
Článok II. 

Dodávka plynu 

1. Dňom začiatku dodávky plynu podľa tejto zmluvy je 01.11.2012. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v ročnom zmluvnom množstve, špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, ktoré odberateľ požaduje dodať a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť. Zmluvné strany sa 
tiež dohodli na dennom maximálnom množstve (ďalej len „DMM"), špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorým je 
maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ oprávnený odobrať na odbernom mieste v ktorýkoľvek deň počas trvania 
tejto zmluvy. V prípade prekročenia odberu nad D M M je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi poplatky v zmysle 
bodu 2.7.2. VOP. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na záväzku minimálneho odberu (Take or Pay), ktorý predstavuje minimálne množstvo plynu 
v objeme 70% ročného zmluvného množstva, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať. V prípade ak odberateľ počas roka 
odoberie menej ako touto zmluvou dohodnuté minimálne množstvo plynu dodávateľ má právo na úhradu odplaty za 
pripravenosť plniť svoje záväzky z tejto zmluvy, a to vo výške 50% z ceny za komoditu plynu (sadzba za odobratý 
plyn) dohodnutej touto zmluvou za neodobratý objem minimálneho množstva plynu. 

4. Odber plynu nad úrovňou ročného zmluvného množstva je možné dodatočne dokúpiť. Takýto odber je potrebné 
dodávateľovi oznámiť v dostatočnom predstihu (minimálne 1 kalendárny mesiac), v opačnom prípade môže dôjsť 
ku zvýšeniu ceny požadovaného množstva plynu. 

5. Za plyn dodaný podľa tejto zmluvy je považovaný plyn, ktorý prešiel meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré 
dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") podľa osobitných predpisov upravujúcich 
meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS. Odpočty nameraných údajov v odberných 
miestach uskutočňuje PDS. 

6. Množstvo plynu dodaného podľa tejto zmluvy je merané v m3 a obchodnou jednotkou pre fakturáciu je MWh. 
Prepočetz m3 na MWh sa riadi Prevádzkovým poriadkom PDS, t.j. SPP Distribúcia a.s. 

Článok III. 
Zodpovednosť za odchýlku 

1. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu. 

Článok IV. 

Cena 

1. Cena za združenú dodávku plynu pre odberateľov kategórie mimo domácnosti je stanovená podľa produktu 
dohodnutého v tejto Zmluve a je určená takto: 

a) cena za dodávku plynu /sadzba za odobratý plyn/ je určená dohodou zmluvných strán (ďalej len „dohodnutá 
cena") od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.12.2014 (ďalej len „deň skončenia platnosti dohodnutej 
ceny"), pričom dohodnutá cena 

pre obdobie od začiatku dodávky do 31.12.2014 je: 
- sadzba za odohraný plyn: 0.03048 EUR/kWh pre produkt M4 

- fixná mesačná sadzba je: 2.05 EUR 

b) cena za prepravu, distribúciu plynu a skladovanie plynu bude fakturovaná podľa cenového rozhodnutia 
ÚRSO platného a účinného v čase dodávky plynu, 

c) k cenám uvedeným pod písm. a) a písm. b) tohto článku sa pripočítava DPH, prípadne ďalšie dane a poplatky 
stanovené príslušnými právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom stanoveným príslušnými právnymi 
predpismi. 


