
 

 

 

Zmluva o nákupe plynu 
 

Táto Zmluva o nákupe plynu (ďalej v texte ako „Zmluva“) sa uzatvára medzi nasledovnými Stranami: 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:    [DOPLNIŤ] 

Sídlo:        [DOPLNIŤ] 

Zapísaná v:      [DOPLNIŤ] 

IČO:        [DOPLNIŤ] 

IČ DPH:       [DOPLNIŤ] 

Bankové spojenie:  [DOPLNIŤ], číslo účtu [DOPLNIŤ], SWIFT: [DOPLNIŤ], IBAN 

[DOPLNIŤ]  

 

Zastúpená:      [DOPLNIŤ] 

 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

Odberateľ: 

Obchodné meno:    POZAGAS a.s. 

Sídlo:         Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika 

Zapísaná v:  Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

1271/B 

IČO:         31 435 688  

IČ DPH:        SK2020357372 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., číslo účtu 262 000 3092 / 1100, SWIFT: TATR Sk BX, 

IBAN SK1111000000002620003092  

Zastúpená:       [DOPLNIŤ] 

 

(ďalej len ako „Odberateľ“ a spoločne s Dodávateľom ako „Strany“ a jednotlivo ako „Strana“)   

 

Preambula 

 

KEĎŽE Odberateľ vyjadril svoju potrebu kúpiť Zemný plyn v [DOPLNIŤ] prostredníctvom obchodnej 

verejnej súťaže [DOPLNIŤ]; 

 

KEĎŽE Dodávateľ predložil Odberateľovi záväznú ponuku na dodávku Zemného plynu (Príloha I tejto 

Zmluvy); 

 

KEĎŽE Odberateľ prijal záväznú ponuku Dodávateľa na dodávku Zemného plynu; 

 

 

 

Strany sa dohodli nasledovne: 

 

1 Definície 
 

Na účely tejto Zmluvy, okrem definícií vymedzených v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, sa aplikujú 

nasledujúce definície: 

 

 „Pridelené množstvo“ znamená množstvo Zemného plynu stanovené prevádzkovateľom prepojenej 

siete ako odobrané Odberateľom počas Dodacej lehoty v Odovzdávacom mieste. 

  „Deň pracovného pokoja“ znamená soboty, nedele a akýkoľvek iný nie pracovný kalendárny deň v 

Slovenskej republike. 

 „Pracovný deň“ znamená kalendárny deň, ktorý nie je Dňom pracovného pokoja v Slovenskej 

republike. 
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 „Deň“ znamená dobu od 06:00 hod. SEČ kalendárneho dňa do 06:00 hod. SEČ nasledujúceho 

kalendárneho dňa, a „Denne“ sa vykladá v tomto zmysle. 

 „Dodacia lehota“ znamená lehotu špecifikovanú v Prílohe I tejto Zmluvy. 

 „Odovzdávacie miesto“ znamená bod dodania tak ako je špecifikovaný v Prílohe I tejto Zmluvy.  

  „Hodina“ znamená celú hodinu, a „Hodinový“ sa vykladá v tomto zmysle. 

 „Zemný plyn“ alebo „Plyn“ znamená akékoľvek uhľovodíky alebo zmes uhľovodíkov 

a nehorľavých plynov pozostávajúcich primárne z metánu, ktoré pri ich vyťažení z podložia zeme vo 

svojom prirodzenom stave, samostatne alebo spoločne s tekutými uhľovodíkmi, sú v plynnom stave. 

 “Cenník” znamená dokument „Cenník za služby poskytované spoločnosťou POZAGAS a.s. a 

podmienky uplatňovania cien“ publikovaný na stránke www.pozagas.sk.  
 “Starostlivý a obozretný prevádzkovateľ” znamená štandardnú mieru starostlivosti, ktorú má 

vynaložiť Strana plniaca si svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a ďalej znamená mieru usilovnosti, 

obozretnosti a prezieravosti  primerane a spravidla uplatnenú skúseným prevádzkovateľom, ktorý 

podniká v rovnakom odvetví za rovnakých alebo podobných okolností a podmienok pri náležitom 

zohľadnení záujmov druhej Strany. 

 „Tretia strana“ znamená akúkoľvek osobu inú než je Strana. 

 „DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty. 

