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Z M L U V A 0 Z D R U Ž E N E J D O D Á V K E P L Y N U 
pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie 
Dodávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Bankové spojenie: 
Zápis v registri: 
Odberateľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Zápis v registri: 

V zastúpení: meno: 

meno: 

Korešpondenčná adresa: 

Zástupca na rokovanie: meno: 

E-mail: 

Platobné podmienky 

Preddavkové platby platené: 

Splatnosť faktúr: 

RWE Gas Slovensko, s.r.o. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 

ICO: 44291809 
DIČ: 2022646549 
I Č D P H : SK2022646549 

Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2110740201/8130 
Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, vložka č.: 22182/V 

DIČ: 

H M M M M 

IC DPH: 

Č. účtu: 

funkcia: 

funkcia: 

funkcia: 

Telefón: 

kvartálne 

dní od dátumu vystav 

mesačne 

Spôsob úhrady: bankovým prevodom 

Produkt 

Biznis 

Profit s dobou viazanosti 12 mesiacov 

Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov 

zľava 

zľava 

% oproti produktu Biznis 

% oproti produktu Biznis 

Pri produkte Profit s dobou viazanosti 12 alebo 24 mesiacov vám poskytneme zlavu z variabilnej časti ceny za dodávku zemného plynu (oproti produktu Biznis); zľava sa ne
vzťahuje na cenu za služby spojené s distribúciou a prepravou plynu. Odberateľ sa počas doby viazanosti zaväzuje nevypovedať Zmluvu, neodstúpiť od Zmluvy, ani nezmeniť 
Dodávateľa. V prípade, že Odberateľ svoj záväzok viazanosti poruší. Dodávateľ má právo uplatniť si voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku súčtu všetkých 
poskytnutých zliav od začiatku doby viazanosti. Po ukončení doby viazanosti bude Odberateľovi fakturovaná cena podľa aktuálneho cenníka (produkt Biznis). 

Osobitné ustanovenia 

Touto Zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje dodávať Odberateľovi do jeho OM zemný plyn a zabezpečiť vo vlastnom mene a na vlastný účet prepravu plynu, distribúciu plynu, 
ako aj ďalšie s tým súvisiace služby a Odberateľ sa zaväzuje takto dodaný plyn prijať do svojho vlastníctva a zaplatiť Dodávateľovi za dodaný plyn v Zmluve dohodnutú cenu 
podľa aktuálneho Cenníka zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie. Dodávka plynu sa uskutočňuje v súlade s Obchodnými podmienkami 
pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber-firmy a organizácie (dalej len „OP") vydanými Dodávateľom, ktoré sú Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 
Odberateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje a potvrdzuje, že sa s OP oboznámil a že ich bez výhrad akceptuje. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou viazanosti 
podľa vybraného produktu určeného v tejto Zmluve, nadobúda platnosť dňom akceptácie návrhu na uzavretie Zmluvy Dodávateľom a je účinná okamihom začatia dodávky 
plynu Dodávateľom do OM Odberateľa. Odberateľ zároveň prehlasuje, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu Príloh, ktoré sú súčasťou 
Zmluvy, je určitý a zrozumiteľný. Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi. 

Za Odberateľa Za Dodávateľa 
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Základne itoon r 

s materskou školou Chlabniw 
Meno, funkcia, podpis Chlebnice 134 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 

V zastúpení: , , 
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Príloha č. 1 Zmluvy o združenej dodávke plynu 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY O ZDRUŽENÉ] DODÁVKE PLYNU 
pre odberateľov kategórie maloodber-firmy a organizácie 
spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o., účinné od 15. septembra 2010 
I. Všeobecné ustanovenia 
Tieto Obchodné podmienky pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre odbe

rateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie (ďalej len „ O P " ) upravujú 

podrobnejšie vzájomné práva a povinnosti medzi Dodávateľom a Odberate

ľom vznikajúce pri poskytovaní združenej dodávky plynu a sú vydané v zmysle 

ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v plat

nom znení a v súlade so zákonom č. 6 5 6 / 2 0 0 4 Z. z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov, s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi a Prevádzko

vým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete. 

1. Zmluvou sa na účely týchto OP rozumie Zmluva o združenej dodávke plynu 

pre odberateľov kategórie ma loodber - f i rmy a organizácie, ktorá zahŕňa aj 

prepravu, distribúciu plynu a službu štruktúrovania. 

2 . Na účely Zmluvy a týchto OP sa ďalej rozumie: 

- energetickou legislatívou všeobecne záväzné právne predpisy, 

a to najmä zákon č. 6 5 6 / 2 0 0 4 Z. z. o energetike v znení jeho zmien 

a doplnkov (dalej len „Zákon o energet ike" ) , zákon č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon o regulá

c i i " ) , Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 4 0 9 / 2 0 0 7 Z. z . , ktorým 

sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Pra

vidlá t rhu" ) . Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 337/2005 Z. z . , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technic

kých podmienok prístupu a pripojenia do siete a pravidlá prevádzkova

nia siete; 

- odberateľom kategórie maloodber odberateľ plynu s ročnou spotre

bou plynu najviac 630 000 kWh na každé jedno odberné miesto; 

- plynom zemný plyn, bioplyn, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné 

druhy plynu, ak tieto plyny spĺňajú podmienky na prepravu plynu alebo 

podmienky distribúcie p lynu; 

- odberateľom plynu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na

kupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby, 

ktorý však nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v do

mácnosti (ďalej len „Odberate ľ" ) ; 

- dodávateľom plynu RWE Gas Slovensko, s . r .o . (ďalej len „Dodáva

t e ľ " ) ; 

- dodávkou plynu predaj plynu, 

- združenou dodávkou dodávka plynu vrátane prevzatia zodpovednosti 

za odchýlku, služby štruktúrovania, zabezpečenia distribúcie a prepra

vy ; 

- službou štruktúrovania zabezpečenie pokrytia sezónneho charakteru 

dodávok plynu na základe preukázaných potrieb Odberateľa (dalej len 

„Štruktúrovanie") ; 

- odberným miestom miesto odberu plynu Odberateľa vybavené urče

ným meradlom. Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac 

odberných plynových zariadení užívaných Odberateľom sústredených 

do stavby alebo súboru stavieb. Dodávka plynu sa uskutočňuje precho

dom meradla prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „ O M " ) , 

- prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený 

na distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Úradom pre re

guláciu sieťových odvetví (ďalej len „ Ú R S O " ) , do ktorého distribučnej 

siete je pripojené OM (spolu ďalej len „ P D S " ) ; 

