípade, ak počas marca 2023 príde zo strany 

SPP-D k plneniu štandardu bezpečnosti, zo strany SPP-D alebo spoločnosti SPP-S k plneniu 

povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, prípadne plneniu povinnosti v rámci 

vyhláseného stavu núdze podľa osobitného predpisu8 a Dodávateľ oznámil možnosť vrátenia 

plynu podľa bodu 9.1. (ia). SPP-D v takom prípade vráti plyn počas marca 2023 len do výšky 

svojich technických kapacít nad rámec plnenia týchto povinností a vyvažovania siete a zvyšok 

plynu vráti podľa bodu 9.1. (ib).  

 

10.3. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje nahradiť celú škodu druhej Zmluvnej strane, 

spôsobenú akýmkoľvek nárokom, stratou, ujmou, zodpovednosťou, pokutou, nákladmi 

a/alebo výdavkami akejkoľvek povahy, a ktorá bola spôsobená v súvislosti s omeškaním, 

riadnym nesplnením alebo iným porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto 

Zmluvy a/alebo príslušných právnych predpisov.  

 

10.4. Zmluvná strana, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť 

opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

 

10.5. Uplatnenie si akéhokoľvek nároku SPP-D na zaplatenie, alebo aj skutočné prijatie 

akejkoľvek platby zo strany SPP-D z titulu zmluvnej pokuty od Dodávateľa, sa žiadnym 

spôsobom nedotýka nároku SPP-D na náhradu škody alebo odškodnenie na základe tejto 

Zmluvy. Zaplatená zmluvná pokuta sa však odráta od náhrady škody alebo odškodnenia, 

na ktorú má SPP-D nárok na základe tejto Zmluvy. 

 

10.6. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú nesprávnou alebo 

chybnou inštrukciou druhej Zmluvnej strany pod podmienkou, že Zmluvná strana ktorá 

obdŕžala inštrukciu, upozornila inštruujúcu Zmluvnú stranu dopredu písomne o takejto 

nesprávnosti či chybe. 

 

 

11. Vyhlásenia a záruky 

 

 

11.1. Zmluvné strany vyhlasujú a zaručujú sa za to, že:  

 

11.1.1. im žiadny iný záväzok a/alebo obmedzenie akéhokoľvek druhu nebráni alebo 

neprekáža v uzatvorení tejto Zmluvy a v plnení povinností v nej stanovených;  

11.1.2. počas trvania tejto Zmluvy nevezmú na seba taký záväzok a/alebo obmedzenie, 

ktoré by im akýmkoľvek spôsobom bránilo, ovplyvňovalo, bolo nezlučiteľné alebo 

vytváralo konflikt záujmov s plnením akejkoľvek povinnosti na základe tejto 

Zmluvy;  

                                                 
8 § 21 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/
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11.1.3. táto Zmluva bola riadne schválená a podpísaná Zmluvnými stranami a zakladá 

platný a právne záväzný záväzok Zmluvných strán, ktorého splnenie je 

vymáhateľné voči Zmluvným stranám za podmienok stanovených v tejto Zmluve;  

 

11.1.4. podľa najlepších vedomostí Zmluvných strán v čase podpisu tejto Zmluvy, nie sú 

Zmluvné strany účastníkom žiadneho súdneho, arbitrážneho alebo správneho 

konania, ktoré môže negatívne ovplyvniť platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť 

tejto Zmluvy alebo plnenie povinností Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy;  

 

11.1.5. získali všetky povolenia, licencie a súhlasy potrebné na riadne plnenie svojich 

záväzkov z tejto Zmluvy a vyvinú primerané úsilie na to, aby zostali zachované a 

platné počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 

 

 

11.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že porušenie ktoréhokoľvek vyhlásenia alebo záruky 

podľa tohto článku 11. sa považuje za porušenie tejto Zmluvy a zaväzuje sa plne a účinne 

odškodniť druhú Zmluvnú stranu za všetky a akékoľvek jej priame alebo nepriame straty, 

záväzky, škody, náklady, výdavky, nároky a pokuty, ktoré sú založené, vyplývajú alebo 

súvisia s porušením akéhokoľvek vyhlásenia alebo záruky podľa tohto článku 11. 

(vrátane a bez obmedzenia výdavkov a nákladov vzniknutých alebo vyvolaných na strane 

druhej Zmluvnej strany pri náprave predmetného porušenia alebo obstaraní nápravy 

takéhoto porušenia prostredníctvom tretej strany a/alebo nadobudnutí rovnakého alebo 

obdobného plnenia dodávky od tretej strany/tretích strán). 