 

2  Predmet zmluvy 
 

Táto Zmluva vymedzuje podmienky, na základe ktorých sa Dodávateľ zaväzuje sprístupniť počas 

Dodacej lehoty alebo zabezpečiť sprístupnenie pre Odberateľa množstvá Zemného plynu v 

Odovzdávacom mieste, a Odberateľ sa zaväzuje odobrať a zaplatiť za takéto množstvá Zemného plynu. 

 

3  Množstvo 
 

Dodávateľ dodá alebo zabezpečí dodávku množstva Zemného plynu Odberateľovi počas Dodacej lehoty 

v Odovzdávacom mieste tak, ako je definované v Prílohe I tejto Zmluvy (ďalej len ako „Zmluvné 

množstvo“).  

 

4 Cena 

 

Jednotková cena, vyjadrená v EUR/MWh, ktorú má zaplatiť Odberateľ Dodávateľovi za Pridelené 

množstvo v Odovzdávacom mieste počas Dodacej lehoty sa bude rovnať cene, ktorá je definovaná v 

Prílohe I tejto Zmluvy (ďalej len ako „Zmluvná cena“). 

 

5  Postup pri dodávke 
 

Postup pri dodávke je uvedený v Prílohe I tejto Zmluvy.  

 

5.1  Dodávka menšieho množstva  

 

V prípade že v súvislosti s Dodacou lehotou Pridelené množstvo nedosiahne Zmluvné množstvo z dôvodu 

neplnenia Dodávateľa, Strany sú povinné vynaložiť úsilie a vyriešiť takéto neplnenie zmierom do 10 

(desiatich) pracovných dní po výskyte neplnenia Dodávateľa, alebo v rámci inej lehoty dohodnutej medzi 

Stranami („Lehota na nápravu”). 

 

V prípade, že Dodávateľ nenapraví svoje neplnenie v rámci Lehoty na nápravu, Dodávateľ zaplatí 

Odberateľovi sumu rovnú súčinu (i) množstva súvisiaceho s neplnením a (ii) rozdielu, ak je pozitívny, 

medzi (i) jednotkovou cenou, za ktorú Odberateľ konajúci obchodne primeraným spôsobom je alebo by 

bol schopný odkúpiť od Tretej strany (alebo prevádzkovateľa siete) ekvivalentné množstvo Zemného 

plynu, aby nahradil množstvo súvisiace s neplnením a (ii) Zmluvnou cenou. 

 

http://www.pozagas.sk/
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Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie, Dodávateľ zaplatí Odberateľovi sumu akýchkoľvek 

dodatočných prepravných nákladov a poplatkov, ako aj iné primerané a preukázateľné náklady, alebo 

výdavky vzniknuté Odberateľovi v súvislosti s týmto neplnením zo strany Dodávateľa. 

 

5.2  Odobratie menšieho množstva  

 

V prípade že v súvislosti s Dodacou lehotou Pridelené množstvo nedosiahne Zmluvné množstvo z dôvodu 

neplnenia Odberateľa, Strany sú povinné vynaložiť úsilie a vyriešiť takéto neplnenie zmierom do 10 

(desiatich) pracovných dní po výskyte neplnenia Odberateľa alebo v rámci inej lehoty dohodnutej medzi 

Stranami („Lehota na nápravu“). 

 

V prípade, že Odberateľ nenapraví svoje neplnenie v rámci Lehoty na nápravu, Odberateľ zaplatí 

Dodávateľovi sumu rovnú súčinu (i) množstva súvisiaceho s neplnením a (ii) rozdielu, ak je pozitívny, 

medzi (i) Zmluvnou cenou a (ii) jednotkovou cenou, za ktorú Dodávateľ, konajúci obchodne primeraným 

spôsobom je alebo by bol schopný predať Tretej strane (alebo prevádzkovateľovi siete) ekvivalentné 

množstvo Zemného plynu, aby nahradil množstvo súvisiace s neplnením. 

 

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie, Odberateľ zaplatí Dodávateľovi sumu akýchkoľvek 

dodatočných prepravných nákladov a poplatkov, ako aj iné primerané a preukázateľné náklady, alebo 

výdavky vzniknuté Dodávateľovi v súvislosti s týmto neplnením zo strany Odberateľa. 