- Technickými podmienkami PDS dokument vydaný PDS, ktorý je zá

väzný pre účastníkov trhu s plynom a zabezpečuje nediskr iminačné, 

transparentné, bezpečné pripojenie a prevádzkovanie s iete, určuje 

technické podmienky pripojenia, pravidlá prevádzkovania siete a zá

väzné kritériá technickej bezpečnosti siete. Technické podmienky obsa

hu jú : 

• technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na základné 

pravidlá merania , prevádzku a kontrolu meracích zar iadení , princípy 

postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zar iadení , 

• zásady prevádzkovania plynárenských zariadení , 

• popis existujúcich pripojení k s iet i , 

• technické a prevádzkové obmedzenia pre siete; 

- Prevádzkovým poriadkom PDS dokument vydaný PDS a schválený 

ÚRSO, upravujúci podmienky prevádzky distribučnej siete, práva a po

vinnosti jednotl ivých dotknutých účastníkov trhu s p lynom; 

- určeným meradlom hmotnostný prietokomer, ktorý sa používa 

na meranie pretečenej hmotnosti plynov alebo pretečeného objemu 

plynov na účely výpočtu ceny ; 

- odberným plynovým zar iadením zariadenie Odberateľa určené 

na odber plynu. 

3. Na účely týchto OP sa použité pojmy vykladajú v zmysle Zákona o ener

getike a predpisov, podľa ktorých sa vykonáva jú , pokiaľ nie je výslovne 

uvedené inak. 

4. Pokiaľ sa odkazuje na Zmluvu , odkaz sa vzťahuje aj na všetky jej súčasti 

vrátane OP a ďalších príloh okrem prípadov, ak by z prís lušného odkazu 

alebo jeho kontextu vyplývalo niečo iné . 

I I . Dodacie podmienky 
1. Dodávka plynu je splnená umožnením Odberateľovi plyn odobrať. Plyn 

sa považuje za odobratý prechodom plynu cez výstupnú prírubu hlavného 

uzáveru plynu oddeľujúcu distr ibučnú sieť od odberného plynového zaria

denia . Za dodané množstvo sa považujú hodnoty podľa údajov, ktoré PDS 

poskytne Dodávateľovi podľa osobitných predpisov upravujúcich meranie 

a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS. 

2 . Dodávateľ sa zaväzuje : 

a) zabezpečiť bezpečnú a spoľahl ivú dodávku plynu Odberateľovi za pod

mienok dohodnutých v Zmluve a týchto OP. Dodávka a odber plynu 

(vrátane distr ibúcie, prepravy, služby štruktúrovania) sa uskutočňujú 

na základe podmienok stanovených v Zmluve a týchto OP a v súlade 

s pravidlami prevádzky prepravnej siete a distr ibučných sietí v plyná

renstve a s poriadkom prevádzkovateľa prepravnej siete. Prevádzkovým 

poriadkom PDS, ku ktorého zariadeniu je OM pripojené a na ktoré sa 

týmto ako na záväzné pre obe strany Zmluvy navzájom odkazuje, 

b) bez zbytočného odkladu poskytnúť Odberateľovi in formáciu , ktorú mu 

oznámil PDS, o zámere PDS prerušiť či obmedziť distr ibúciu p lynu, ak 

PDS o tomto prerušení alebo obmedzení Odberateľa už neinformoval 

priamo Odberateľa , 

c) poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa cien a technických 

podmienok dodávky a koncovým odberateľom plynu aj informácie 

týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu. 

3. Dodávateľ má právo na úhradu ceny za združenú dodávku plynu Odberate

ľom podľa Zmluvy a týchto OP. 

4 . Dodávateľ nezodpovedá za škodu, prípadne ušlý zisk pri prerušení dodáv

ky a distr ibúcie plynu alebo znížení jej kvality z dôvodu poruchy na odber

nom plynovom zariadení Odberateľa . 

5. Odberateľ má právo odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickými 

podmienkami pripojenia a Prevádzkovým poriadkom PDS. 

6. Odberateľ je povinný: 

a) mať zriadené a pripojené odberné plynové zariadenie v súlade s tech

nickými podmienkami pripojenia určenými PDS a v súlade s predpismi 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti tech

nických zar iadení , 

b) po dobu trvania Zmluvy nemať viacerých dodávateľov na dodávku ply

nu do OM uvedených v Zmluve . Nedodržanie tohto záväzku Odberateľa 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a v takomto prípade Od

berateľ zodpovedá Dodávateľovi za škodu, ktorá Dodávateľovi vznikla 

v dôsledku porušenia tejto povinnost i , 

c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav, pod

statné zmeny vo výrobe, výpadok výroby, odstávka a pod. ) bezodklad

ne informovať Dodávateľa , 

d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zaria

denia na prenos údajov a umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete 

a PDS prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zar iadeniu, 

e) poskytnúť potrebné údaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie 

Zmluvy a údaje, ktoré je Dodávateľ povinný poskytovať o Odberate

ľoch PDS. Pri uzatvorení Zmluvy je Odberateľ na požiadanie povinný 

poskytnúť Dodávateľovi najmä doklady o právnej existencii obsahujúce 

jeho základné identi f ikačné údaje (napr. výpis z obchodného registra, 

živnostenský list) a je povinný tiež preukázať užívacie právo k nehnu

te ľnos t i /am, do ktorej/ktorých sa bude uskutočňovať dodávka plynu 

vrátane te j / tých , na ktorej/ktorých sa nachádza jeho odberné plynové 

zariadenie (ďalej len „dotknutá nehnuteľnosť") , prípadne preukázať 

súhlas vlastníka dotknutých nehnuteľností s už ívaním. Odberateľ je 

povinný počas trvania Zmluvy na výzvu Dodávateľa v lehote do 20 ka

lendárnych dní od doručenia výzvy preukázať trvanie užívacieho práva 

na dotknuté nehnuteľnosti alebo trvajúci súhlas vlastníka v zmysle pre

došlej vety, najmä ak vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu pred 

Dodávateľom spochybní , 

f) udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom 

stave, 

g) uhradiť Dodávateľovi spolu s cenou za združenú dodávku plynu podľa 

Zmluvy o týchto OP aj ďalšie s predmetom Zmluvy súvisiace platby,, 

resp. poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním, spôsobil vznik 

skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (s lužieb) zo strany 

Dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa prís lušného 

cenníka Dodávateľa alebo PDS (ďalej len „Poplatky" ) . 