 

 

12. Vyššia moc 

 

 

12.1. V prípade výskytu vyššej moci je dotknutá Zmluvná strana povinná: 

 

12.1.1.  bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá 

jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, o jej dôsledkoch 

a predpokladanej dĺžke jej trvania;   

 

12.1.2. vyvinúť všetko rozumné úsilie na obmedzenie nepriaznivých účinkov 

spôsobeného meškania alebo neplnenia pre druhú Zmluvnú stranu. 
 

12.2. Pokiaľ ktorákoľvek zo Zmluvných strán nebude schopná v dôsledku okolností vyššej 

moci plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, 

má druhá Zmluvná strana právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

 

13. Spolupráca a oznamovanie údajov podľa nariadenie REMIT 

 

13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom spolupracovať v uskutočňovaní takých úkonov 

a formalít, ktoré môžu byť vyžadované po dni nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy pre 

riadne plnenie Zmluvy. 

 

13.2. SPP-D poveruje Dodávateľa oznamovaním všetkých údajov týkajúcich sa tejto Zmluvy a 

dodávok plynu podľa tejto Zmluvy tak, aby boli splnené všetky požiadavky/povinnosti 
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pre spoločnosť SPP-D, vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej len 

„nariadenie REMIT“). Spoločnosť SPP-D je zaregistrovaná v systéme CEREMP pod 

číslom: ....................... 

 

 

14. Dôvernosť informácií 
 

14.1. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie verejne neprístupné, technické, obchodné 

alebo iné informácie, ktoré niektorá Zmluvná strana (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) označí 

ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe Zmluvnej 

strane (ďalej aj ako „Prijímateľ“), pri poskytnutí informácií ako s dôvernými, alebo 

akékoľvek informácie, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že sú 

dôverné. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia o cene uvedené v článku 7. sa 

považujú za dôverné. 

 

14.2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré (i) sú, alebo sa následne stanú verejne 

dostupnými inak ako porušením povinností podľa tejto Zmluvy Prijímateľom; (ii) boli 

získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie; alebo (iii) ktoré boli 

nezávisle vyvinuté Prijímateľom bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa 

tejto Zmluvy. 

 

14.3. Prijímateľ môže počas piatich (5) rokov od uzavretia tejto Zmluvy použiť dôverné 

informácie iba na účely tejto Zmluvy a bez akéhokoľvek časového obmedzenia nesmie 

poskytnúť akékoľvek dôverné informácie tretím osobám, okrem nižšie uvedených 

prípadov. 

 

14.4. Každá zo Zmluvných strán môže poskytnúť dôverné informácie inej osobe, s ktorou 

plánuje vstúpiť alebo už vstúpila do akéhokoľvek spôsobu spolupráce, alebo uzavrela inú 

dohodu týkajúcu sa zmluvných vzťahov podľa tejto Zmluvy. V prípadoch uvedených v 

predchádzajúcej vete môže príslušná Zmluvná strana poskytnúť takéto dôverné 

informácie iba (i) v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre danú spoluprácu a ak (ii) sa 

táto osoba písomne zaviaže s príslušnou Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných 

strán dodržiavať dôvernosť poskytnutých informácií za rovnakých podmienok, aké sú 

uvedené v tejto Zmluve (s príslušnými primeranými úpravami). 

 

14.5. Prijímateľ je oprávnený poskytnúť dôverné informácie: 

a) kompetentnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému príslušnému 

rozhodovaciemu orgánu, v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo 

rozhodcovským konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti s obchodnými 

vzťahmi medzi Zmluvnými stranami; 

b) ak je ich poskytnutie požadované príkazom príslušného súdu;  

c) v súlade so zákonom, predpisom, podľa ktorého je Zmluvná strana povinná alebo 

požadovaná konať;  

d) orgánu štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach; 

e) vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a  

kompetentná ich vyžadovať, a to všetko za podmienky, že Prijímateľ (ak je to 

možné a v súlade s právnymi predpismi) včas a vopred oznámi takúto povinnosť 

poskytnúť dôverné informácie Poskytovateľovi a bude spolupracovať s 
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Poskytovateľom na náklady Poskytovateľa na zabezpečení potrebného príkazu, 

rozhodnutia alebo iného obdobného aktu na ochranu dôverných informácií; alebo 

f) audítorom, daňovým alebo právnym poradcom zmluvných strán, ktorí sú zo 

zákona viazaní mlčanlivosťou. 