 

5.3  Dodávka väčšieho množstva  

 

V prípade, že v súvislosti s Dodacou lehotou Pridelené množstvo prekročí Zmluvné množstvo z dôvodu 

neplnenia Dodávateľa, Strany sú povinné vynaložiť úsilie a vyriešiť takéto neplnenie zmierom do 10 

(desiatich) pracovných dní po výskyte neplnenia Dodávateľa alebo v rámci inej lehoty dohodnutej medzi 

Stranami („Lehota na nápravu“). 

 

V prípade že Dodávateľ nenapraví svoje neplnenie v rámci Lehoty na nápravu, Dodávateľ zaplatí 

Odberateľovi sumu rovnú súčinu (i) absolútnej hodnoty množstva neplnenia a (ii) rozdielu, ak je 

pozitívny, medzi (i) Zmluvnou cenou a (ii) jednotkovou cenou, za ktorú Odberateľ, konajúci obchodne 

primeraným spôsobom je alebo by bol schopný predať Tretej strane (alebo prevádzkovateľovi siete) 

ekvivalentné množstvo Zemného plynu tak, aby odstránil absolútnu hodnotu množstva neplnenia. 

 

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie, Dodávateľ zaplatí Odberateľovi sumu akýchkoľvek 

dodatočných prepravných nákladov a poplatkov, ako aj iné primerané a preukázateľné náklady, alebo 

výdavky vzniknuté Odberateľovi v súvislosti s týmto neplnením zo strany Dodávateľa. 

 

5.4  Odobratie väčšieho množstva  

 

V prípade, že v súvislosti s Dodacou lehotou Pridelené množstvo prekročí Zmluvné množstvo z dôvodu 

neplnenia Odberateľa, Strany sú povinné vynaložiť úsilie a vyriešiť takéto neplnenie zmierom do 10 

(desiatich) pracovných dní po výskyte neplnenia Odberateľa alebo v rámci inej lehoty dohodnutej medzi 

Stranami („Lehota na nápravu“). 

 

V prípade že Odberateľ nenapraví svoje neplnenie v rámci Lehoty na nápravu, Odberateľ zaplatí 

Dodávateľovi sumu rovnú súčinu (i) absolútnej hodnoty množstva neplnenia a (ii) rozdielu, ak je 

pozitívny, medzi (i) jednotkovou cenou, za ktorú Dodávateľ, konajúci obchodne primeraným spôsobom, 

je alebo by bol schopný kúpiť od Tretej strany (alebo prevádzkovateľa siete) ekvivalentné množstvo 

Zemného plynu tak, aby nahradil absolútnu hodnotu množstva súvisiaceho s neplnením a (ii) Zmluvnou 

cenou. 

 

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie, Odberateľ zaplatí Dodávateľovi sumu akýchkoľvek 

dodatočných prepravných nákladov a poplatkov, ako aj iné primerané a preukázateľné náklady alebo 

výdavky vzniknuté Dodávateľovi v súvislosti s týmto neplnením zo strany Odberateľa. 
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6 Dane a poplatky, colný štatút Zemného plynu 
 

6.1  Dane a poplatky 

 

Cena Plynu špecifikovaná v tejto Zmluve nezahŕňa DPH, spotrebnú daň a ani iné podobné dane a 

poplatky.  

 

Dodávateľ zaplatí všetky dane a poplatky súvisiace s dodaním Plynu do Odovzdávacieho miesta do 

momentu jeho prevzatia Odberateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a Odberateľ zaplatí 

akékoľvek iné dane a poplatky (napr. spotrebná daň zo Zemného plynu, palivový Plyn, atď.) týkajúce sa 

dodávky Zemného plynu od momentu jeho prevzatia Odberateľom v Odovzdávacom mieste. 

 

Dane týkajúce sa  príjmov, zisku alebo kapitálovej hodnoty znáša každá Strana samostatne. 

 

6.2 Colný štatút Zemného plynu 

 

Množstvá Zemného plynu dodané podľa tejto Zmluvy majú štatút tovaru Európskej únie. Dodávateľ berie 

na seba zodpovednosť a zabezpečí všetky importné postupy a formality súvisiace s dodaním Plynu do 

Odovzdávacieho miesta do momentu jeho prevzatia Odberateľom v súlade s predpismi colných orgánov. 

