Číslo Zmluvy:

ZMLUVA O PRÍSTUPE DO MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE
A DISTRIBÚCII PLYNU
(ďalej len „Zmluva“)
uzavretá v zmysle ustanovení § 47 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) medzi zmluvnými
stranami:

Prevádzkovateľ:

Mondi SCP, a.s.

Sídlo:
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Korešpondenčná adresa:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka. č.: 306/L
V zastúpení:
Osoba splnomocnená jednať vo
veciach zmluvných:
Kontakt:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT (BIC):
IBAN:
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) a

Tel.:
e-mail:
31 637 051
SK 2020431116
2020431116

Užívateľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel:, Vložka. č.:
V zastúpení:
Osoba splnomocnená jednať vo
veciach zmluvných:
Kontakt:
Tel.:
e-mail:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT (BIC):
IBAN:
(ďalej len „Užívateľ“), za nasledovných podmienok:
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Číslo Zmluvy:
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1

Predmetom tejto Zmluvy je
(a) záväzok Prevádzkovateľa poskytovať Užívateľovi prístup do miestnej distribučnej
siete Prevádzkovateľa (ďalej len „MDS“) a distribúciu plynu, ktorého množstvo je
obmedzené výškou distribučnej kapacity, a záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť
Užívateľovi s tým súvisiace služby do odberných miest Užívateľa uvedených
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej spoločne len „distribučné služby“), a to v súlade
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, cenových rozhodnutiach Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) a platných všeobecne záväzných
právnych predpisoch;
(b)

záväzok Užívateľa riadne a včas uhrádzať Prevádzkovateľovi za distribučné služby
ceny, a to v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, cenových
rozhodnutiach Úradu a platných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

1.2

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú
obchodnými podmienkami ku zmluve o prístupe do MDS a distribúcii plynu, ktoré sú
súčasťou prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (ďalej len „Obchodné
podmienky“). V súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy sú zmluvné
strany viazané aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým
poriadkom Prevádzkovateľa a Technickými podmienkami prístupu a pripojenia do
sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete Prevádzkovateľa (ďalej len
„Technické podmienky“). Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa a Technické
podmienky sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.

2.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB

2.1

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi distribučné služby zo súhrnného
vstupného bodu do MDS až do výstupných bodov z MDS, ktorými sú odberné miesta
Užívateľa uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Odberné miesta“), a to
maximálne v rozsahu pridelenej distribučnej kapacity špecifikovanej v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy (ďalej len „DK“). Distribučné služby podľa predchádzajúcej vety bude
Prevádzkovateľ poskytovať za podmienok uvedených v tejto Zmluve, Technických
podmienkach a prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa, cenových rozhodnutiach
Úradu a účinných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Užívateľ sa zaväzuje
svojím odberom plynu neprekročiť dohodnutú DK pre každé jednotlivé Odberné miesto.

2.2

Užívateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o úpravu dohodnutej DK zaslaním písomnej
žiadosti na adresu Prevádzkovateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa. Úprava dohodnutej DK sa stáva
účinnou po jej písomnom odsúhlasení Prevádzkovateľom.

2.3

Užívateľ je zodpovedný za riadny stav odberných plynových zariadení, pre ktoré odoberá
z MDS plyn a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti plynových zariadení.
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Číslo Zmluvy:
Určené meradlo musí byť prístupné Prevádzkovateľovi a ním povereným osobám aj
v čase neprítomnosti Užívateľa.

3.

CENA ZA DISTRIBUČNÉ SLUŽBY

3.1

Prevádzkovateľ účtuje Užívateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými
cenovými rozhodnutiami Úradu vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované
Prevádzkovateľom podľa sadzby dohodnutej v tejto Zmluve. Prevádzkovateľ účtuje
Užívateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa platného cenníka služieb
distribúcie Prevádzkovateľa (ďalej aj „cenník služieb distribúcie“). Cenové rozhodnutia
Úradu a cenník služieb distribúcie sú uverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.

3.2

Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia Úradu
počas zmluvného obdobia, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi ceny
v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia Úradu.

3.3

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribúcie upraviť
fakturovanie ceny Užívateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka.

3.4

Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach Úradu neobsahujú DPH. K cenám sa pri
fakturácii pripočítava DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.5

Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi spolu s cenou za plnenia podľa Zmluvy
aj ďalšie platby (poplatky) súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním alebo
opomenutím vyvolal vznik skutočností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb)
zo strany Prevádzkovateľa a tieto sú spoplatňované podľa cenníka služieb distribúcie.

4.

PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Užívateľ zaplatí Prevádzkovateľovi cenu za distribučné služby na základe faktúry
vystavenej Prevádzkovateľom, a to v mesačných platbách. Faktúra za distribučné služby
v danom mesiaci zahŕňa cenu za distribúciu plynu za daný mesiac ako aj zúčtovanie
distribúcie do Odberných miest vybavených meraním typu C za predchádzajúce obdobia
spresnené na základe vykonaných odpočtov.

4.2

Platobné a fakturačné podmienky za služby Prevádzkovateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy
sa riadia ustanoveniami Obchodných podmienok.

5.

MERANIE PLYNU A ODPOČTY

5.1

Spôsob merania plynu, vykonávanie odpočtov a poskytovanie hodnôt nameraných údajov
z určených meradiel v Odberných miestach vykonáva Prevádzkovateľ v súlade s platnými
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Číslo Zmluvy:
všeobecne záväznými právnymi predpismi, podľa
Prevádzkovateľa a Technických podmienok.

prevádzkového

poriadku

5.2

Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi merané hodnoty v členení po Odberných miestach
v zmysle prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa a Technických podmienok.

5.3

Ostatné podmienky merania spotreby plynu na Odberných miestach (vrátane podmienok
inštalácie a výmeny meradiel), podmienky priradenia typových diagramov odberu k
jednotlivým Odberným miestam a podmienky odovzdávania údajov Užívateľovi sú
uvedené v prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa a považujú sa za neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy.

6.

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

6.1

Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, má
poškodená zmluvná strana právo na náhradu vzniknutej škody, okrem prípadov, keď
škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením distribúcie plynu v súlade s touto
Zmluvou a Zákonom o energetike. Za porušenie, ktoré zakladá nárok na náhradu škody
sa považuje aj prípad, ak Prevádzkovateľ nezabezpečí distribúciu plynu do Odberného
miesta v množstve, termínoch a kvalite stanovenými touto Zmluvou a takéto nedodanie
nebude ospravedlnené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť resp. zabezpečovaním
povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 24 Zákona o
energetike.

6.2

Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda v zmysle predchádzajúceho článku 6.1 tejto Zmluvy
je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu potom, čo sa o vzniku škody dozvedela. Súčasťou písomného oznámenia musia
byť aj doklady preukazujúce dôvod vzniku a výšku uplatňovanej škody. Po obdržaní
takéhoto písomného oznámenia je druhá zmluvná strana oprávnená v lehote 30 dní zaslať
písomné vyjadrenie k predloženým dôvodom a výške uplatňovanej náhrady škody,
prípadne vyzvať prvú zmluvnú stranu na doloženie ďalších dokladov preukazujúcich
dôvod vzniku a výšku škody. Ak sa do uplynutia ďalších nasledujúcich 30 dní zmluvné
strany nedohodnú, o rozsahu a výške náhrady škody, je ktorákoľvek zmluvná strana
oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

6.3

Pri reklamácií vyúčtovania služieb Prevádzkovateľa poskytovaných podľa tejto Zmluvy
sa postupuje v súlade s platným prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa.

7.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa
.............................. Táto Zmluva sa uzaviera na dobu určitú od .......... do ..........

7.2

V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Užívateľa, najmä v prípade,
keď Užívateľ je v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za distribučné
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služby a túto neuhradil ani v dodatočnej lehote písomne určenej Prevádzkovateľom,
alebo v prípade, že Užívateľ svojím odberným plynovým zariadením ohrozuje
bezpečnosť a spoľahlivosť MDS, alebo Prevádzkovateľ zistil na Odbernom mieste
neoprávnený odber, alebo Užívateľ nemá uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu alebo
zmluvu o združenej dodávke plynu s príslušným dodávateľom plynu, je Prevádzkovateľ
oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy.
7.3

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Užívateľovi. V prípade
neoprávneného odberu je odstúpenie od Zmluvy účinné okamihom ukončenia distribúcie
plynu do Odberného miesta (demontáž určeného meradla alebo odpojenia od MDS).

7.4

Zmluva je ukončená aj ukončením zmluvy o pripojení Užívateľa do MDS. V prípade
ukončenia odberu plynu na Odbernom mieste zaniká táto Zmluva aj dňom jeho
ukončenia.

7.5

Užívateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj keď bola uzavretá na dobu určitú, bez
uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
Týmto nie sú dotknuté lehoty týkajúce sa zmeny dodávateľa plynu upravené
v prevádzkovom poriadku Prevádzkovateľa.

7.6

Ukončenie tejto Zmluvy sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z jej
porušenia, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa
voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré
podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
Zmluvy.

7.7

Prevádzkovateľ týmto poučuje Užívateľa o povinnosti Prevádzkovateľa dodržiavať pri
prevádzkovaní MDS a distribúcii plynu štandardy kvality vyplývajúce zo zákona č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a
vyhlášky Úradu č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania
plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov;
Prevádzkovateľ je tiež povinný štandardy kvality riadne a včas vyhodnocovať
(každoročnej do konca februára) a vyhodnotenie zverejňovať na svojom webovom sídle
po dobu 12 kalendárnych mesiacov.

