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Zmluva o združenej dodávke plynu 

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 47 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

dodávateľom plynu 
Obchodné meno:   ISTROCENTRUM s.r.o. 
Sídlo: Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

821 09, Slovenská republika 
Zastúpená:    René Popik, konateľ 
     Ing. Radoslavom Bekö, konateľ 
 
IČO:     31 396 224 
DIČ:     2020305903 
IČ DPH:    SK2020305903 
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel Sro, 

vložka č. 141730/B 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Osoby poverené komunikáciou   
 
Číslo povolenia:   2011P 0155 vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
 
(ďalej len „Dodávateľ plynu“) 
a 
odberateľom 
Obchodné meno:    
Sídlo:      
Zastúpená:     
      
 
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Registrácia:  
      
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Osoby poverené komunikáciou   
 
Adresa prevádzky (odberného miesta):  
 
E-mailová adresa pre zasielanie faktúr a výziev: 
      
(ďalej len „Odberateľ“) 
spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ 
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Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Touto Zmluvou sa Dodávateľ plynu zaväzuje dodávať Odberateľovi plyn v dohodnutom množstve, 
zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať 
za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn, distribúciu plynu, 
súvisiace služby a ostatné poplatky a dane, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. 

3. Dodávka plynu bude uskutočňovaná podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a platných Obchodných podmienok dodávky plynu pre odberateľov 
plynu, ak Odberateľ spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prístupu do siete podľa 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

4. Za dodané množstvo sa považujú hodnoty namerané určeným meradlom na odbernom mieste 
Odberateľa pripojeného do distribučnej siete. 

5. Pre účely dodávky plynu sa plyn považuje za odobratý prechodom plynu cez meradlo. Prechod 
zodpovednosti za škodu na dodávanom plyne na Odberateľa nastáva prechodom plynu cez výstupnú 
prírubu hlavného uzáveru plynu oddeľujúcu distribučnú sieť od odberného plynového zariadenia 
Odberateľa. 

6. Dodávka plynu bude vyhodnocovaná podľa dohodnutých zmluvných množstiev a údajov z merania, 
ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ siete vlastným určeným meradlom, ktoré Odberateľovi 
bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Meranie množstva dodávky 
plynu sa riadi zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a ostatnými záväznými právnymi predpismi. 

7. Dodávateľ plynu nezodpovedá za vzniknutú škodu, alebo za ušlý zisk pri prerušení dodávky plynu 
alebo pri znížení jej kvality z dôvodu prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu spôsobené 
treťou stranou, alebo z dôvodu poruchy na cudzom zariadení, cez ktoré je zabezpečovaná dodávka 
plynu. 

 

Čl. II 

Dohodnutý objem plynu a špecifikácia odberného miesta 

1. Celkové dohodnuté množstvo plynu, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať počas doby trvania 
dodávky plynu, tzn. od ................. do ................., je ................. MWh. 

2. Priebeh odberu plynu počas roka je stanovený nasledovne: 

 

mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkom 

množstvo 
MWh 

             

 

3. Denné maximálne množstvo dodávaného plynu sa objednáva vo výške ................. m3 (vypĺňa sa 
pri zmluvnom množstve podľa bodu 1 prevyšujúcom 633 MWh. 

4. Odberné miesta Odberateľa sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
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Čl. III 

Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do .................. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
oboma Zmluvnými stranami. 

2. Združená dodávka plynu začína dňom .................. 

3. Zmluva sa predlžuje na dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá Zmluvná 
strana najneskôr 1 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej Zmluvnej strane písomne 
neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Toto ustanovenie sa nebude aplikovať, 
ak zmluvné strany uzatvoria na ďalšie obdobie novú Zmluvu o združenej dodávke plynu. 

4. Ak Odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny alebo so zmenou Obchodných podmienok dodávky plynu 
pre odberateľov plynu, ktoré Odberateľovi oznámi Dodávateľ plynu spôsobom a v lehote podľa 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Odberateľ právo 
túto Zmluvu vypovedať s účinnosťou, tzn. uplynutím výpovednej lehoty najskôr k plánovanému 
dňu účinnosti zmeny ceny za dodávku plynu alebo zmeny Obchodných podmienok dodávky plynu 
pre odberateľov plynu, a to doručením oznámenia o výpovedi tejto Zmluvy Dodávateľovi plynu 
najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny ceny za dodávku plynu alebo zmeny 
Obchodných podmienok dodávky plynu pre odberateľov plynu. 

5. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností 
Dodávateľa plynu daných touto Zmluvou. 

6. Ukončenie tejto Zmluvy spôsobom podľa ods. 3 až 5 nie je spoplatnené. 

7. Dodávateľ plynu má právo požiadať prevádzkovateľa siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy 
alebo distribúcie plynu, ak Odberateľ podstatne porušuje túto Zmluvu aj po doručení 
predchádzajúceho písomného upozornenia. 

 

Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Odberateľ sa zaväzuje plyn odoberať a zaplatiť Dodávateľovi plynu za dodávku plynu dohodnutú 
jednozložkovú cenu vo výške ................. EUR/kWh, ktorá zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej 
činnosti Dodávateľa plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, prístup do distribučnej 
siete a distribúciu plynu, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu a prevzatie zodpovednosti za 
odchýlku. 

2. V prípade odberu nižšieho ako 80% zmluvne dohodnutého množstva plynu podľa čl. II bodu 1 
(minimálne množstvo) je Dodávateľ plynu oprávnený uplatňovať si voči Odberateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške ................. EUR za každú 1 kWh neodobratého minimálneho množstva plynu 
v danom období. V prípade odberu vyššieho odberu ako 130 % zmluvne dohodnutého množstva 
plynu podľa čl. II bodu 1 (maximálne množstvo) je Dodávateľ plynu oprávnený uplatňovať voči 
Odberateľovi na množstvo presahujúce maximálne množstvo zvýšenú zmluvnú cenu, ktorú 
Dodávateľ plynu Odberateľovi oznámi do 2 pracovných dní po doručení požiadavky na dodávku 
zvýšeného množstva plynu. Zmluvne dohodnuté množstvo plynu, ktoré sa Odberateľ zaväzuje 
odobrať počas doby trvania dodávky plynu podľa čl. II bodu 1 je možné zmeniť len na základe 
písomnej dohody obidvoch Zmluvných strán. 

3. Ceny regulovaných poplatkov sa Odberateľ zaväzuje uhradiť vo výške stanovenej platnými a 
účinnými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

4. Ostatné poplatky a dane sa Odberateľ zaväzuje uhradiť vo výške stanovenej platnými právnymi 
predpismi. 
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5. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov alebo nových daní 
príslušnými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má Dodávateľ 
plynu právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo 
dane zaplatiť. 

6. Kompenzácia za nedodržanie štandardov kvality dodávky plynu bude určená vo výške a spôsobom 
podľa osobitného právneho predpisu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa 
ustanovujú štandardy kvality dodávky plynu. 

7. Dodávateľ plynu zašle v prípade zmeny cenníka Odberateľovi nový cenník najneskôr 30 dní pred 
jeho účinnosťou. Zmenu ceny oznámi Dodávateľ plynu Odberateľovi plynu najneskôr 15 dní pred 
začiatkom plynutia výpovednej lehoty. Nový cenník uverejní Dodávateľ plynu na svojom webovom 
sídle. Dodávateľ plynu účtuje Odberateľovi nové ceny odo dňa účinnosti zmeny cenníka Dodávateľa 
plynu. 

8. Mesačnú vyúčtovaciu faktúru vystaví Dodávateľ plynu Odberateľovi do 15 kalendárnych dní po 
skončení kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry je rozpis fakturovaných položiek za odberné 
miesto špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, do ktorého Dodávateľ plynu v príslušnom mesiaci 
dodával plyn na základe tejto Zmluvy. 

9. Odberateľ bude o vyúčtovacej faktúre informovaný elektronicky/ písomne*. (* Nehodiace sa 
prečiarknite) 

10. Vyúčtovacia faktúra bude doručená elektronicky/ písomne*. (* Nehodiace sa prečiarknite) 

11. Mesačná vyúčtovacia faktúra obsahuje vyúčtovanie za dodávku plynu, distribúciu plynu, súvisiace 
služby a vyúčtovanie ostatných poplatkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za 
odberné miesto špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to na základe riadneho odpočtu 
určených meradiel. 