 

 

7  Fakturácia a platba  
 

7.1  Dodávateľ najneskôr v 15. (pätnásty) kalendárny deň po skončení Dodacej lehoty zašle 

Odberateľovi faktúru uvádzajúcu, okrem iného: 

 

(i) Zmluvnú cenu, 

(ii) Pridelené množstvo, 

(iii) celkovú fakturovanú sumu vyplývajúcu z vynásobenia Zmluvnej ceny a Prideleného množstva,  

(iv) DPH alebo akékoľvek iné dane, ak  sa aplikujú  

 

(ďalej len ako „Faktúra“). 

 

7.2  Faktúra musí byť zaslaná doporučenou poštou, a súčasne e-mailom, ak je to možné. 

 

Faktúra a akákoľvek iná faktúra podľa tejto Zmluvy je splatná v 20. (dvadsiaty) kalendárny deň odo dňa 

prijatia faktúry (ďalej len ako „Dátum splatnosti“).  

 

V prípade, že Dátum splatnosti pre platbu je Dňom pracovného pokoja, potom Dátum splatnosti bude 

bezprostredne nasledujúci Pracovný deň. 

 

Každá platba podľa tejto Zmluvy sa vykoná v peňažnej mene Euro priamym bankovým prevodom Strane, 

ktorej je splatná do príslušného Dátumu splatnosti v banke a prevedená na účet v súlade s touto Zmluvou. 

Všetky bankové poplatky v súvislosti s úhradou zaplatí Odberateľ a všetky bankové poplatky v súvislosti 

s prijatím platby zaplatí Dodávateľ.   

 

Deň, v ktorý je splatná čiastka odpísaná z účtu Odberateľa, sa považuje za kalendárny deň finančného 

vysporiadania. 

 

7.3  V prípade, že Odberateľ nezaplatí Dodávateľovi akúkoľvek splatnú čiastku ku Dátumu splatnosti, 

Dodávateľ bude oprávnený účtovať úrok z takejto sumy vo výške aritmetického priemeru dennej kotácie 

jednomesačnej sadzby EURIBOR plus 2 (dve) % ročne od Dátumu splatnosti do dňa, kedy sa vykoná 

príslušná platba. V prípade, že takýto úrok je nižší než 100 (jedno sto) Euro, potom Odberateľ zaplatí 

paušálnu sumu 100 (jedno sto) Euro Dodávateľovi. Faktúra takýchto úrokov je splatná do 10 (desiatich) 

Pracovných dní po jej prijatí Odberateľom. 
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7.4  V prípade, že ktorákoľvek časť sumy na akejkoľvek faktúre je sporná (ďalej len ako „Sporná 

platba“), dlžná Strana zašle druhej Strane písomné oznámenie o takejto skutočnosti doporučenou poštou 

do šiestich 6 (šiestich) kalendárnych mesiacov po prijatí takejto faktúry, a zaplatí druhej Strane celú 

sumu, s výnimkou prípadu podvodu alebo zjavnej chyby. V takomto prípade Strana, ktorá dlhuje takúto 

sumu, zaplatí správnu čiastku po odpočítaní alebo pripočítaní čiastky, ktorá je pripísateľná takejto zjavnej 

chybe alebo podvodu. 

 

V prípade, že po vyriešení uvedenej fakturačnej nezrovnalosti sa stanoví, že akákoľvek zaplatená čiastka 

nemala byť zaplatená, neodporujúca Strana zašle odporujúcej Strane upravenú faktúru, pričom takáto 

preplatená čiastka bude spätne zaplatená odporujúcej Strane. Strany vynaložia úsilie s cieľom 

vysporiadania spornej sumy čo možno najskôr a to zmierom. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, každá 

suma dohodnutá na úhradu bude zaplatená do 10. (desiateho) kalendárneho dňa po takejto dohode, alebo 

bezprostredne po Dni, ak takýto Deň je Dňom pracovného pokoja. 

 

8 Vlastnícke právo a riziko 
 

Vlastnícke právo a riziko spojené s akoukoľvek zodpovednosťou vyplývajúce zo Zemného plynu 

sprístupneného Dodávateľom a odobratého Odberateľom počas Dodacej lehoty prechádza z Dodávateľa 

na Odberateľa na Odovzdávacom mieste. 

 

9 Kvalita Zemného plynu 
 

9.1 Kvalita Zemného plynu, ktorý má byť dodaný podľa tejto Zmluvy, vrátane jeho hrubej kalorifickej 

hodnoty a tlaku, musí byť v súlade so špecifikáciami, ktoré sú uvedené v Technických podmienkach 

Odberateľa publikované na stránke www.pozagas.sk (ďalej len ako „Špecifikácie“). 