 

 

15. Platnosť Zmluvy  
 

 

15.1. Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, pokiaľ z procesu 

uzavierania Zmluvy (obchodná verejná súťaž) a jeho právnej úpravy nevyplýva iné. Táto 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28. februára 2023 vrátane alebo do momentu 

vrátenia plynu zo strany SPP-D v prospech Dodávateľa podľa časti 9. tejto Zmluvy, podľa 

toho ktorý z týchto momentov nastane neskôr.  

 

15.2. Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy v celosti alebo len sčasti neplatné alebo 

nevymáhateľné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv 

na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú také 

ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením, ktoré zachová zmysel pôvodného 

ustanovenia a bude zodpovedať pôvodnej vôli strán a účelu tejto Zmluvy. 

 

 

16. Rozhodné právo a riešenie sporov  
 

 

16.1. Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky (neprihliada sa na kolízne ustanovenia).  

 

16.2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán má právo predložiť druhej Zmluvnej strane námietky, 

ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy v písomnej forme. 

 

16.3. Ak nedôjde k mimosúdnej dohode do troch mesiacov od predloženia námietok podľa 

bodu 16.2., všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, budú 

rozhodované súdom v Slovenskej republike.  

 

17. Komunikácia  
 

17.1. Nominácie, potvrdenia a iné technické otázky týkajúce sa dispečingu, si budú Zmluvné 

strany oznamovať prostredníctvom vhodných elektronických komunikačných 

prostriedkov na nižšie uvedené adresy. V prípade zmeny adresy alebo inej relevantnej 

informácie sa Zmluvná strana zaväzuje, bez zbytočného odkladu, túto zmenu písomne 

oznámiť druhej Zmluvnej strane. 

 

Na strane spoločnosti Dodávateľa: 

Meno:  Meno:  

Telefón:  Telefón:  

E-mail:  E-mail: 
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Na strane spoločnosti SPP-D: 

Meno: Ing. Andrej Špano Meno: Ing. Ľuboš Jurči 

Telefón: + 421-2-2040-2160 Telefón: + 421-2-2040-2163 

E-mail:  

andrej.spano@spp-distribucia.sk 

 

E-mail:  

lubos.jurci@spp-distribucia.sk 

 

 

17.2. Akékoľvek obchodné záležitosti, iné informácie a dokumenty sú si Zmluvné strany 

povinné zasielať v písomnej forme na nižšie uvedené adresy.  

 

Na strane spoločnosti Dodávateľa: 

Meno:  Meno:  

Adresa: Adresa: 

Telefón:  Telefón:  

E-mail:  E-mail:  

 

Na strane spoločnosti SPP-D: 

Meno: Ing. Marek Paál Meno: Mgr. Ján Sýkora 

Adresa:  

Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 

Adresa:  

Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 

 

Telefón: + 421-2-2040-2010 Telefón: + 421-2-2040-2291 

E-mail:  

marek.paal@spp-distribucia.sk 

E-mail: 

jan.sykora@spp-distribucia.sk 

 

V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje 

o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto 

prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej 

strane pred odosielaním korešpondencie. 

 

17.3. Informácie, oznámenia a dokumenty sa budú považovať za doručené: (i) momentom 

odovzdania na príslušnej adrese stanovenej v súlade s bodom 17.2. Zmluvy (v prípade 

osobného doručenia a doručenia poštou alebo kuriérom), alebo (ii) momentom doručenia 

v prípade doručovania e-mailom. Oznámenia alebo dokumenty doručené po 17:00 hod. 

stredoeurópskeho času sa budú považovať za doručené v nasledujúci pracovný deň. 

V prípade doručovania korešpondencie poštou sa za deň doručenia korešpondencie 

považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 

korešpondenciu prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej dvojtýždňová úložná 

doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo 

v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane preukázateľne zamestnancom 

pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 

poznámka podobného významu. 
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18. Ukončenie Zmluvy 

 

 

18.1. Bez vplyvu na akékoľvek práva alebo prostriedky nápravy, ktoré vzniknú niektorej 

Zmluvnej strane voči druhej Zmluvnej strane z porušenia alebo neplnenia tejto Zmluvy, 

táto Zmluva môže byť ukončená: 

 

18.1.1. písomným odstúpením SPP-D v prípade:  

 