12. Mesačná vyúčtovacia faktúra obsahuje náležitosti, ktoré ukladajú osobitné právne predpisy. 

13. V prípade opravy fakturačných údajov za predchádzajúce obdobie vyhotoví Dodávateľ plynu 
opravnú faktúru za príslušný mesiac, ktorého sa oprava týka. Prílohou opravnej faktúry je 
elektronický rozpis pôvodných a nových fakturovaných položiek za odberné miesto špecifikované 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, do ktorého Dodávateľ plynu v príslušnom mesiaci dodával plyn na 
základe tejto Zmluvy. 

14. Dodávateľ plynu zasiela Odberateľovi každú vystavenú faktúru poštou. Za rozhodujúci deň pre 
doručenie faktúry Odberateľovi sa považuje deň doručenia faktúry, ktorej obsahové náležitosti sú v 
súlade príslušnými právnymi predpismi na adresu Odberateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
alebo na sídlo uvedené v obchodnom registri alebo na adresu, ktorú Odberateľ naposledy písomne 
oznámil Dodávateľovi plynu. Faktúra musí byť doručená Odberateľovi najneskôr 15 dní pred jej 
splatnosťou. 

15. Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň pracovného voľna alebo sviatok, je dňom splatnosti 
najbližší nasledujúci pracovný deň. Dodávateľ plynu je oprávnený preplatok započítať so splatnými 
pohľadávkami Odberateľa vzniknutými pred fakturáciou preplatku. Všetky úhrady sa realizujú 
bezhotovostným prevodom. Úhradou sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet 
Dodávateľa plynu alebo Odberateľa. 

16. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné 
symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel. 

17. Ak Odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju 
poukáže na iný bankový účet Dodávateľa plynu ako je uvedený na faktúre, Dodávateľ plynu platbu 
môže vrátiť ako neidentifikovateľnú a je oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania od 
dátumu vrátenia peňazí až do obdržania správne poukázanej platby. 
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18. Ak je Odberateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy, Dodávateľ plynu má právo 
zaslať mu upomienku s výzvou na uhradenie dlžnej čiastky. Platbu za upomienku vo výške 10 eur 
uhrádza Odberateľ. V prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote uvedenej v upomienke, ktorá nie 
je kratšia ako sedem dní, je Dodávateľ plynu oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

19. Za deň doručenia výzvy Odberateľovi sa považuje deň doručenia kópie výzvy elektronicky alebo 
faxom. Dodávateľ plynu je povinný následne vždy odoslať aj originál výzvy písomne. Za riadne 
doručenie výzvy v elektronickej podobe alebo faxom sa považuje, ak výzva bola zo strany 
Dodávateľa plynu preukázateľne odoslaná na adresu, ktorú mu pre tento účel uviedol Odberateľ. 

20. Za omeškanie splatnej platby môžu Zmluvné strany fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

21. Počet dní omeškania v prípade oneskorenej úhrady sa počíta od dátumu splatnosti záväzku do 
dátumu jeho úhrady. 

 

Čl. V 

Ostatné ustanovenia 

1. Spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a 
dodávateľovi poslednej inštancie sú uverejnené na webovom sídle Dodávateľa plynu. 

2. Poučenie o povinnosti Dodávateľa plynu súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich 
vyhodnocovania je uverejnené na webovom sídle Dodávateľa plynu. 

3. Poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch 
výmeny určeného meradla, ako aj informácia o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného 
plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sú uverejnené na 
webovom sídle Dodávateľa plynu. 

4. Poučenie o neoprávnenom odbere plynu je uverejnené na webovom sídle Dodávateľa plynu. 

5. Poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu je 
uverejnené na webovom sídle Dodávateľa plynu. 

6. Poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a informácie o mieste, spôsobe a 
lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov sú uverejnené na 
webovom sídle Dodávateľa plynu. 