 

9.2  V prípade, že sa kvalita Zemného plynu sprístupneného v Odovzdávacom mieste odlišuje od 

Špecifikácií, každá Strana, ihneď ako sa o takejto skutočnosti dozvedela, sa zaväzuje informovať 

príslušnú druhú Stranu bez omeškania o takejto odchýlke a jej očakávanom trvaní. 

 

9.3  V prípade, že Zemný plyn sprístupnený v Odovzdávacom mieste kedykoľvek nespĺňa Špecifikácie 

(ďalej len ako “Nevyhovujúci plyn”), Odberateľ má právo odmietnuť odobratie takéhoto 

Nevyhovujúceho plynu v súlade s výhradami Odberateľa iba za predpokladu, že Odberateľ neakceptuje 

takýto Nevyhovujúci plyn bez akýchkoľvek poplatkov, sadzieb alebo nákladov, ktoré sú splatné 

v súvislosti s takýmto Nevyhovujúcim plynom. 

 

Ak sú akékoľvek množstvá Nevyhovujúceho plynu (i) dodané predtým, ako sa Odberateľ dozvedel 

o takomto Nevyhovujúcom plyne, a/alebo (ii) dodané Odberateľovi po tom, ako Odberateľ zašle 

oznámenie o odmietnutí Dodávateľovi podľa tohto odseku, potom Dodávateľ zaplatí Odberateľovi všetky 

primerane zdokladované priame náklady, náhradu škody a strát, ktoré vznikli Odberateľovi v dôsledku 

dodávky takýchto množstiev Nevyhovujúceho plynu, za predpokladu, že Odberateľ podnikne všetky 

primerané opatrenia na zníženie svojich nákladov. 

 

9.4  V prípade, že Odberateľ odmietne Zemný plyn z dôvodov podľa článku 9, Nevyhovujúci plyn sa 

považuje za nedodaný a aplikujú sa ustanovenia odseku 5.1. 

 
10 Vyhlásenie a záruky 
 

10.1 S ohľadom na dodávky Zemného plynu v Odovzdávacom mieste, Dodávateľ zaručuje 

Odberateľovi, že je oprávnený previesť na Odberateľa vlastnícke  právo na takýto Zemný plyn, a že 

takýto Zemný plyn je bez zabezpečovacích práv, bremien, vecných bremien a negatórnych záložných 

práv akejkoľvek povahy. 

 

10.2 Každá Strana týmto vyhlasuje a zaručuje druhej Strane, že: 

(i) je spoločnosťou riadne založenou a platne existujúcou vo všetkých ohľadoch podľa práva 

jurisdikcie jej založenia, 

http://www.pozagas.sk/
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(ii) neexistujú žiadne obmedzenia Tretej strany na takúto Stranu uzatvárajúcu a plniacu túto Zmluvu 

ako Dodávateľ a Odberateľ v Odovzdávacom mieste, 

(iii) ako Dodávateľ má všetky oprávnenia, licencie a povolenia potrebné na dodávku a predaj 

Zemného plynu podľa tejto Zmluvy, 

(iv) ako Odberateľ má všetky oprávnenia, licencie a povolenia potrebné na odber a kúpu Zemného 

plynu podľa tejto Zmluvy, a 

(v) nespolieha sa na žiadne vyhlásenia alebo záruky s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tejto 

Zmluve. 

 

11 Zodpovednosť 
 

11.1 Obmedzenie zodpovednosti 

 

Bez toho, aby bola dotknutá platnosť odsekov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 a s výhradou odseku 11.2, a pokiaľ nie je 

dohodnuté v tejto Zmluve inak, žiada Strana nie je zodpovedná druhej Strane za akékoľvek následné 

alebo nepriame straty, náklady, výdavky alebo škody vzniknuté takejto druhej Strane v dôsledku 

akéhokoľvek úkonu alebo opomenutia ktorejkoľvek Strany alebo osôb použitých takouto Stranou 

pri plnení jej záväzkov podľa Zmluvy (ako zástupcovia) alebo právnych zástupcov Strany v súvislosti 

s akoukoľvek záležitosťou vyplývajúcou z tejto Zmluvy, alebo súvisiace s touto Zmluvou, či inak s ňou 

spojené. 

