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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU  
 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzavretá v zmysle ustanovení § 47 ods. 8 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: 

 

Dodávateľ plynu: 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: Tel.:                   e-mail: 

IČO: 31 637 051 

IČ DPH: SK 2020431116 

DIČ: 2020431116 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

SWIFT (BIC):  

IBAN:  

(ďalej len „Dodávateľ“) a 

 

Odberateľ plynu:  

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 „Odberateľ“), za nasledovných podmienok: 
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 V súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečovať pre 

Odberateľa združenú dodávku plynu a Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi 

cenu za združenú dodávku. Združená dodávka plynu bude zabezpečovaná do odberných 

miest Odberateľa špecifikovaných v tejto Zmluve. 

 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas každého roka trvania tejto Zmluvy Dodávateľ dodá 

a Odberateľ odoberie plyn v Ročnom množstve vyplývajúcom z tejto Zmluvy, pričom 

priebeh dodávky plynu do príslušného odberného miesta sa určí podľa Odberového 

diagramu dohodnutého v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pokiaľ zmluvné strany v tejto zmluve 

nedojednali Ročné množstvo a Odberový diagram, množstvo plynu podľa 

predchádzajúcej vety zodpovedá množstvu podľa typového diagramu odberu 

zodpovedajúceho príslušnej distribučnej sadzbe vzťahujúcej sa na Odberateľa a 

priznaného pre príslušné odberné miesto príslušným prevádzkovateľom siete. 

 

1.3 Táto Zmluva sa riadi podmienkami vyplývajúcimi z Obchodných podmienok združenej 

dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti 

a malých podnikov (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy. Pojmy a terminológia použitá v tejto Zmluve majú význam vyplývajúci 

z Obchodných podmienok, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak. Dodávateľ zverejňuje 

platné Obchodné podmienky aj na svojom webovom sídle. 

 

 

2. CENOVÉ DOJEDNANIA 

  

2.1 Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi cenu za združenú dodávku pozostávajúcu 

z viacerých zložiek v zmysle Obchodných podmienok. Zmluvné strany sa pritom dohodli 

na Cene plynu, ktoré sa bude uplatňovať po celú dobu trvania tejto Zmluvy, vo výške: 

 

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

 

2.2 Cena plynu uvedená v tejto Zmluve je uvedená bez započítania dane z pridanej hodnoty 

a spotrebnej dane z plynu.  

 

 

3. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

  

3.1 Združená dodávka podľa tejto Zmluvy bude zabezpečovaná až do nasledujúcich 

odberných miest: 

 

Odb. 

miesto 

(OM) 

Adresa  POD kód 

 

CHO

* 

(K/T) 

Distr. 

sadzba

*** 

Ročné 

množstvo 

(MWh) 

DMM

** 

(m3) 

1.       
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*     CHO znamená charakteristiku odberu (kurenársku „K“ alebo technologickú „T“), 

**    DMM znamená denné maximálne množstvo plynu, 

***  Distribučná sadzba znamená druh tarifnej skupiny podľa distribučnej kapacity 

objednanej u prevádzkovateľa siete. 

 

3.2 Zmluvné strany ďalej dohodli tieto zmluvné podmienky združenej dodávky:  

 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1 Odberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa, 

najmä nie však výlučne, na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, využívanie, 

prepracúvanie, uchovávanie, sprístupnenie, poskytovanie a následnú likvidáciu osobných 

údajov Odberateľa za účelom uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo skončenia, v 

súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy alebo na účely komunikácie s Odberateľom 

a/alebo iného informovania Odberateľa ohľadom možnosti využívania a/alebo 

propagácie plynu, v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto Zmluve na dobu trvania 

tejto Zmluvy. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj Dodávateľom poverený 

sprostredkovateľ. Odberateľ berie na vedomie, že udelenie súhlasu podľa tohto článku 

4.1 Zmluvy je dobrovoľné a možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením o 

odvolaní súhlasu doručeným Dodávateľovi. Zároveň Dodávateľ 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 Odberateľ písomne vyjadrí 

nesúhlas so spracovaním osobných údajov spôsobom a na účel podľa tohto článku 4.1 

Zmluvy alebo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolá. 

 

4.2 Pre vylúčenie pochybností platí, že bez ohľadu na prípadný nesúhlas Odberateľa so 

spracovaním jeho osobných údajov spôsobom a na účel podľa článku 4.1 tejto Zmluvy, 

je Dodávateľ podľa Zákona osobných údajoch oprávnený spracúvať osobné údaje 

2.       

3.       

4.       

5.       

Údaje pre fakturáciu:  

Obdobie dodávky  

Trvanie Zmluvy (počet mesiacov):  

Minimálny odber (% z Ročného množstva): 80 % 

Maximálny odber (% z Ročného množstva): 120 % 

Výška mesačného preddavku(daňový/ nedaňový doklad*): 80 % 

Deň splatnosti preddavku (v mesiaci): 14. deň 

Splatnosť Vyúčtovacej faktúry (od vystavenia): 14. deň 
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Odberateľa aj bez jeho súhlasu, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy alebo na ochranu 

práv a právom chránených záujmov Dodávateľa alebo tretej osoby, najmä v rámci 

ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Dodávateľa alebo tretej osoby. 

 

4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to: 

 

(a) Príloha č. 1 – Odberový diagram a 

(b) Príloha č. 2 – Obchodné podmienky. 

 

4.4 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 Dodávateľa:    Za Odberateľa: 

 

V Ružomberku dňa .................  V ................ dňa .............. 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Meno:      Meno: 

Funkcia:      Funkcia: 

Mondi SCP, a.s.    Obchodné meno: 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Meno:      Meno: 

Funkcia:      Funkcia: 

Mondi SCP, a.s.    Obchodné meno: 
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Príloha č. 1 

Odberový diagram 

 

 

Odberné 

miesto/ 

mesiac 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 

Rok 

OM1              

OM2              

OM3              

OM4              

OM5              

OM6              
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Príloha č. 2 

Obchodné podmienky 

 

 

 

 

 