7. Ak Odberateľ prestane odoberať plyn od Dodávateľa v dôsledku toho, že 

uskutočnil zmenu dodávateľa počas platnosti Zmluvy , Dodávateľ má právo 

na úhradu odplaty za pripravenosť plniť si svoje záväzky z platnej Zmluvy 

(ďalej len „Odplata za pripravenosť") , a to vo výške 50 % z ceny za predpo

kladanú dodávku za obdobie, ktoré uplynulo po dni uskutočnenia zmeny 

dodávateľa až do dňa ukončenia platnosti Zmluvy . Predpokladaná dodáv

ka bude vypočítaná ako súčin priemernej dennej spotreby v predchádza

júcom porovnateľnom období alebo podľa hodnôt dohodnutých na toto 

obdobie a počtu dní medzi dňom zmeny dodávateľa a dňom ukončenia 

platnosti Zmluvy . 

I I I . Určenie ceny za dodávku plynu 
1. Cena za združenú dodávku plynu je stanovená: 

a) podľa dohodnutého produktu, ktorý je uvedený v Zmluve , vo výške 

určenej Cenníkom zemného plynu pre odberateľov kategórie malood

ber - firmy a organizácie (ďalej len „Cenn ík " ) , 

b) v Zmluve . 

2 . Pokiaľ má Odberateľ dohodnutý produkt podľa Cenníka, v prípade zmeny 

produktu v Cenníku priradí Dodávateľ k odberným miestam Odberateľa 

nový produkt. O priradenom produkte bude Odberateľ písomne infor

movaný. Pokiaľ s týmto produktom nebude súhlasiť, má právo požiadať 

Dodávateľa o zmenu priradeného produktu. 

3. Cena za združenú dodávku plynu je určená nasledovne: 

a) cena za prepravu, distr ibúciu plynu a ostatné regulované položky je 

fakturovaná podľa cenového rozhodnutia ÚRSO platného a účinného 

v čase dodávky p lynu, 

b) cena ostatných služieb dodávky plynu (ďalej len „cena za dodávku ply

nu" ) je určená Dodávateľom v Cenníku, 

c) k cenám uvedeným pod písm. a) a p ísm. b) bodu 3 tohto článku sa pri

počítava spotrebná daň z plynu, DPH, prípadne ďalšie dane a poplatky 

stanovené prís lušnými právnymi predpismi , a to vo výške a spôsobom 

stanoveným prís lušnými právnymi predpismi . 

4 . Odberateľ je povinný informovať Dodávateľa o použit í p lynu na iné 

účely ako na výrobu tepla s výn imkou pr ípadov, keď tak urobil pri uza

tvorení Zmluvy . Odberateľ je ďalej pov inný informovať Dodávateľa 

o všetkých zmenách a nových skutočnost iach na jeho st rane , ktoré 

môžu ovplyvniť povinnosť platiť spotrebnú daň zo zemného plynu 

podľa zákona č. 6 0 9 / 2 0 0 7 Z . z. o spotrebnej dani z e lekt r iny , uhl ia 

a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 9 8 / 2 0 0 4 Z. z. o spot

rebnej dani z minerá lneho oleja v znení neskorš ích predpisov (ďalej 

len „ zákon o spotrebnej dani z E U P " ) . Dodávateľ zohľadní rozhodné 

skutočnost i po doručení oznámen ia zo strany Odbera te ľa . Odberateľ , 

ktorý má záu jem odoberať zemný plyn os lobodený od spotrebnej dane 

podľa ustanovenia § 31 ods . 1 p í sm . a ) až j ) zákona o spotrebnej dani 

z E U P , je povinný predložiť o r ig iná l , resp. notársky overenú kópiu povo

lenia na odber zemného plynu os lobodeného od dane vydaného co lným 

úradom - vyhotoven ie určené pre dodávateľa z e m n é h o plynu (pozn . po

volenie je spotrebiteľ (Odberateľ ) povinný predložiť Dodávateľov i naj

neskôr pri prvom odbere zemného plynu os lobodeného od spotrebnej 

d a n e ) . V pr ípade , ak je Odberateľ daňovým d l žn íkom (dodávka plynu 

na účely jeho ďalš ieho predaja) v súlade s ust . § 3 4 zákona o spotreb

nej dani z EUP , je zároveň povinný predložiť Dodávate ľov i podľa ust. 

§ 3 5 ods . 5 zákona o spotrebnej dani z EUP doklad o registráci i vydaný 

co lným úradom (kópiu osvedčenia o regist rác i i ) na jneskôr v deň prvého 

odberu zemného plynu od Dodávate ľa . V pr ípade nepredloženia vyš

šie uvedených dokumentov zo strany Odberate ľa sa Odberateľ nebude 

považovať za Odberateľa v súlade s vyšš ie uvedenými ustanoveniami 

zákona o spotrebnej dani z EUP . 

5. Cena za združenú dodávku plynu sa uplatňuje pre každé OM zvlášť. 

IV. Platobné podmienky 
1. Dodávateľ fakturuje dodávku plynu podľa údajov zistených PDS odpočtom 

určeného meradla alebo podľa typového diagramu dodávky v zmysle plat

ného Prevádzkového poriadku PDS. Dodávateľ fakturuje Odberateľovi do

dávku plynu do viacerých OM Odberateľa spoločne vystavením spoločnej 

faktúry . Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo 

energie vyjadrené v energetických jednotkách . 

2 . Cena za tieto dodávky plynu je určená podľa predpokladaného odberu ply

nu za všetky OM v zmysle uzatvorenej Zmluvy v príslušnom fakturačnom 

období v zmysle platného Cenníka. 

3. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odbe

ru plynu. Odpočet odberu plynu vykonáva PDS a na jeho základe vykonáva 

Dodávateľ vyúčtovanie odberu plynu formou vyúčtovacej faktúry spoločne 

za všetky OM Odberateľa , pre ktoré je Zmluva uzatvorená, najmenej jeden

krát ročne. Ak nemožno vykonať odpočet na niektorom OM Odberateľa 

z dôvodu na strane Odberateľa, vyúčtuje Dodávateľ odber plynu na tomto 

OM podľa údajov zistených z typového diagramu podľa bodu 1 tohto člán

ku OP. 