 

11.2 Úmyselné neplnenie a iné kogentné prepisy  

 

Nič v tejto Zmluve však nepôsobí tak, že vylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť Strany za: 

(i) zranenie osoby alebo úmrtie vyplývajúce z úmyselného porušenia alebo nedbanlivosti takejto 

Strany alebo ktorejkoľvek z osôb zamestnaných takouto Stranou alebo zástupcu Strany pri 

plnení jej záväzkov podľa tejto Zmluvy alebo právnych zástupcov Strany, alebo 

(ii) akúkoľvek inú škodu z dôvodu úmyselného porušenia, podvodu alebo hrubej nedbanlivosti 

Strany alebo osôb zamestnaných takouto Stranou alebo zástupcu Strany pri plnení jej záväzkov 

podľa tejto Zmluvy alebo právnych zástupcov Strany. 

 

12 Vyššia moc 
 

Pojem „Vyššia moc“ znamená akýkoľvek prípad alebo okolnosť, ktorá (i) je mimo primeranej kontroly 

dotknutej Strany, a (ii) ktorá nemohla byť predpokladaná, zabránená alebo prekonaná vynaložením 

obvyklého úsilia Starostlivého a prezieravého prevádzkovateľa dotknutou Stranou, a (iii) spôsobuje alebo 

má za následok porušenie, alebo omeškanie, dotknutou Stranou plniť si ktorékoľvek svoje záväzky podľa 

tejto Zmluvy okrem ktoréhokoľvek platobného záväzku podľa tejto Zmluvy. 

 

Bez toho, aby tým bola dotknutá všeobecná povaha vyššie uvedeného, nasledujúce prípady alebo 

okolnosti sú považované za Vyššiu moc: 

(i) nedostatok, pozastavenie alebo akékoľvek obmedzenie služby či akýkoľvek iný podobný prípad 

majúci dopad na Odberateľa a/alebo akýkoľvek iný priamy upstream a downstream systém, 

ktorý zabraňuje Strane plniť si svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, 

(ii) neplánovaná údržba siete prevádzkovanej Odberateľom a/alebo akéhokoľvek iného priameho 

bezprostredne relevantného upstream a downstream systému, 

(iii) akýkoľvek úkon alebo opomenutie Odberateľa a/alebo akéhokoľvek iného priameho upstream a 

downstream systému a/alebo akýkoľvek úkon alebo opomenutie zo strany národných orgánov, 

ktoré zabraňuje Strane plniť si svoj záväzok dodať Zmluvné množstvo náležite nominované v 

súlade s touto Zmluvou.  

 

Dotknutá Strana bude zbavená svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy v rozsahu, v ktorom vzhľadom na 

Vyššiu moc nie je schopná plniť si takéto záväzky podľa Zmluvy. 

 

Dotknutá Strana domáhajúca sa zbavenia záväzkov z dôvodu Vyššej moci je povinná: 
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(i) bezodkladne oznámiť druhej Strane prípad alebo okolnosť Vyššej moci, pričom vynaloží 

maximálne primerané úsilie a poskytne všetky dostupné informácie ohľadom dôvodu daného 

prípadu a odhad času potrebného na nápravu situácie Vyššej moci, a 

(ii) bezodkladne vynaloží svoje primerané úsilie s cieľom obmedziť negatívne dopady a promptne 

napraviť daný stav za účelom splnenia svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

 

 

13 Postúpenie 
 

Žiadna Strana nie je oprávnená postúpiť, zaťažiť, zriadiť záložné právo ani inak nakladať s touto 

Zmluvou alebo ktorýmkoľvek zo svojich príslušných práv a záväzkov podľa tejto Zmluvy bez 

výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany. 

 

14 Ukončenie Zmluvy 
 

Každá Strana je oprávnená  predčasne vypovedať túto Zmluvu v nasledovných prípadoch: 

(i) v prípade, že druhá Strana spôsobí podstatné porušenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, 

najmä nevykoná platby načas za predpokladu, že Strana v porušení nenapravila takéto porušenie 

do uplynutia lehoty 5 (piatich) kalendárnych dní po zaslanom oznámení v tomto zmysle, 

(ii) v rozsahu povolenom zo zákona, v prípade konkurzu, platobnej neschopnosti, platného zániku, 

zrušenia alebo likvidácie druhej Strany alebo v prípade, že takáto Strana podnikne akýkoľvek 

úkon na podporu vyššie uvedených úkonov, alebo naznačí svoj súhlas, schválenie alebo 

povolenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených úkonov. 