(a) porušenia povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy, pokiaľ 

takéto porušenie nebude napravené do desiatich (10) dní po tom, čo 

bolo doručené Dodávateľovi písomné upozornenie na porušenie jeho 

povinnosti; 

 

(b) ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie alebo 

iného insolvenčného konania, bez ohľadu na jeho dobrovoľnosť; 

 

(c) ak Dodávateľ nemôže na základe zákona alebo rozhodnutia 

vykonávať podnikateľskú činnosť alebo jej podstatnú časť; 

 

(d) ak akékoľvek povolenie, licencia a/alebo súhlas potrebný na riadne 

plnenie záväzkov Dodávateľa z tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu 

stratí svoju platnosť alebo je zrušené; 

 

(e) ak sa Dodávateľ dostane do platobnej neschopnosti, alebo nie je 

schopný platiť svoje dlhy v čase ich splatnosti, alebo Dodávateľ 

zastaví, alebo hrozí, že zastaví platby svojich splatných pohľadávok, 

alebo tretia strana začne rokovania s jedným alebo viacerými 

veriteľmi s úmyslom reštrukturalizovať dlhy Dodávateľa; alebo ak 

tretia strana podnikne akékoľvek kroky vo vzťahu ku konaniam 

s obdobným účinkom; 

(f) porušenie povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z iného záväzkového 

vzťahu medzi Dodávateľom a SPP-D a/alebo všeobecne záväzného 

právneho predpisu, pokiaľ takéto porušenie nebude napravené do 

desiatich (10) dní po tom, čo bolo doručené Dodávateľovi písomné 

upozornenie na porušenie jeho povinnosti; 

 

(g) ak Dodávateľ podal pred uzavretím tejto Zmluvy alebo podá počas 

doby trvania tejto Zmluvy voči SPP-D návrh na začatie súdneho 

konania a/alebo rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 

Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov a/alebo 

obdobného konania. 

 

18.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli a berú na vedomie, že Dodávateľ nie je oprávnený 

ukončiť túto Zmluvu počas zmluvnej doby, a to ani v prípade výskytu vyššej moci. 
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19. Záverečné ustanovenia   
 

 

19.1. Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma 

Zmluvnými stranami. 

 

19.2. Táto Zmluva ako celok a všetky informácie v nej obsiahnuté sa považujú za dôverné 

v zmysle časti 14. tejto Zmluvy.  

 

19.3. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti 

vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany. 

 

19.4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, pričom každá 

Zmluvná strana obdrží dva originály.  

 

 

Za ..........................................: 
 

Za SPP - distribúcia, a.s.: 

V ________________, dňa _______ 

 

V Bratislave, dňa ________ 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

__________________________________ 
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Príloha č. 1 

 

 

Kvalitatívne parametre zemného plynu  

Zloženie  plynu  v mol % 

metán  (CH4) min. 92 

etán      (C2H6) max. 4 

propán  (C3H8) max. 2 

bután  (C4H10) max. 2 

pentán (C5H12 a iné ťažšie 
uhľovodíky) 

max. 2 

dusík     (N2) max. 3 

oxid uhličitý (CO2) max. 3 

kyslík nie je 

Obsah sírnych zložiek   v mg.m-3 

sírovodík (H2S) max. 2 

merkaptánová síra max. 5,6 

celková síra max. 20 

Ostatné parametre 

rosný bod vody  
max. -7°C pri tlaku 3,92 
MPa 

rosný bod uhľovodíkov 

žiadne uhľovodíky nesmú 
kondenzovať pri teplote 
0°C alebo vyššej pri 
prevádzkovom tlaku 

bázická výhrevnosť 33,49 MJ/m3 
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Príloha č. 2a 

 
 
 
 
 

Protokol o dodaní plynu  
 

 

za mesiac .......  
 

 
Obdobie od :  .....  do :  ....... 

 

 
Množstvo zemného plynu 
 

 MWh 

 

 

 

 

Dátum:  

 

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

        SPP – distribúcia, a.s. 

 

 

 

 

Dátum:  

 

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

               (Dodávateľ) 
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Príloha č. 2b 

 
 
 
 
 

Protokol o vrátení plynu  
 

 

 
 

 
Obdobie od :  .....  do :  ....... 