7. Informácie týkajúce sa technických podmienok dodávky plynu sú uverejnené na webovom sídle 
Dodávateľa plynu. 

8. Informácie o právach odberateľov vypracované Európskou Komisiou a uverejnené Ministerstvom 
hospodárstva SR podľa § 88 ods. 2 písm. q) Zákona č. 251/2012 Z.z. sú uverejnené na webovom 
sídle Dodávateľa plynu. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci písomnej komunikácie sa za deň doručenia považuje deň 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v 
úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením „adresát neznámy“ alebo „Adresát sa 
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň 
vrátenia zásielky odosielateľovi. 

10. Osoby Zmluvných strán, poverené komunikáciou, uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené v 
rámci tejto Zmluvy viesť spoločné rokovania, týkajúce sa predmetu, termínov a ostatných 
podmienok súvisiacich s plnením tejto Zmluvy. Ak zo záverov takýchto rokovaní vyplynú námety 
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na zmenu tejto Zmluvy, potom ide o návrh na zmenu tejto Zmluvy. Osoby Zmluvných strán 
poverené komunikáciou, nie sú oprávnené meniť, rušiť ani uzatvárať túto Zmluvu. 

11. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré 
neboli niektorou zo Zmluvných strán označené ako verejné, a ktoré sa týkajú tejto Zmluvy a jej 
plnenia, ktoré sa týkajú niektorej zo Zmluvných strán, alebo informácie, pre nakladanie s ktorými 
je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvo, štátne 
tajomstvo, bankové tajomstvo, služobné tajomstvo). 

12. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom 
zvyčajným pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je dohodnuté výslovne inak. 

13. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú Zmluvné strany iba v rozsahu a za 
podmienok potrebných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 
Poskytnutie alebo sprístupnenie dôverných informácií tretej strane je možné len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto Zmluvu je možné zmeniť len na základe písomnej dohody obidvoch Zmluvných strán. 

2. Platnosť Zmluvy zaniká: 
a. po vzájomnej dohode Zmluvných strán, 
b. odstúpením od Zmluvy výlučne z dôvodov upravených v tejto Zmluve, 
c. výpoveďou Zmluvy výlučne z dôvodov a podľa podmienok tejto Zmluvy, 
d. uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená. 

3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia. 
Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od okamihu doručenia oznámenia o odstúpení, pričom 
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že odstúpením od Zmluvy nezanikajú nároky na zaplatenie 
prípadnej zmluvnej pokuty alebo náhrady škody. 

4. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory, ktoré vzniknú medzi 
Dodávateľom plynu a Odberateľom na základe Zmluvy, budú prednostne riešené dohodou 
zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor na 
vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví na mimosúdne riešenie. 

5. V prípade rozporov medzi Obchodnými podmienkami dodávky plynu pre odberateľov plynu a touto 
Zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. 

6. Prílohu tejto Zmluvy tvoria: 
a. Príloha 1 - Špecifikácia odberných miest Odberateľa, 
b. Cenník dodávky plynu platný v dobe podpisu Zmluvy, 
c. Obchodné a technické podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu. 

7. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 1 (jedno) 
vyhotovenie. 
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8. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne a jej obsah, vrátane 
obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný. 

 

V......................................... dňa.................. 

Za Dodávateľa plynu: 

V......................................... dňa.................. 

Za Odberateľa: 

 

 

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

René Popik 

konateľ 

 

 

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

 

 

 

 

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

Ing. Radoslav Bekö 

konateľ 

 

 

......................................... 
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Príloha 1 Špecifikácia odberných miest Odberateľa 

Identifikácia odberného miesta/ odberných miest Odberateľa vrátane čísla odberného miesta, pod 
ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ distribučnej siete 

 

OM1  

Číslo odberného miesta:  

Číslo odberného miesta v systéme prevádzkovateľa distribučnej siete:  

Číslo určeného meradla plynu:  

 

OM2  

Číslo odberného miesta:  

Číslo odberného miesta v systéme prevádzkovateľa distribučnej siete:  

Číslo určeného meradla plynu:  

 

OM3  

Číslo odberného miesta:  

Číslo odberného miesta v systéme prevádzkovateľa distribučnej siete:  

Číslo určeného meradla plynu:  

 

OM4  

Číslo odberného miesta:  

Číslo odberného miesta v systéme prevádzkovateľa distribučnej siete:  

Číslo určeného meradla plynu:  
 