 

 

15 Dôverná povaha 
 

Podmienky tejto Zmluvy a ktorékoľvek informácie dôvernej alebo majetkovej povahy v písomnej, 

verbálnej alebo elektronickej forme, ktoré Strana získa od druhej Strany podľa tejto Zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné, a to do 2 (dvoch) rokov po ukončení platnosti tejto Zmluvy 

alebo po jej vypovedaní. 

 

Záväzky dôvernej povahy sa nevzťahujú na nasledovné: 

(i) na sprístupnenie informácií ktorémukoľvek prevádzkovateľovi prepravnej siete (TSO) a/alebo 

prevádzkovateľovi obchodného bodu (Hub Operator) a/alebo inému prevádzkovateľovi 

prepojenej siete v prípade, ak sa takéto sprístupnenie vyžaduje na realizáciu prepravy Zemného 

plynu vrátane, avšak bez obmedzenia, na pridelenie poskytnuté zo strany ktoréhokoľvek TSO 

a/alebo Hub Operátora a/alebo iného prevádzkovateľa prepojenej siete, 

(ii) v rozsahu, v ktorom sa takéto sprístupnenie informácií vyžaduje na základe platných zákonov, 

poriadku či predpisu alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo správnym 

konaním, 

(iii) na sprístupnenie informácií pre zamestnancov, pridružené osoby, zástupcov, dodávateľov alebo 

poradcov Strany, ktorí sa zaviazali zachovávať dôvernú povahu takýchto podmienok a/alebo 

informácií, 

(iv) v rozsahu, v ktorom takéto informácie sú už verejne dostupné (alebo inak už známe Strane 

prijímajúcej takéto informácie), inak než prostredníctvom porušenia tejto Zmluvy, 

(v) na sprístupnenie informácií akémukoľvek orgánu štátnej správy alebo regulačnému či 

administratívnemu orgánu, ktorý má oprávnenie zaväzovať svojím rozhodnutím sprístupňujúcu 

Stranu, 

(vi)  na sprístupnenie informácií pre v dobrej viere zamýšľaného právneho nástupcu práv a záväzkov 

Strany podľa tejto Zmluvy za predpokladu, že takáto Strana uzatvorí záväzok dôvernej povahy 

v prospech druhej Strany za rovnakých podmienok, ako sú podmienky obsiahnuté v tomto 

odseku. 
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16 Rozhodné právo a spory 
 

16.1 Táto Zmluva sa vykladá a riadi podľa práva Slovenskej republiky (s výnimkou predpisov 

a smerníc,  ktoré riadia kolízne normy ako aj Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru). 

Ohľadom záležitostí, ktoré nie sú špecifikované v tejto Zmluve, zmluvné vzťahy vymedzené v tejto 

Zmluve sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a príslušnými právnymi predpismi. 

 

16.2 V prípade akéhokoľvek nároku, rozporu alebo sporu vyplývajúceho zo Zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou sa Strany budú usilovať ho vyriešiť v dobrej viere rokovaniami medzi nimi. Ak sa takýto nárok, 

rozpor alebo spor nepodarí vyriešiť rokovaním do 30 (tridsiatich) Dní po dni iniciovania rokovania, 

takýto nárok, rozpor alebo spor bude predložený a s konečnou platnosťou rozhodnutý rozhodcovským 

konaním vo Viedni v súlade s Arbitrážnymi pravidlami Medzinárodnej obchodnej komory Paríž (ICC). V 

súlade s uvedenými Pravidlami budú vymenovaní traja rozhodcovia. Rozhodcovské konanie sa bude 

viesť v anglickom jazyku. 

 

17 Všeobecné ustanovenia 
 

17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Strán. 

