
Zmluva č. .../..../ZP 
o združenej dodávke plynu 

uzatvorenej podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov (Obchodný zákonník) a platných predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach 

 
1. Dodávateľ: 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:  SLSP, a.s., č. ú.: 0270296796/0900 
   IČ DPH:   SK2020180921 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro 
   vložka 17081/R 
 
 
 
 
 
 

2.  Odberateľ:   
 

 
 
 
 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu podľa tejto zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb a prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku odberateľa a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. Dodávateľ je teda povinný dodať 
odberateľovi množstvo plynu dohodnuté  v tejto  zmluve. 
2. Odberateľ sa zaväzuje odobrať plyn v každom odbernom mieste a zaplatiť za dodaný plyn. Záväzok dodávateľa dodať plyn 
do príslušného odberného miesta je splnený umožnením odberateľovi plyn odobrať. 
 

 
 

Článok II 
Identifikácia odberných miest, predpokladaný ročný odber plynu a denné maximálne množstvo dodávaného plynu    

 
1. Identifikácia odberných miest (OM) – výstupných bodov z distribučnej siete: 

Poradové číslo 
OM 

Číslo 
OM Tarifná skupina Názov OM Adresa, PSČ, sídlo OM 

OM 1     
OM 2...     

 
2. Predpokladaný ročný odber  plynu  a  denné maximálne množstvo dodávaného plynu: 

 
 
 

Poradové číslo 
OM  

Predpokladaný ročný odber 

(v kWh) 
Denné max. množstvo 

(v m3/deň) 

OM 1   
OM 2...   



 
 
 
 
 
 
 

Článok III 
Cena,  platobné a fakturačné podmienky 

1. Cena  pozostáva: 
1.1. z dohodnutej ceny  za  dodávku plynu 
1.2. z ceny za prepravu plynu 
1.3. z ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu 

 
1.1. Cena za dodávku plynu  ................... 
1.2. Cena za prepravu plynu  ...................... 
1.3. Cena za distribúciu plynu od CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.  a cena za distribúciu plynu od SPP – distribúcia a.s.  sú   
regulované a určené  príslušnými  rozhodnutiami  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví . 
2. Odberateľ  sa  zaväzuje hradiť dodávateľovi preddavok vo výške 80 % ceny predpokladanej mesačnej dodávky zemného 
plynu na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom s 10-dňovou lehotou splatnosti. Daňový doklad (vyúčtovaciu 
faktúru) vystaví dodávateľ v termíne odpočtu spotreby zemného plynu v zmysle bodu 3. tohto článku. 
3. Dodávka a odber zemného plynu sa fakturuje mesačnými faktúrami za  obdobie, ktoré je vymedzené pravidelnými 
odpočtami. 
4. Termín splatnosti faktúr za zemný plyn je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Úhradou sa rozumie pripísanie  vyúčtovanej 
čiastky na účet  dodávateľa. V prípade, ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením zálohy, resp. vyúčtovania za dodávku  plynu 
(fakturovanej sumy) je dodávateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu. Dodávateľ obnoví dodávku  plynu po 
uhradení dlžnej sumy. Pri nezaplatení  zálohy, alebo faktúry za vyúčtovanie v termíne splatnosti je dodávateľ oprávnený 
účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia. 
Zároveň je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatňovaním pohľadávky 
podľa § 369c ods 1, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to bez potreby osobitného upozornenia. 
5. Platby sa vykonávajú bezhotovostne v peňažných ústavoch. 
6. DPH  a spotrebná daň  bude účtovaná podľa platných  právnych  predpisov. 
7. Zúčtovacie obdobie za dodávku zemného plynu je jeden mesiac.  Dodávateľ je povinný odoslať faktúru odberateľovi do  6. 
dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení zúčtovacieho obdobia. 
8. V prípade zmeny regulovanej zložky ceny dodávateľ bude odberateľa o tomto bez zbytočného odkladu informovať. Zmena 
neregulovaných zložiek ceny bude dohodnutá dodatkom k tejto zmluve. 

 

Článok IV 
Dĺžka trvania zmluvy, ukončenie platnosti zmluvy 

1.  Zmluva sa uzatvára  od  ............. na dobu   neurčitú.  Termín  dodávky  plynu  začína dňom ...........  
2.Platnosť zmluvy môže byť ukončená: 

a) dohodou zmluvných strán 
     b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany 

      Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane.   Túto zmluvu možno vypovedať ku koncu obdobia, na ktoré je dodávka plynu dohodnutá. 

     c) odstúpením od zmluvy podľa platných právnych predpisov 
  Zmluvné strany  majú  právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné, alebo nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti 

druhej zmluvnej strany  v zmysle a podľa podmienok §345 a 346 Obchodného zákonníka, pričom lehota na dodatočné 
splnenie porušovanej povinnosti nesmie byť kratšia ako 10 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho 
doručenia, ktoré bude druhej zmluvnej strane doručené v súlade s čl. IX. tejto zmluvy. Ak zo strany  druhej zmluvnej 
strany  dôjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy,  jeho účinky nastanú dňom odmietnutia odstúpenia. Ak 
dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa prvej vety,  plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy do okamihu zániku jej trvania 
si zmluvné strany ponechajú.  Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán, týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu, ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky, 
uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť odberateľa zaplatiť 
dodávateľovi pohľadávky, uplatnené dodávateľom  v zmysle tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy  druhej zmluvnej strane.   Nezaplatenie ktorejkoľvek, čo i len jednej 



pohľadávky dodávateľa alebo jej časti podľa tejto zmluvy znamená porušenie povinnosti odberateľa vyplývajúcich 
z tejto zmluvy a zakladá právo dodávateľa kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. 