4 . Odberateľ je povinný uhrádzať Dodávateľovi za dohodnuté opakované do

dávky plynu v priebehu fakturačného obdobia preddavkové platby určené 

v Zmluve . V prípade, že sú preddavkové platby platené kvartálne, uhradí 

Odberateľ 4 platby. Pokiaľ sú preddavkové platby platené mesačne, uhradí 

Odberateľ 11 platieb. Výška preddavkovej platby zodpovedá predpoklada

nej cene dodávky. Dátum splatnosti je uvedený na faktúre za opakované 

dodávky plynu. 

5. Obdobím opakovanej dodávky plynu je obdobie , za ktoré Dodávateľ 

vystavuje Odberateľovi faktúru za opakované dodávky plynu spoločne 

za všetky OM Odberateľa, pre ktoré je Zmluva uzatvorená. Toto obdobie 

je dohodnuté v Zmluve. 

6 . Dodávateľ je oprávnený vo vyúčtovacej faktúre za príslušné fakturačné 

obdobie stanoviť výšku preddavkových platieb na nasledujúce fakturačné 

obdobie . Odberateľ je povinný ich v uvedenej výške a uvedených lehotách 

uhradiť. O výške a termínoch splatnosti preddavkových platieb môže byť 

Odberateľ informovaný aj v písomnom oznámení pred začiatkom dodávky 

plynu. 

7. Odberateľ môže požiadať o úpravu preddavkových platieb, najneskôr však 

30 dní pred ich splatnosťou. Ak Dodávateľ neschváli navrhovanú úpravu, 

v platnosti ostávajú pôvodne dohodnuté platobné podmienky. 

8 . Dodávateľ je oprávnený meniť cenu za dodávku plynu stanovenú v Cenníku 

Dodávateľa . Dodávateľ je povinný o zmene ceny informovať Odberateľa 

pred účinnosťou zmeny prostredníctvom svojej internetovej stránky alebo 

iným vhodným spôsobom. 

9 . Dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka distribúcie a cenníka 

služieb prís lušného PDS upraviť fakturovanie ceny za distribučné a ostatné 

služby v súlade so zmenou príslušného cenníka . 

10 . Po zistení skutočného odberu plynu za príslušné fakturačné obdobie stano

veného v zmysle bodu 1 tohto článku OP, vypočíta Dodávateľ rozdiel me

dzi cenou stanovenou na základe skutočného odberu plynu a súčtom pri

jatých preddavkových platieb z faktúr za opakované dodávky plynu za celé 

obdobie od začiatku fakturačného obdobia do dňa odpočtu skutočného 

odberu plynu. Tento rozdiel bude fakturovaný Odberateľovi vo vyúčtovacej 

faktúre vystavenej za všetky OM Odberateľa v cenách platných pre obdobie 

dodávky plynu. Nedoplatok uhradí Odberateľ v termíne splatnosti faktúry 

dohodnutom v Zmluve . Preplatok môže Dodávateľ použiť na úhradu naj

bližšej splatnej preddavkovej platby. 

11 . Za deň zaplatenia príslušnej platby sa považuje deň pripísania zodpoveda

júcej f inančnej čiastky na bankový účet Dodávateľa . Ak pripadne deň splat

nosti platby na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je 

dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň . 

1 2 . V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek platby podľa Zmluvy má Do

dávateľ oprávnenie Odberateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 

0 , 04 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou takejto platby. 

13 . V pr ípade, že je Odberateľ v omeškaní , Dodávateľ má právo jeho platbu 

započítať najprv na najskôr splatné úroky z omeškania , sankčné poplatky, 

zmluvnú pokutu. Poplatky a potom na najskôr splatnú is t inu , a to bez ohľa

du nato, že Odberateľ určí , ktorý záväzok plní . 

14. Všetky platby sa uhrádzajú spôsobom dohodnutým v Zmluve. V prípade, 

že faktúra nebude obsahovať číslo účtu , Odberateľ je povinný uskutočniť 

platbu na číslo účtu Dodávateľa uvedeného v Zmluve. 

15 . V bankovom styku budú používané variabi lné symboly uvedené na prísluš

nej faktúre. 

16 . Pokiaľ Odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabi lným symbolom ale

bo ju poukáže na iný bankový účet Dodávateľa , ako je uvedený na faktúre, 

Dodávateľ je oprávnený mu platbu vrátiť ako neidentif ikovateľnú a faktu

rovať mu úrok z omeškania za oneskorené plnenie od dátumu splatnosti až 

do prijatia správne poukázanej platby. 

17. Na platby za združenú dodávku plynu do odberných miest, ktoré majú 

rovnaké bankové spojenie, môže vyhotoviť Dodávateľ po dohode s Odbe

rateľom zlúčenú faktúru . 

18 . V prípade, že Odberateľ je v omeškaní so zmluvne dohodnutou platbou, 

Dodávateľ má právo zaslať mu upomienku, ktorá obsahuje výzvu k úhrade 

a zároveň má právo od Odberateľa požadovať úhradu zmluvnej pokuty 

za každú zaslanú upomienku , ktorej výška je 1 ,66 EUR. 



19. V prípade nezaplatenia zmluvne dohodnutej platby ani v lehote stanovenej 

v upomienke, je Dodávateľ oprávnený: 

a) na náklady Odberateľa prostredníctvom PDS obmedziť alebo prerušiť 

distribúciu plynu až do zaplatenia dlžnej sumy a obnovenia distr ibúcie, 

b) odstúpiť od Zmluvy. 

20 . Dodávateľ bude Odberateľovi fakturovať odplatu za pripravenosť rovna

kým spôsobom ako riadnu združenú dodávku plynu. 

21 . Dodávateľ bude Odberateľovi fakturovať Poplatky v samostatnej faktúre, 

ktorú je Odberateľ povinný uhradiť v termíne splatnosti na nej uvedenom. 

V opačnom prípade to bude považované za omeškanie so zmluvne dohod

nutou platbou. 

