Zmluva č. XX/XX/ZP/DIS
o prístupe do distribučnej siete a distribúcií plynu
(ďalej len „Zmluva”)
uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto zmluvu
1. Prevádzkovateľ:

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Zastúpený:
Mgr. Ján Michalec, konateľ
IČO:
36 303 666
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s., č.ú.:262 972 4072/1100
IČ DPH:
SK2020180921
Zapísaný:
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka 17081/R

2. Užívateľ:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IČ DPH:
Zapísaný:

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa prideliť užívateľovi distribučnej siete dohodnutú distribučnú
kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu
počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej distribučnej kapacity (ďalej len distribúcia plynu) za
regulovanú cenu a záväzok užívateľa uhrádzať prevádzkovateľovi platby podľa tejto zmluvy.
2. Distribúcia plynu sa uskutočňuje v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom (PP) Prevádzkovateľa
distribučnej siete (PDS), ktorý je zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
Ustanovenia PP v rozsahu záväznom pre PDS sú záväzné pre užívateľov PDS a sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvných vzťahov PDS a užívateľov PDS na jeho časti vymedzeného územia.

1.

2.
3.
4.

Článok II
Podmienky distribúcie plynu
Prevádzkovateľ sa zaväzuje k distribúcii plynu v zmysle predmetu tejto zmluvy do odberného miesta užívateľa.
1.1. Špecifikácia odberného miesta:
názov
číslo odberného miesta
umiestnenie
výstupný bod z distribučnej siete
denná distribučná kapacita
ročné množstvo distribuovaného plynu
Distribúcia plynu je splnená prechodom plynu náležitým výstupným bodom z distribučnej siete do zariadenia
užívateľa.
Množstvo distribuovaného plynu do odberného miesta sa zisťuje odpočtami z určeného meradla
Prevádzkovateľa distribučnej siete.
Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať prípadné obmedzenia spotreby plynu pri stave núdze na základe pokynov
Prevádzkovateľa distribučnej siete.

Článok III
Fakturácia, platenie a ceny za distribúciu plynu a platobné podmienky
1. Počnúc dňom XX.XX.20XX sa užívateľ zaväzuje hradiť prevádzkovateľovi preddavok vo výške 70 % ceny
predpokladaných nákladov za distribúciu plynu na základe zálohovej faktúry vystavenej prevádzkovateľom s
10-dňovou lehotou splatnosti. Daňový doklad (vyúčtovaciu faktúru) vystaví prevádzkovateľ v termíne odpočtu
spotreby plynu v zmysle bodu 2. tohto článku.
2. Distribúcia plynu sa fakturuje mesačnými faktúrami za obdobie, ktoré je vymedzené pravidelnými odpočtami.
3. Termín splatnosti faktúr za distribúciu plynu je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Úhradou sa rozumie
pripísanie vyúčtovanej čiastky na účet prevádzkovateľa.
4. V prípade, ak je užívateľ v omeškaní so zaplatením vyúčtovania za distribúciu plynu (fakturovanej sumy) je
prevádzkovateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu po zaslaní písomnej výzvy na úhradu
dlžnej sumy. Prevádzkovateľ obnoví distribúciu plynu po uhradení dlžnej sumy. Zároveň je prevádzkovateľ
oprávnený účtovať užívateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatňovaním pohľadávky podľa §
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369c ods 1, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Pri nezaplatení zálohy, alebo faktúry za vyúčtovanie v termíne splatnosti je prevádzkovateľ oprávnený účtovať
užívateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania.
5. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne v peňažných ústavoch, pokiaľ sa užívateľ s prevádzkovateľom
nedohodli inak.
6. Cena za distribúciu plynu je určená príslušným rozhodnutím ÚRSO, alebo iným platným predpisom. Ak počas
platnosti zmluvy dôjde k zmene regulovanej ceny, cena sa zmení ku dňu účinnosti nového rozhodnutia ÚRSO,
alebo ku dňu účinnosti predpisu, ktorým sa cena za distribúciu reguluje. Zmenu oznámi prevádzkovateľ
užívateľovi bez zbytočného odkladu
7. Ceny uvedené v tejto zmluve neobsahujú DPH.
8. Zúčtovacie obdobie za distribúciu plynu je jeden mesiac.
9. Prevádzkovateľ je povinný odoslať vyúčtovaciu faktúru užívateľovi do 6. dňa nasledujúceho mesiaca po
ukončení zúčtovacieho obdobia.
Článok IV
Ostatné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. O regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov, povinný dodržiavať štandardy kvality. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok
dodávateľ zverejňuje na www.chpenergetika.sk.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie písomností Užívateľovi sa použije adresa Užívateľa, ktorá je
uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu, sú uvedené v prevádzkovom
poriadku PDS, zverejnenom na www.chpenergetika.sk.
4. Miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií je uvedený v prevádzkovom poriadku PDS, zverejnenom na
www.chpenergetika.sk.
5. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, sa prednostne vyriešia dohodou
zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené
príslušným miestnym súdom.
Článok V
Platnosť zmluvy a záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára ako dlhodobá na dobu neurčitú.
2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.
3. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky
dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
4. Platnosť zmluvy môže byť ukončená:
4.1. dohodou zmluvných strán,
4.2. odstúpením užívateľa od tejto zmluvy v súlade s čl. 12. Prevádzkového poriadku,
4.3. odstúpením Prevádzkovateľa od tejto zmluvy v súlade s čl. 12. Prevádzkového poriadku,
ktorý je zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
5. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku SR.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán dostane po jednom
rovnopise.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju oprávnené
osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom XX.XX.201X.
V Starej Turej dňa

------------------------------Prevádzkovateľ

---------------------------Užívateľ
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