DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY DAY-AHEAD VÝKONOV
uzavretá dňa __________ medzi nasledovnými stranami:
(1)
a
(2)

[DOPLNIŤ], so sídlom: [DOPLNIŤ], zapísaná v [DOPLNIŤ], IČO: [DOPLNIŤ], IČ DPH:
[DOPLNIŤ], bankové spojenie: [DOPLNIŤ], zastúpená: [DOPLNIŤ] (ďalej len “Zákazník“)
POZAGAS a.s., so sídlom: Malé námestie 1, Malacky, 901 01, Slovenská republika, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 1271/B, IČO: 31 435 688,
IČ DPH: SK2020357372, Bankové spojenie: Tatrabanka, akciová spoločnosť, číslo účtu 262 000 3092 /
1100, SWIFT: TATR Sk BX, IBAN SK1111000000002620003092, (ďalej tiež len “Prevádzkovateľ
zásobníka” a, spolu so Zákazníkom tiež ako “Strany”).

Ustanovenia Prevádzkového poriadku spoločnosti
POZAGAS a.s., ktorým sa ustanovujú všeobecné
obchodné podmienky pre prístup do zásobníka
PZZP Láb 4. stavba a pre poskytovanie služieb
zásobníka (ďalej tiež len “Prevádzkový
poriadok”) a Technických podmienok prístupu a
pripojenia do Podzemného zásobníka zemného
plynu Láb 4. stavba a pravidiel jeho
prevádzkovania (ďalej tiež len “Technické
podmienky”) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
Dohody o poskytovaní služby day-ahead výkonov
(ďalej len „Dohoda“) a určujú základné pravidlá
poskytovania jednotlivej služby vtlačného /
ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze.
1. Definície
Pojmy definované v Prevádzkovom poriadku,
v Technických podmienkach a použité v tejto
Dohode majú rovnaký význam, pokiaľ nie je v tejto
Dohode uvedené inak.
2. Predmet Dohody
Predmetom tejto Dohody je poskytovanie
jednotlivej služby vtlačného / ťažobného výkonu na
prerušiteľnej báze (ďalej len „DAS“). Na základe
tejto Dohody je Zákazník oprávnený požiadať
o poskytnutie vtlačného/ťažobného výkonu na
prerušiteľnej báze nad rámec maximálneho výkonu
rezervovaného v Zmluve o skladovaní plynu. Toto
právo sa vzťahuje na každú účinnú Zmluvu
o skladovaní plynu uzavretú medzi Stranami počas
obdobia poskytovania služby uskladňovania plynu
na jej základe.
Disponibilita DAS na daný Plynárenský deň je
určená zverejnením dostupného výkonu na
www.pozagas.sk. Zákazník je oprávnený požiadať
Prevádzkovateľa zásobníka o DAS na day-ahead

báze, t.j. v nominácii výkonu v deň bezprostredne
predchádzajúci dňu plnenia výkonu. Pridelenie
DAS Zákazníkovi je realizované potvrdením
nominácie Zákazníka.
Cena DAS, platobné a fakturačné
podmienky
Za poskytnutie DAS je Zákazník povinný zaplatiť
cenu v súlade s platným Cenníkom zverejnenom
Prevádzkovateľom zásobníka na www.pozagas.sk.
Platobné a fakturačné podmienky sú definované
v Cenníku.
3.

4. Riešenie sporov
Riešenie sporov sa riadi príslušnými ustanoveniami
účinnej Zmluvy o skladovaní plynu uzatvorenej
medzi Stranami.
5. Záverečné ustanovenia
Vo veciach výslovne neupravených touto Dohodou
sa
zmluvný
vzťah
založený
touto
Dohodou spravuje
ustanoveniami
zákona
č.513/1991 Z.z., Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a príslušnými právnymi
predpismi.
Táto Dohoda bola vyhotovená v 4 rovnopisoch,
pričom každá Strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Strán.
Strany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu
porozumeli, a na znak toho, že jej obsah zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.

Prevádzkovateľ zásobníka
POZAGAS a.s

Zákazník
[DOPLNIŤ]

V Malackách, dňa _____________

V ______________ , dňa __________

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

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

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

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