V. Zábezpeka 
1. Ak: 

a) je Odberateľ v omeškaní s úhradou záväzku , ktorý má voči Dodávate

ľovi a k jeho úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne určenej Dodávate

ľom, 

b) bol na majetok Odberateľa podaný návrh na konkurz alebo sa začala 

l ikvidácia Odberateľa, alebo sa začalo proti Odberateľovi exekučné ko

nanie, alebo je v predĺžení, 

c) existuje na základe informácií od nezávislej inšt i túcie na trhu sledujú

cej hospodárske pomery účastníkov trhu odôvodnená obava, že Odbe

rateľ nebude schopný plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy , 

d) má Odberateľ majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom 

Dodávateľa, 

e) je Odberateľ v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu 

k dlžníkovi Dodávateľa v zmysle § 66a Obchodného zákonníka , 

f ) je Odberateľ personálne prepojený s d lžníkom Dodávateľa , a to takým 

spôsobom, že v orgánoch dlžníka a Odberateľa sú tie isté fyzické osoby 

(ďalej len „Členovia orgánov") alebo osoby v postavení blízkych osôb 

k Členom orgánov, 

v takýchto prípadoch je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa 

zloženie primeranej peňažnej zábezpeky. Za primeranú zábezpeku sa po

važuje zábezpeka, ktorej hodnota je vo výške trojmesačnej preddavkovej 

platby za združenú dodávku plynu. 

2 . Odberateľ je povinný zložiť primeranú zábezpeku do 14 dní od doručenia 

výzvy na účet Dodávateľa uvedený v Zmluve. Dodávateľ je oprávnený zlo

ženú zábezpeku použiť na uspokojenie všetkých svojich splatných pohľa

dávok, ktoré má voči Odberateľovi . 

3. V prípade, ak Odberateľ nezloží požadovanú peňažnú zábezpeku v priebe

hu 14 dní od doručenia písomnej výzvy , považuje sa to za podstatné poru

šenie Zmluvy a Dodávateľ má právo prerušiť dodávku plynu a od Zmluvy 

odstúpiť, ak Odberateľ: 

a) neposkytol Dodávateľovi inú primeranú zábezpeku, ktorú Dodávateľ 

prijal ako dostatočnú, 

b) v tejto lehote nepreukáže, že žiadosť Dodávateľa je neopodstatnená. 

4 . Prijatá zábezpeka trvá dovtedy, kým nepominú dôvody, ktoré viedli 

k jej z loženiu. Odberateľ má právo podať žiadosť o zrušenie zábezpeky, 

pričom musí zároveň uviesť skutočnosti , ktoré jeho žiadosť odôvodňujú . 

Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k tejto žiadosti do 30 dní od doručenia 

žiadosti . V prípade, že je žiadosť Odberateľa opodstatnená, zábezpeka sa 

zruší ku dňu určenému vo vyjadrení Dodávateľa , najneskôr však do 14 dní 

od odoslania vyjadrenia. 

VI. Dodávka a meranie plynu 
1. Kvalita plynu musí za bežných okolností zodpovedať špecif ikáci i uvedenej 

v Technických podmienkach PDS. Na určenie akostných znakov sú záväzné 

údaje zistené PDS v uzlových bodoch kontroly kvality na distribučnej s iet i . 

2 . Meranie množstva odobratého plynu uskutočňuje PDS určeným meradlom 

v mieste dodávky. 

3. Základom na fakturovanie dodávky plynu medzi Dodávateľom a Odbera

teľom je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo 

plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým 

spálením. 

4. Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutočne 

nameraných údajov o dodávke plynu alebo na základe údajov o dodávke 

plynu určených typovým diagramom dodávky v zmysle platného Prevádz

kového poriadku PDS. 

5. Ak má Odberateľ plynu alebo Dodávateľ pochybnosti o správnosti merania 

údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom alebo zis

tí na určenom meradle chybu, má právo požiadať Dodávateľa alebo PDS 

o preskúšanie určeného meradla . 

6. Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, 

aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla 

inou osobou ako PDS je zakázaný. 

VII. Reklamácie 
1. Ak sa stane chyba pri fakturáci i , majú zmluvné strany nárok na vyrovna

nie nesprávne fakturovaných čiastok. Ak Odberateľ zistí chybu vo faktúre, 

bez zbytočného odkladu oznámi Dodávateľovi reklamáciu s uvedením 

reklamovaných skutočností s pri ložením podkladov potrebných na prešet

renie reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie Dodávateľ vystaví 

opravnú faktúru. Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú 

faktúru. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry. 

2 . Odberateľ má právo reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo počas pl

nenia zmluvy, pričom v reklamácii je Odberateľ povinný uviesť dôvody jej 

uplatnenia. 

3. Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na jmä : 

písomne na adrese: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31 , 042 91 Košice 

telefonicky: Biznis l inka 0 8 5 0 123 9 9 9 

faxom: +421 55 610-2965 

e-mailom: i n f o @ r w e g a s . s k 

4 . Pri vyšetrovaní reklamácie je Odberateľ povinný umožniť PDS skontrolovať 

priamo na OM meradlo, počet a typ plynových spotrebičov, prípadne iné 

náležitosti , ktoré sú potrebné na objektívne reklamačné konanie. 

5. Všetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi , prípadne reklamačným poriadkom Dodá

vateľa. 

VIII. Neoprávnený odber 
1. Ak sa Odberateľ dopustí neoprávneného odberu plynu, ktorý je bližšie 

definovaný v ust. § 59 Zákona o energetike, jeho konanie sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má právo: 

a) prostredníctvom PDS prerušiť alebo obmedziť distr ibúciu plynu do OM 

Odberateľa na náklady Odberateľa, a to v nevyhnutnom rozsahu 

a na nevyhnutnú dobu, 

b) odstúpiť od Zmluvy. 

2 . Odberateľ je povinný uhradiť poškodenému subjektu škodu spôsobenú 

neoprávneným odberom plynu a náklady s tým súvis iace. Ak Odberateľ 

neuhradí škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu v určenej leho

te splatnosti , bude sa takéto konanie Odberateľa považovať za podstatné 

porušenie Zmluvy a Dodávateľ má v takomto prípade právo od Zmluvy 

odstúpiť. 

