
Článok V. 
Platobné podmienky 

1. Fakturačným obdobím pre dodávku plynu do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie za ktoré sa vykonáva 

vyúčtovanie odberu plynu. Obdobie vyúčtovania odberu plynu je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa zaväzuje za dodávku plynu, 
uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov 
pravidelne lx mesačne, vo výške 100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca 
dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná v 20. deň mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúčtovaniu. 
Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje za dodávku plynu 
uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov, 
pravidelne lx mesačne, vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca 
dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 20. deň nasledujúceho mesiaca. 

^ v prípade, ze preoavajuci neooorzí termín pinenia, aonoonuty v tejto zmluve, unraoi Kupujúcemu zmiuvnu poKutu vo vysKe 
0,03% z ceny nerealizovaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. V prípade 
omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za 
každý deň omeškania. Základom na výpočet je cena s DPH. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane 
oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Nedodržanie záväzku realizácie predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite 
a termíne zo strany predávajúceho, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka). 

4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle 
odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur, vyfakturuje dodávateľ 
odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná. 

5. Prípad, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným 
porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky plynu a distribučných služieb dohodnutých 
touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta 
odberateľa od distribučnej siete. 

Článok VI . 
Trvanie zmluvy 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do dňa skončenia platnosti dohodnutej ceny (čl. rV.) 
(ďalej len „obdobie trvania zmluvy"), s dodávkou plynu v cenách podľa čl. IV. tejto zmluvy 

od dohodnutého dňa začiatku dodávky, do dňa skončenia platnosti dohodnutej ceny. 

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak 
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá 
zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo 

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

Článok VII . 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, VOP a 
Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 261 a § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom. Ustanovenia tejto 
zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky 
budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom začiatku dodávky plynu v zmysle čl. II. bod 1. tejto zmluvy. 