7.8

Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov Žiadateľa,
najmä nie však výlučne, na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, využívanie,
prepracúvanie, uchovávanie, sprístupnenie, poskytovanie a následnú likvidáciu
osobných údajov Žiadateľa za účelom uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo
skončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, prevádzkovaním MDS alebo na
účely komunikácie so Žiadateľom a/alebo iného informovania Žiadateľa ohľadom
možnosti využívania a/alebo propagácie zemného plynu, v rozsahu osobných údajov
uvedených v tejto Zmluve na dobu trvania tejto Zmluvy. Osobné údaje je tiež oprávnený
spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ. Žiadateľ berie na vedomie, že udelenie
súhlasu podľa tohto článku 7.8 Zmluvy je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať
písomným oznámením o odvolaní súhlasu doručeným Prevádzkovateľovi. Zároveň
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Žiadateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa § 28 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o osobných údajoch“). Ustanovenie tohto článku Zmluvy sa neuplatní v
prípade, že Žiadateľ písomne vyjadrí nesúhlas so spracovaním osobných údajov
spôsobom a na účel podľa tohto článku 7.8 Zmluvy alebo tento súhlas kedykoľvek
písomne odvolá.
7.9

Pre vylúčenie pochybností platí, že bez ohľadu na prípadný nesúhlas Žiadateľa so
spracovaním jeho osobných údajov spôsobom a na účel podľa článku 7.8 tejto Zmluvy,
je Prevádzkovateľ podľa Zákona osobných údajoch oprávnený spracúvať osobné údaje
Žiadateľa aj bez jeho súhlasu, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy alebo na ochranu
práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, najmä v rámci
ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti
komunikácie pri plnení tejto Zmluvy. Tieto osoby a oblasti komunikácie sú uvedené v
Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
7.11 Akákoľvek zásielka doručovaná osobne, sa bude považovať za doručenú v deň jej
fyzického doručenia, doručovaná prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručenú
tretím dňom po odoslaní doporučenou poštovou zásielkou, doručovaná prostredníctvom
elektronických komunikačných prostriedkov sa bude považovať za doručenú
momentom potvrdenia odoslania takejto správy, pokiaľ bola odoslaná v bežných
pracovných hodinách príjemcu a v pracovný deň. Návrh na zmenu Zmluvy, výpoveď
alebo odstúpenie od Zmluvy musia byť písomné a musia byť doručené druhej zmluvnej
strane len osobne alebo prostredníctvom pošty, pričom pri takýchto úkonoch platí, že
fikcia doručenia je vylúčená a takéto písomnosti musia byť adresátovi riadne doručené.
7.12 Zmluvné strany sa zaväzujú informovať sa včas a presne o všetkých zmenách
skutočností uvedených v tejto Zmluve a poskytovať si všetky informácie, ktoré by mohli
mať vplyv na jej plnenie.
7.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
(a) Príloha č. 1:
Zoznam Odberných miest Užívateľa,
(b) Príloha č. 2:
Oprávnené osoby pre komunikáciu.
7.14 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Prevádzkovateľ aj Užívateľ
obdržia po jednom vyhotovení Zmluvy.
7.15 Prevádzkovateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií v zmysle § 94 Zákona o
energetike.
7.16 Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
7.17 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
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Číslo Zmluvy:
7.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.

Za Prevádzkovateľa:

Za Užívateľa:

V Ružomberku dňa .................

V ................ dňa ..............

____________________________
Meno:
Funkcia:
Mondi SCP, a.s.

___________________________
Meno:
Funkcia:
Obchodné meno:

____________________________
Meno:
Funkcia:
Mondi SCP, a.s.

___________________________
Meno:
Funkcia:
Obchodné meno:
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Číslo Zmluvy:
Príloha č. 1
Zoznam Odberných miest Užívateľa

Por.
č.

Číslo

Adresa

DK na
súhrnnom
vstupnom bode

DK na
Odbernom
mieste

1.
2.
3.
4.
5.
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Číslo Zmluvy:
Príloha č. 2
Oprávnené osoby pre komunikáciu

Pracovníci Prevádzkovateľa
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:
Funkcia

Telefón/fax

Meno

E-mail

Kontaktná osoba vo veciach tehnických:
Funkcia

Telefón/fax

Meno

E-mail

Pracovníci Užívateľa:
Vedenie zmluvných rokovaní v plnom rozsahu
Meno – funkcia

telefón

Fax

e-mail

Vyúčtovanie, fakturácia, reklamácie
Meno – funkcia

telefón

Fax

e-mail
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