IX. Prehlásenie zmluvných strán 
1. Každá zmluvná strana týmto voči druhej zmluvnej strane prehlasuje, že 

všetky skutočnosti uvedené nižšie pod p ísm. a) až d) sú vo vzťahu k jej 

osobe ku dňu uzavretia Zmluvy pravdivé a správne: 

a) zmluvná strana je oprávnená a má plnú právnu spôsobilosť v súlade 

s prís lušnými právnymi predpismi uzavrieť Zmluvu a splniť svoje zá

väzky z nej vyplývajúce. Zmluva bola zmluvnou stranou riadne a platne 

schválená a uzavretím zakladá platné, záväzné a vymáhateľné právne 

povinnosti zmluvnej strany v súlade s platnými právnymi predpismi , 

b) uzavretím Zmluvy ani plnením záväzkov z nej vyplývajúcich nedôjde 

k porušeniu žiadneho zakladateľského alebo obdobného dokumentu 

zmluvnej strany, ani akéhokoľvek zmluvného či iného záväzku zmluvnej 

strany, súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré je pre zmluvnú stra

nu záväzné alebo sa vzťahuje na majetok zmluvnej strany či jeho časť, 

ani žiadneho právneho predpisu vzťahujúceho sa na zmluvnú stranu, 

c) s výnimkou súhlasov a povolení , ktoré už zmluvná strana z ískala , nie 

je na strane zmluvnej strany k uzavretiu Zmluvy , ani na splnenie záväz

kov z nej vyplývajúcich, požadovaný žiadny súhlas , udelenie výnimky, 

schválenie , prehlásenie ani povolenie akejkoľvek tretej osoby, ani po

danie oznámenia či podanie akejkoľvek tretej osobe, 

d) zmluvná strana sa vzhľadom ku svojim majetkovým pomerom nenachá

dza v s i tuác i i , kedy by spĺňala podmienky na podanie návrhu na vyh lá

senie konkurzu na svoj majetok. 

2 . Dodávateľ ďalej prehlasuje, že je držiteľom platného povolenia na podni

kanie v energetike v rozsahu „dodávka p lynu" podľa Zákona o energetike. 

X. Ukončenie a zánik Zmluvy 
1. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím doby, na ktorú bola 

uzavretá. 

2 . Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán k určitému dátumu 

alebo uzatvorením novej Zmluvy , predmetom ktorej je združená dodávka 

plynu do odberných miest . 

3. V pr ípade podstatného porušenia Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stra

nou má druhá zmluvná strana právo od Zmluvy odstúpiť , pr ičom Zmluva 

zaniká v momente doručenia p í somného odstúpenia druhej zmluvne j 

st rane. Odberateľ je však povinný platiť cenu za plyn a ďalš ie platby 

podľa Zmluvy a plniť povinnost i s tanovené Zmluvou až do doby vykona

nia odpoč í tan ia stavu merac ieho zar iaden ia , pr ípadne jeho demontáže , 

pokiaľ k nej v súvis lost i s ods túpen ím alebo dôvodmi tohto odstúpenia 

dô jde . 

4 . Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje predovšetkým: 

( i ) na strane Odberateľa : 

a ) ak Odberateľ nezaplatí Dodávateľovi ani po výzve Dodávateľa cenu 

za plyn alebo iné služby alebo preddavkovú platbu na túto cenu , 

s ktorej zaplatením mešká , ani v dodatočnej lehote stanovenej v ta

kejto výzve, 

b) ak Odberateľ Dodávateľovi nezaplatí napriek výzve Dodávateľa 

zmluvnú pokutu , úroky z omeškania , náhradu škody za neoprávnený 

odber plynu alebo inú peňažnú čiastku, so zaplatením ktorej mešká , 

ani v dodatočnej lehote stanovenej v takejto výzve , 

c) ak Odberateľ nie je v lastníkom OM a vlastník OM požiada o zmenu 

odberateľa na OM, 

d) závažné porušenie Prevádzkového poriadku PDS Odberateľom, 

e) neoprávnený odber plynu Odberateľom v zmysle Zákona o energeti

ke. 

( i i ) na strane Dodávateľa : 

nedodanie plynu Dodávateľom podľa Zmluvy , a to opakovane, okrem 

prípadov vylučujúcich zodpovednosť a prípadov, keď Zmluva alebo 

zákon oprávňujú Dodávateľa plyn nedodať. 

5. V prípade nepravdivosti ktoréhokoľvek prehlásenia príslušnej zmluvnej 

strany obsiahnutého v článku I X . týchto OP je druhá zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy odstúpiť a nepravdivo prehlasujúca zmluvná strana 

je (bez ohľadu nato, či dôjde k odstúpeniu od Zmluvy) povinná zaplatiť 

druhej zmluvnej strane náhradu škody vzniknutej v dôsledku nepravdivosti 

takého prehlásenia alebo v súvislosti s n ím . 

6 . Odstúpenie Dodávateľa od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení Odberateľovi , ak nie je dohodnuté inak. Oznámenie o odstú

pení od Zmluvy sa v prípade neprevzatia zásielky v určenej odbernej lehote 

považuje za doručené s iedmym dňom od uloženia zásielky na pošte alebo 

v deň odmietnutia prevzatia zásielky. 

7. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neur

čitú bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota tri mesiace začína plynúť 

od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiac i , v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

8 . Ak počas platnosti Zmluvy Dodávateľ a Odberateľ uzavrú novú Zmluvu 

týkajúcu sa toho istého odberného miesta , dňom účinnosti novej Zmluvy 

zanikne pôvodná Zmluva . 

9 . Ak Odberateľ vypovie alebo iným spôsobom ukončí Zmluvu z dôvodov 

na strane Odberateľa pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy , Dodávateľ je 

oprávnený vyfakturovať mu poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy vo 

výške 200 EUR za každé OM. Tento poplatok je odvodený od nákladov 

Dodávateľa so súvis iacimi procesmi. 

XI. Doručovanie 
1. Písomnost i , ktoré Dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty ako doporu

čenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely Zmluvy považujú 

za doručené Odberateľovi ( sp lnomocnenému zástupcovi - osobe pre poš

tový styk) , aj ak: 

a) Odberateľ odoprel prijať zás ie lku, pričom za deň doručenia bude pova

žovaný deň odopretia prevzatia zásielky, 

b) zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, pričom za deň 

doručenia bude považovaný s iedmy deň od uloženia zásielky na pošte, 

c) nebolo možné zistiť vyššie uvedené osoby na adrese uvedenej v Zmlu

ve, a preto doručenie nebolo možné . V takomto prípade bude za deň 

doručenia považovaný deň , keď sa zásielka vráti la odosielateľovi . 

2 . Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené 

dňom prijatia faxovej správy, ak odosielateľ túto správu potvrdí jej odo

slaním adresátovi prostredníctvom pošty do troch pracovných dní . 

3. Písomnosti je možné doručovať aj prostredníctvom e-mailu na e-mailovú 

adresu Odberateľa, ktorú Odberateľ na tento účel oznámil Dodávateľovi . 

Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené 

tretí deň od ich odoslania , aj keď si ich Odberateľ neprečítal . 

4 . Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi zmenu adresy na doručovanie. 

Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je Dodávateľ oprávnený 

odosielať písomnosti na poslednú známu adresu Odberateľa. 