 

17.2 Odberateľ prehlasuje Dodávateľovi, že táto Zmluva je transakciou, ktorá sa oznamuje v súlade s čl. 

3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva 

článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a 

transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“). Odberateľ a 

Dodávateľ sa dohodli, že Dodávateľ popri splnení vlastnej oznamovacej povinnosti podľa Vykonávacieho 

nariadenia v súvislosti s touto Zmluvou splní v mene Odberateľa riadne a včas aj oznamovaciu povinnosť 

Odberateľa, na čo ho Odberateľ podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje. Odberateľ je povinný poskytnúť 

Dodávateľovi všetky potrebné informácie a súčinnosť. Dodávateľ je povinný bezodkladne po splnení 

Odberateľovej oznamovacej povinnosti preukázať jej splnenie Objednávateľovi. Dodávateľ zodpovedá 

Objednávateľovi za akékoľvek škody v súvislosti s nesplnením alebo vadným splnením Odberateľovej 

oznamovacej povinnosti.  

 

17.3 Ktorákoľvek  Strana, ak bude o to požiadaná druhou Stranou, sa zaväzuje podpísať, potvrdiť alebo 

doručiť takejto Strane bezodplatne akékoľvek iné dokumenty a podniknúť akékoľvek také dodatočné 

úkony ako môže byť primerane požadované za účelom uskutočnenia transakcií a operácií zamýšľaných 

v tejto Zmluve. 

 

17.4 Táto Zmluva predstavuje úplnú a kompletnú dohodu oboch Strán a nahrádza a ruší všetky 

predchádzajúce komunikácie, ujednania a dohody medzi Stranami v súvislosti s touto Zmluvou, bez 

ohľadu na to, či písomné alebo verbálne, výslovné alebo implikované. 

 

17.5 Akékoľvek a všetky modifikácie a dodatky tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme 

a podpísané oboma Stranami alebo ich povolenými nástupcami alebo postupníkmi. 

 

17.6 Každá písomná komunikácia v súvislosti s touto Zmluvou bude v slovenskom jazyku. 

 

17.7 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane neúčinné, neoperatívne alebo 

neplatné, účinnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá. Strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné, 

neoperatívne alebo neplatné ustanovenie novým účinným a operatívnym ustanovením, ktoré dosahuje 

ekonomický, technický a/alebo právny výsledok čo možno najpodobnejší tomu ustanoveniu, ktoré je  

neúčinné, neoperatívne alebo neplatné. 

 

17.8 Táto Zmluva bola vyhotovená výlučne v slovenskom jazyku a podpísaná v 2 (dvoch) origináloch. 

*** 
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NA DÔKAZ ČOHO Strany tejto Zmluvy zabezpečili podpísanie tejto Zmluvy svojimi riadne 

oprávnenými zástupcami. 

 

V [DOPLNIŤ], dňa [DOPLNIŤ] V [DOPLNIŤ], dňa [DOPLNIŤ] 

 

Za a v mene spoločnosti Za a v mene spoločnosti 

[DOPLNIŤ] POZAGAS a.s. 

 

 

 

Meno :  [DOPLNIŤ]           Meno:  [DOPLNIŤ] 

Funkcia :  [DOPLNIŤ]           Funkcia:  [DOPLNIŤ] 

 

 

 

 

Meno:  [DOPLNIŤ]           Meno:  [DOPLNIŤ] 

Funkcia:  [DOPLNIŤ]           Funkcia:  [DOPLNIŤ] 
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PRÍLOHA I: Formulár pre predloženie záväznej cenovej ponuky  
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PRÍLOHA II: Oprávnení zástupcovia 

 
 

Oprávnení zástupcovia spoločnosti [DOPLNIŤ]: 
 

Zmluvné záležitosti: 

[DOPLNIŤ] [DOPLNIŤ] 

 

Logistika: 

[DOPLNIŤ] [DOPLNIŤ] 

 

Dispečing: 

[DOPLNIŤ] [DOPLNIŤ] 

 

Fakturácia: 

[DOPLNIŤ] [DOPLNIŤ] 

 

Akékoľvek úpravy týchto údajov sa musia oznámiť v písomnej forme!  

 

Oprávnení zástupcovia spoločnosti POZAGAS a.s.: 

 

Obchodné zmluvné záležitosti: 

Martin Beňa +421 34 772 5810,11,14 

 bena@pozagas.sk 

 

Dispečing: 

POZAGAS a.s. dispečing 24/7 mslab.dispatching@pozagas.sk 

 

Fakturácia: 

Ján Smatana +421 34 772 5939 

POZAGAS a.s. smatana@pozagas.sk  

Malé námestie 1  

901 01  Malacky 

Slovenská republika   

 

Akékoľvek úpravy týchto údajov sa musia oznámiť v písomnej forme! 
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