 

 

 

 

Článok V 
Meranie a odpočty 

1. Množstvo dodaného zemného plynu meria dodávateľ podľa údajov vlastného meracieho zariadenia, ktoré dodávateľ 
namontuje a prevádzkuje podľa  platných právnych predpisov Ak nemožno presne zistiť spotrebu zemného plynu, stanoví 
dodávateľ po dohode s odberateľom potrebné hodnoty alebo spotrebu závislosti na rozsahu a druhu závady podľa: 

 a) dojednaných hodnôt, alebo 
 b) hodnôt porovnateľného uceleného obdobia v priebehu zmluvného obdobia, keď boli údaje správne  merané, alebo 

c) fakturačných hodnôt z minulého obdobia, poprípade z minulých porovnateľných období, keď boli  hodnoty správne 
merané, alebo 
d) spotreby zemného plynu v nasledujúcom porovnateľnom období, poprípade iným s odberateľom dohodnutým spôsobom 
(u nových odberov, alebo pri zmene odberových pomerov). 

2. Odpočty plynomera vykonáva dodávateľ. Odpočet je dodávateľ povinný vykonať najneskôr posledný pracovný deň 
mesiaca,  za ktorý sa fakturuje. 

3. Na dodávku  a meranie plynu sa  vzťahujú  ustanovenia § 76  zákona č. 251/2012 Z.z.  o energetike, v znení  neskorších 
zmien a doplnkov . 
4.  Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,  v znení  neskorších zmien a doplnkov 
povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok  plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ 
zverejňuje na svojom webovom sídle sídle www.chpenergetika.sk.   

 
 

 
Článok VI 

Obmedzenie, prerušenie a zastavenie dodávky zemného plynu 
1. Obmedzením dodávky sa rozumie zákaz používať niektoré spotrebiče buď úplne, alebo v určenom čase, alebo znížením 

dojednaných hodnôt odberu rozhodnutím dodávateľa. 
2. Zastavením dodávky sa rozumie ukončenie zmluvného vzťahu s odobratím meracieho zariadenia. 
3. Dodávateľ je oprávnený obmedziť, alebo prerušiť dodávku zemného plynu v  v súlade s platným právnymi právnymi 

predpismi. 
4. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu okolností vylučujúcich 

zodpovednosť (vyššia moc) a za nedodanie plynu dodávateľovi zo strany jeho zmluvného partnera z iných dôvodov, ako je 
neuhradenie platby. 

 
Článok  VII 

Dodávateľ  poslednej inštancie 
1. V osobitných zákonom vymedzených prípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky v režime dodávateľa poslednej 
inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Postup pri uplatnení  inštitútu dodávky v režime 
dodávateľa poslednej inštancie   je  uvedený  v prevádzkovom   poriadku  dodávateľa, zverejnenom na  www.chpenergetika.sk.    
 

 
Článok  VIII 

Neoprávnený odber plynu 
1.  Neoprávnený  odber a povinnosti  vyplývajúce z neoprávneného odberu  upravuje  § 82 zákona č. 251/2012 Z.z.  
o energetike, v znení  neskorších zmien a doplnkov  a všeobecne záväzné právne predpisy. 

 
 

 
Článok  IX 

Doručovanie 
1. Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti  zmluvnou stranou, resp. ich  splnomocnenou osobou, 
sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade, ak ich adresát odmietne prevziať. 

http://www.chpenergetika.sk/�


2. Písomnosti, ktoré odberateľ  alebo dodávateľ  zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučenú zásielku alebo 
zásielku s doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené druhej strane (osobe splnomocnenej na preberanie zásielok), 
aj ak 
    2.1 druhá strana odoprela prijať zásielku, pričom za deň doručenia bude považovaný deň odopretia prevzatia zásielky, 
    2.2 zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň doručenia bude považovaný siedmy deň od 
uloženia zásielky na pošte, 
    2.3 nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v zmluve alebo poslednej známej adrese, a preto doručenie 
nebolo možné; v takomto prípade bude za deň doručenia považovaný deň, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi. 
3. Písomnosti, okrem písomností týkajúcich sa ukončenia zmluvy a návrhu  na  zmenu zmluvy,  je možné doručovať aj  
v elektronickej podobe na e-mailovú adresu odberateľa  alebo dodávateľa, ktorú odberateľ  alebo dodávateľ na tento účel 
oznámil druhej strane.  
4. Odberateľ a dodávateľ  sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej adresy/e-mail/   do  
päť  pracovných  dní  od  ich  zmeny.   Ak odberateľ  alebo dodávateľ  v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, 
považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 

 
 

Článok  X 
Reklamačné konanie a mimosúdne riešenie sporov 

1. Postup pri uplatnení  reklamácií   je  uvedený  v prevádzkovom   poriadku  dodávateľa, zverejnenom na 
www.chpenergetika.sk.    
2.Mimosúdne riešenie sporov je  upravené v § 37 a 38 zákona č. 250/2012 Z.z.  o regulácii v sieťových odvetviach, v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
 

 
Článok  XI 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom  ................ 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
3. Účastníci  potvrdzujú, že si Zmluvu č. .......  o združenej dodávke plynu prečítali, vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu,    

neuzatvárajú ho pod nátlakom a za nápadne nevýhodných podmienok, čo  na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi  
podpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exemplári. 
  

 
 
V Starej Turej dňa ................................     
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------          -------------------------------- 
        dodávateľ                      odberateľ  
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