XII. Predchádzanie škodám 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých skutočnos

t iach , o ktorých sú si vedomé, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa 

o odvrátenie hroziacich škôd. 

2 . Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné ne

plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy , a to v prípadoch, keď toto 

neplnenie bolo výs ledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle 

§ 374 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v platnom znení alebo 

za podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov. 

3. Za okolnosti vy lučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá 

nastala po uzavretí Zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán 

a bráni jej v plnení povinností , ak sa nedá rozumne predpokladať, že by 

túto prekážku alebo jej následky odvrát i la . Strana dotknutá okolnosťami 

vy lučujúc imi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezod

kladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. 

Na požiadanie predloží zmluvná strana odvolávajúca sa na okolnosti vy lu

čujúce zodpovednosť druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto 

skutočnosti . Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú po vzniku 

okolností vylučujúcich zodpovednosť pokračovať v plnení svojich záväzkov 

podľa Zmluvy , pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne 

prostriedky na plnenie Zmluvy , ktorým nebránia okolnosti vy lučujúce zod

povednosť. 

4 . Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v prípade hroziaceho alebo existu

júceho stavu núdze podľa príslušných právnych predpisov. 

XIII. Záverečné ustanovenia, zmeny OP 
1. Všetky informácie medzi Dodávateľom a Odberateľom týkajúce sa Zmlu

vy sú považované za striktne dôverné a ani jedna strana ich nesmie sprí

stupniť tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

strany. Strana, ktorá bola požiadaná udeliť súhlas so sprístupnením dôver

ných informáci í , musí tento súhlas udeliť, ak dôvod ich sprístupnenia je 

rozumný a primeraný a toto spr ístupnenie, berúc do úvahy všetky prísluš

né okolnost i , nespôsobuje žiadne riziko pre požiadanú stranu. Zmluvné 

strany môžu sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným 

poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie 

v súlade s prís lušnými právnymi predpismi . Zmluvné strany sú povinné 

vykonať všetky potrebné kroky, aby všetky osoby a orgány, ktoré získali 

dôverné informácie podľa tohto bodu týchto OP, zachovávali ich dôver

nosť. 

2 . Odberateľ súhlasí so spracovaním údajov uvedených v Zmluve v informač

nom systéme Dodávateľa . 

3. Odberateľ udeľuje podpisom Zmluvy Dodávateľovi výslovný súhlas so za

sielaním správ, informáci í , potvrdení o doručení správ, urgencií a iných 

oznámení vo veci Zmluvy a jej plnenia prostredníctvom elektronických 

prostriedkov, predovšetkým elektronickou poštou, na elektronický kontakt 

Odberateľa (spravidla na jeho adresu elektronickej pošty) , pokiaľ Odbera

teľ má takýto kontakt k dispozíc i i . Tento súhlas sa ďalej vzťahuje aj na za

sielanie obchodných oznámení v elektronickej aj v písomnej forme vo veci 

dodávok plynu a súvisiacich služieb Dodávateľom Odberateľovi . 

4 . Právne vzťahy zmluvných st rán , ktoré nie sú upravené v Zmluve a v týchto 

OP , sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej 

republiky (ďalej len „ S R " ) . 

5. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto OP) stane neúčin

ným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy , okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia 

boli vzájomne neoddel i te ľné . Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 

nahradiť neúčinné ustanovenie účinným a neplatné ustanovenie p latným, 

a to tak, aby najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a úče

lu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa 

predchádzajúcej vety platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR. 

6 . V prípade zmien právnych predpisov SR a Európskej únie upravujúcich ob

lasť energetiky a rozhodnutí orgánov štátnej správy SR, v dôsledku ktorých 

sa budú musieť vykonať zmeny práv a povinností zmluvných strán, ktoré 

im plynú zo Zmluvy , sa zmluvné strany dohodl i , že upravia svoje práva 

a povinnosti plynúce zo Zmluvy v súlade s pri jatými zmenami . Úprava práv 

a povinností plynúcich pre zmluvné strany zo Zmluvy bude platná písom

ným oznámením druhej strane. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky možné opatrenia na konkrétne 

riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia 

Zmluvy alebo týchto OP alebo v súvislosti s n imi . Rozpory vzniknuté z ne

plnenia dohodnutých podmienok budú riešené pokusom o zmier zástup

cami oboch strán. V pr ípade, že nedôjde k dohode, bude predmetný spor 

predložený na doriešenie pr ís lušnému súdu SR. Týmto nie sú dotknuté 

ustanovenia týchto OP týkajúce sa ukončenia a zániku Zmluvy . 

8 . V prípade, že sú v Zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto OP, 

prednosť má úprava v Zmluve . 

9 . Zmena ident i f ikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do Obchod

ného registra SR, ako aj čísla účtu , spôsobu platby, zmena útvaru zodpo

vedného za uzavretie a plnenie Zmluvy alebo zmena kontaktných osôb, 

sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k Zmluve. 

Zmluvná strana je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. 

10. Dodávateľ je oprávnený meniť OP, prípadne ich nahradiť novými obchod

nými podmienkami . Dodávateľ je povinný o ich zmene informovať Odbera

teľa prostredníctvom svojej internetovej stránky alebo iným vhodným spô

sobom, a to min imálne jeden mesiac pred účinnosťou zmeny . V oznámení 

musí byť určený dá tum, od ktorého má byť zmena OP úč inná . Ak má táto 

zmena za následok podstatnú zmenu predmetu Zmluvy , práv a povinností 

zmluvných strán, Odberateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy . 

Odstúpenie od Zmluvy musí byť doručené Dodávateľovi pred dňom účin

nosti zmenených OP. Zmluva zaniká ku d ň u , ktorý bezprostredne pred

chádza dňu , ku ktorému mali nadobudnúť účinnosť nové obchodné pod

mienky. V prípade, že Odberateľ po uverejnení oznámenia Dodávateľom 

neodstúpi od Zmluvy spôsobom vymedzeným v tomto č lánku , znamená 

to, že Odberateľ akceptoval návrh na zmenu OP a je povinný plniť Zmluvu 

podľa nových/zmenených OP, ktoré sú potom pre obe zmluvné strany zá

väzné . 