 

 
Množstvo zemného plynu 
 

 MWh 

 

 

 

 

Dátum:  

 

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

               (Dodávateľ) 

 

 

 

 

Dátum:  

 

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

        SPP – distribúcia, a.s. 
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Príloha č. 3a 
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Príloha č. 3b 
 

 

 

 

 
 

 



 26 

Príloha č. 4 

Daňové náležitosti 

Pre účely tejto Prílohy č. 4 majú pojmy písané  veľkými  začiatočnými písmenami tento 

význam: 

DPH daň z pridanej hodnoty;  

EÚ Európska únia;  

Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení; 

Zákon o DPH zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení; 

SR Slovenská republika; 

Platiteľ podľa zákona o DPH platiteľ DPH registrovaný podľa ustanovení § 4, § 4a alebo § 5 

Zákona o DPH; 

Zoznam účtov zoznam bankových účtov Platiteľov podľa zákona o DPH vedený Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6 Zákona o DPH; 

Právne predpisy všetka národná (alebo štátna) legislatíva Slovenskej republiky, vrátane 

aplikovateľnej legislatívy Európskej únie, nariadenia, vyhlášky a ďalšie všeobecne záväzné 

právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej moci; 

Predávajúci Dodávateľ; 

Kupujúci SPP-D. 

1.1. Všeobecné ustanovenia 

1.1.1. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa 

Právnych predpisov s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného 

partnera. 

1.1.2. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom 

poriadku SR týkajúce sa daní (napr. sadzba dane, zmeny spôsobu vyberania dane 

a pod.), ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich 

platnosti. Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým 

povinnostiam voči SR ihneď konzultovať s Kupujúcim a na vyžiadanie predloží 

Kupujúcemu všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových 

povinností. 

1.1.3. Predávajúci je počas trvania Zmluvy povinný písomne oznámiť Kupujúcemu dátum 

zrušenia registrácie platiteľa DPH a/alebo dátum registrácie platiteľa DPH alebo dátum 

zmeny IČ DPH súčasne s novým IČ DPH a to bezodkladne po tomto dátume.  

1.1.4. Predávajúci ako dodávateľ, ak je Platiteľom podľa zákona o DPH, vyhlasuje, že ku dňu 

uzavretia Zmluvy oznámil bankové účty uvedené v Zmluve a bankové účty, ktoré bude 

uvádzať na faktúrach, Finančnému riaditeľstvu SR v zmysle ust. § 6 Zákona o DPH. 

1.1.5. Predávajúci, ktorý je Platiteľom podľa zákona o DPH, je povinný bezodkladne oznámiť 

Kupujúcemu zmenu bankových účtov oznámených Finančnému riaditeľstvu SR, t.j. 

odhlásenie bankového účtu, resp. prihlásenie bankového účtu, ak ide o účty, na ktoré 

má byť vykonávaná úhrada faktúr vystavených Predávajúcim. 
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1.2. Ručenie za DPH 

 

1.2.1. Ustanovenia tohto bodu sa uplatňujú v prípade ručenia za DPH podľa ust. § 69b v 

súvislosti s ust. § 69 ods. 14 písm. c) Zákona o DPH. 

1.2.2. Ak daňový úrad rozhodnutím uloží Kupujúcemu ako ručiteľovi povinnosť uhradiť 

Predávajúcim nezaplatenú DPH (ďalej len „Nezaplatená daň“), Kupujúci túto 

skutočnosť oznámi Predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr 

však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, 

poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie a dokumenty, na základe ktorých možno 

uplatniť opravné prostriedky voči rozhodnutiu o uložení povinnosti Kupujúcemu ako 

ručiteľovi uhradiť daňovému úradu Predávajúcim Nezaplatenú daň. Komunikácia 

medzi zmluvnými stranami môže byť v tomto prípade realizovaná aj e-mailom na adresu 

Predávajúceho uvedenú v Zmluve a adresu Kupujúceho dph@spp-distribucia.sk, 

pričom na požiadanie je každá zo zmluvných strán povinná potvrdiť druhej zmluvnej 

strane prijatie správy. Dokumenty umožňujúce uplatnenie opravných prostriedkov voči 

rozhodnutiu o uložení povinnosti Kupujúcemu ako ručiteľovi uhradiť daňovému úradu 

Predávajúcim Nezaplatenú daň je Predávajúci na vyžiadanie Kupujúceho povinný 

poskytnúť v origináli alebo v notársky overenej kópii. Kupujúci je oprávnený, nie však 

povinný, uplatniť akékoľvek opravné prostriedky proti rozhodnutiu daňového úradu, 

ktorým Kupujúcemu ako ručiteľovi uloží zaplatiť Predávajúcim Nezaplatenú daň. V 

prípade rozhodnutia Kupujúceho o podaní opravného prostriedku je Predávajúci 

povinný poskytnúť Kupujúcemu plnú súčinnosť. 