11 . Platnosť týchto OP zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok, 

ktoré nahradia tieto OP. 
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Údaje o odbernom mieste (OM) 

Adresa: 

POD kód*: S K S P P D I S 

Plánovaná ročná spotreba: 

kWh 

* Nájdete na faktúre za plyn pri údajoch o vašich OM. 
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Údaje o odbernom mieste (OM) 

Adresa: 

POD kód: S K S P P D I S 

Plánovaná ročná spotreba: 

m 3 

kWh 

Úroveň ročnej spotreby: 

1 do 2 110 kWh (200 m 3) 3 do 68 575 kWh (6 500 m 3) 

2 do 17 935 kWh (1 700 m 3) 4 od 68 575 kWh (6 500 m 3) 
V prípade väčšieho počtu OM je potrebné vyplniť údaje o jednotlivých OM na druhej strane Zmluvy. 
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RWE 
The energy to lead 

RWE Gas Slovensko 

C E N N Í K Z E M N É H O P L Y N U 
pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie 
platný od 1. januára 2011 

Tento cenník je určený odberateľom plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 633 000 kWh (pre každé odberné miesto 
osobitne) . 

Prehľad produktov 
Produkt Biznis bez viazanosti s výhodnými cenami za plyn 
Úrovne produktu Biznis podľa predpokladanej ročnej spotreby: 
• Biznis 1 do 2 110 kWh (200 m 3 ) 
• Biznis 2 do 17 935 kWh (1 700 m 3 ) 
• Biznis 3 do 68 575 kWh (6 500 m 3 ) 
• Biznis 4 od 68 575 kWh (6 500 m 3 ) 

Produkt Profit s výrazným znížením ceny na obdobie 12 alebo 24 mesiacov 
Úrovne produktu Profit podľa predpokladanej ročnej spotreby sú rovnaké ako pri produkte Biznis . In fo rmác ie 
o spôsobe určenia ceny pri produkte Profit nájdete vo svojej Zmluve o združenej dodávke plynu (pr ípadne vám ich 
poskytneme telefonicky na Biznis l inke 0850 123 999 ) . 

V rámci zvoleného produktu pre zákazníka zabezpeč íme: 
• nákup zemného plynu a jeho dodávku , 
• prepravu a distr ibúciu plynu do jeho odberných miest (OM) , 
• skladovanie plynu v podzemných zásobníkoch v záujme udržania spoľahl ivost i zásobovania pri výpadkoch 

dodávok. 

V pr ípade, že je predpokladaná ročná spotreba na OM zákazníka väčš ia ako 633 000 kWh, cena môže byť dohodnutá 
indiv iduálne. 

Ceny za dodávku plynu od RWE Gas Slovensko 

Stála mesačná platba 
za 1 odberné miesto 

Variabilná časť 
cena za 1 kWh 

Úroveň produktu 
bez DPH 

EUR 
s DPH 
EUR 

bez DPH 
EUR 

s DPH 
EUR 

Biznis 1 1.10 1 ,3200 0 , 0 3 5 0 0 , 0 4 2 0 

Biznis 2 1,19 1,4280 0 ,0345 0 ,0414 

Biznis 3 1.57 1 ,8840 0 ,0343 0 ,0412 

Biznis 4 2,05 2 ,4600 0 ,0342 0 ,0410 

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a zaokrúhlené na 4 desatinné miesta a nezahŕňajú spotrebnú daň, 
ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov. 



Ceny za služby spojené s distribúciou a prepravou plynu 
na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(rovnaké pre všetky podniky a organizácie na Slovensku bez ohľadu na ich dodávateľa plynu) 

Distribúcia Preprava 

Úroveň produktu 

Stála mesačná platba 
za 1 odberné miesto 

bez DPH s DPH 
EUR EUR 

Variabilná časť 
cena za 1 kWh 

bez DPH s DPH 
EUR EUR 

Variabilná časť 
cena za 1 kWh 

bez DPH s DPH 
EUR EUR 

Biznis 1 / Profit 1 1,75 2 ,1000 0 ,0245 0 . 0 2 9 4 0 .0011 0 ,0013 

Biznis 2 / Profit 2 4,14 4 , 9 6 8 0 0 ,0109 0 ,0131 0 ,0011 0 ,0013 

Biznis 3 / Profit 3 6.35 7,6200 0 ,0094 0 ,0113 0 ,0011 0 ,0013 

Biznis 4 / Profit 4 20 ,49 2 4 , 5 8 8 0 0 , 0 0 6 9 0 ,0083 0 ,0011 0 ,0013 

Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné a zaokrúhlené na 4 desatinné miesta. 

Všeobecné podmienky 
1. Pre každé OM bude úroveň produktu podľa tohto cenníka dohodnutá samostatne . 

2 . V prípade zvoleného produktu Profit platia podmienky produktu Profit pre všetky OM zákazníka v Zmluve . 

3. Dodávateľ má právo preradiť OM do príslušnej úrovne podľa výšky skutočnej spotreby. O tejto prípadnej zmene 
bude zákazník písomne informovaný. 

4 . Dodávka plynu bude ocenená podľa zmluvne dohodnutej úrovne produktu bez ohľadu na skutočne odobraté 
množstvo p lynu . 

5. Dodávka plynu za príslušné obdobie bude ocenená cenami platnými v danom období . 

6. Ceny za služby súvis iace s prepravou a distr ibúciou plynu sú uvedené na základe platných cenových rozhodnutí 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetv í . 

7. Fakturačným obdobím je obdobie , za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku p lynu , t . j . 
obdobie, za ktoré vykonáva vyúčtovanie odberu p lynu . Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým 
obdobím a môže pozostávať z v iacerých odpočtových období . Vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ najmenej 
jedenkrát ročne. 

8. V prípade zmeny ročnej spotreby na OM má odberateľ právo požiadať o zmenu úrovne produktu ; pri takejto 
zmene je potrebné nahlásiť stav plynomeru na prís lušnom OM. 

9. K cenám uvedeným v tomto cenníku budú fakturované ďalšie dane a poplatky podľa platnej legis lat ívy . 

10. Stála mesačná platba za OM bude fakturovaná za každý mesiac fakturačného obdobia . Za neucelené čast i 
kalendárnych mesiacov sa fakturuje platba za každý začatý deň dodávky nas ledovne - stála mesačná platba sa 
vydelí počtom dní prís lušného mesiaca a vynásobí počtom dní dodávky v danom mesiac i . 

11 . Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného p lynu . 

Kontakty 
RWE Gas Slovensko 
Mlynská 31 , 042 91 Košice 
T Biznis l inka 0850 123 999 
E i n fo@rwegas . s k 
I www. rwegas . sk 
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