1.2.3. Ak daňový úrad uloží Kupujúcemu ako ručiteľovi povinnosť uhradiť Predávajúcim 

Nezaplatenú daň, Kupujúci je oprávnený použiť akúkoľvek do tohto okamihu 

nevyplatenú Kúpnu cenu na úhradu Nezaplatenej dane, ako aj nevyplatené čiastky z 

iných faktúr vystavených Predávajúcim Kupujúcemu, a to aj takých, ktoré boli 

vystavené na základe iných zmlúv uzavretých medzi Kupujúcim a Predávajúcim. O 

použití príslušnej nevyplatenej čiastky z Kúpnej ceny alebo odplaty (ceny) z iných 

faktúr, resp. zmlúv, na úhradu Predávajúcim Nezaplatenej dane, bude Kupujúci 

informovať Predávajúceho. Predávajúci nemá nárok na vyplatenie nevyplatenej Kúpnej 

ceny alebo odplaty (ceny) z iných faktúr, resp. zmlúv, ktorú Kupujúci použil podľa tohto 

bodu 1.2. Kupujúci je oprávnený postupovať podľa tohto bodu 1.2. bez ohľadu na 

vykonanie oznámení podľa tohto bodu voči Predávajúcemu. 

1.2.4. Ak Kupujúci ako ručiteľ uhradí daňovému úradu Predávajúcim Nezaplatenú daň a z 

akéhokoľvek dôvodu nebude pre Kupujúceho možné, vhodné alebo postačujúce použiť 

na úhradu nevyplatenú čiastku z Kúpnej ceny alebo odplaty (ceny) z iných faktúr, resp. 

zmlúv, vzniká Kupujúcemu pohľadávka voči Predávajúcemu vo výške takto zaplatenej 

dane (ďalej aj ako „Pohľadávka“). O zaplatení dane z titulu ručenia za Predávajúceho 

bez použitia nevyplatenej čiastky z Kúpnej ceny alebo odplaty (ceny) z iných faktúr, 

resp. zmlúv, bude Kupujúci informovať Predávajúceho. Vzniknutá Pohľadávka sa stáva 

splatnou dňom nasledujúcim po dni odpísania zaplatenej dane z účtu Kupujúceho. 

Kupujúci je oprávnený jednostranne si započítať Pohľadávku proti akejkoľvek 

pohľadávke alebo pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bez ohľadu na 

skutočnosť, či sú splatné alebo nesplatné. Pre vylúčenie pochybností platí, že 

Predávajúci nie je oprávnený jednostranne si započítať nevyplatenú čiastku z Kúpnej 

ceny alebo odplaty (ceny) z iných faktúr, resp. zmlúv, proti Pohľadávke ani proti 

akýmkoľvek iným pohľadávkam Kupujúceho voči Predávajúcemu a Predávajúci tiež 

nie je oprávnený postúpiť pohľadávku spočívajúcu v nevyplatenej čiastke z Kúpnej ceny 
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alebo odplaty (ceny) z iných faktúr, resp. zmlúv na tretiu osobu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Kupujúceho. 

1.2.5. Ustanovenia tohto bodu 1.2. majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými 

ustanoveniami Zmluvy a zostávajú zachované aj v prípade zániku Zmluvy, týmto 

zmluvné strany vylučujú vo vzťahu k tomuto bodu 1.2. aplikovateľnosť ustanovenia § 

273 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany výslovne vylučujú oprávnenie 

Predávajúceho ako dlžníka podľa ustanovenia § 309 Obchodného zákonníka na 

uplatnenie námietok voči Kupujúcemu ako ručiteľovi, ak Kupujúci ako ručiteľ uhradí z 

titulu ručenia Nezaplatenú daň bez vedomia Predávajúceho. Pre vylúčenie pochybností 

sa uvádza, že ustanovenia tohto bodu 1.2. sa na úpravu práv a povinností zmluvných 

strán vzťahujú v prípade, že ide o subjekty, ktoré sú registrované ako Platitelia podľa 

zákona o DPH, a to bez ohľadu na to, či ide zahraničný alebo tuzemský subjekt. 

1.2.6. Kupujúci má právo na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu bola spôsobená ako 

ručiteľovi za daň, ktorej platiteľom je Predávajúci. 

 


