
Číslo 7mluvy:
Dodávateľ 

Obchodné meno: IČO:
Sídlo: Robotnícka DIČO: Kontaktná a korešpondenčná adresa:

Považská Bystrica  IČ DPH: Bajkalská /B,   Bratislava
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK31 7500 0000 0000 2595 5233 E-mail: podpora@elgas.sk

7ápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. /R Zákaznícka linka : / 6
Licencie: Elektrina: 2009E0379 Plyn: 2009P0130 Website:  www.elgas.sk

7ástupca na rokovanie: Mobil: E-mail:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Ulica:

Telefón: E-mail:

Bankové spojenie:
7ápísaná v OR Okresného súdu/živnostenskom/inom registri: Oddiel: Vložka číslo:

V zastúpení: Meno a priezvisko/Obchodné meno: Funkcia:

Korešpondenčná adresa:

e-mail:

Typ Odberateľa: zariadenie sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately odberateľ do  tisíc k1h/rok mimo domácnosť
vyrábajúci  teplo a TÚV určené pre domácnosť alebo pre prevádzk.zdrav.zariad., zariad.soc.služieb,sociálno- poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti
právnej ochrany detí a soc. kurately alebo školu, a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo

skupina koncových vlastníkov bytov a NP v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev TÚV škola
pre domácnosti zákonné zastúpená zastúpená osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja 

podľa  osobitného predpisu a podľa predpisu vydaného podľa §  ods.  písm. a  zákona č. /  7.z. 

Produkt a Cena za združenú dodávku
PLYN A/ Cena za združenú dodávku je určená podľa Cenníka dodávky plynu pre neregulovaných odberateľov Produkt:

B/ Cena za združenú dodávku je určená podľa Cenníka dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov okrem domácnosti Produkt:

C/ X Spôsob a podmienky výpočtu ceny za združenú dodávku plynu sú na základe dohody Odberateľa a Dodávateľa špecifikované v Prílohe č.  tejto 7mluvy
Základné parametre C/:

PRODUKT X SPOT COMBO fixSPOT FIX INDEX

PRIRÁ9KA Kspot  eur/MWh Kspot eur/MWh Kfix eur/MWh eur/MWh k eur/MWh

Celkový počet odberných miest na Zmluve Špecifikácie odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 
Celkové Ročné množstvo MWh MWh MWh

Spôsob úhrady: Bankový účet: X Inkaso: IBAN:

Preddavkové platby: X splatné k:  dňu kalendárneho mesiaca Vyúčtovanie: dní od dátumu dodania
7asielanie faktúr: Elektronicky: X Listinne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto 7mluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. : 7oznam a špecifikácia odberných miest odberateľa, dohodnuté množstvo a prípadné iné dojednania X Príloha č. a: Cenník  pre zraniteľných odberateľov

Príloha č. : Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu X Príloha č. : Informácia k ochrane osobných údajov X

Príloha č. : Dohoda o cene plynu medzi Odberateľa a Dodávateľom X Príloha č. : Poučenia pre odberateľa X

Príloha č. : Plnomocenstvo Príloha č. : Odberový diagram
Príloha č. : Cenník  pre neregulovaných odberateľov X Príloha č. : Informácia o obmedzujúcich vykurovacích

krivkách alebo odberových stupňoch

Zmluva na dobu: určitú  rok určitú  roky neurčitú X iné Požadovaný začiatok združenej dodávky :

202211_02

Zákaznícka podpora: +421 2 3268 3801 | podpora@elgas.sk | www.elgas.sk

13,600

 Mesačné:

Trvanie Zmluvy 

1.1.2023

Požadovaný dátum ukončenia 7mluvy:

23122183

Prešov

1

Súpisné číslo:

Predmet Zmluvy

Mobil:

PSČ:

Ulica:

Orientačné číslo:

2024 2025

SK9811110000001019764005

2000

Platobné podmienky

2023

Sro 2847/P

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK9811110000001019764005

Dodávateľ sa na základe tejto 7mluvy zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi združenú službu dodávky plynu do jeho odberného miesta odberných miest  špecifikovaného v tejto 7mluve alebo v prílohe č.  tejto 
7mluvy a to v množstve dohodnutom v tejto 7mluve a/alebo v prílohe č.  tejto 7mluvy, distribúciu do jeho odberného miesta odberných miest  vrátane súvisiacich služieb a prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku, a to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto 7mluvou a príslušnými obchodnými podmienkami združenej dodávky plynu koncovým odberateľom plynu ďalej aj ako 
"Obchodné podmienky" , ktoré tvoria prílohu č.  tejto 7mluvy. Odberateľ sa zaväzuje plyn v dohodnutom množstve odobrať, riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za združenú dodávku plynu, a 
to všetko v súlade s touto 7mluvou a Obchodnými podmienkami.

Mesto:

Ing. Peter Miklovič konateľ

40

31 722 814

Ing. Pavel Kopčík 0905 821 049

PREŠOV REAL, s.r.o.

IČO/Dátum narodenia: IČ DPH: SK2020521393 DIČ: 2020521393

Mesto: Prešov PSČ:

Slovenská Súpisné číslo:

080 01

ZMLUVA O ZDRU9ENEJ DODÁVKE PL3NU
pre koncového odberateľa okrem domácnosti

ďalej len "Zmluva")

ELGAS, s.r.o. 36314242

Kvartálne: 3 10

Prílohy k Zmluve

2021518719

SK2021518719

Odberateľ

Orientačné číslo:

http://www.elgas.sk/


Odberateľ a Dodávateľ sa výslovne dohodli, že:

Odberateľ svojim podpisom na 7mluve potvrdzuje, že: 

Za Odberateľa Za Dodávateľa

V Dňa: V Dňa:

Osoba, ktorá dojednala 7mluvu
Meno a priezvisko:

Osoba oprávnená na podpis 7mluvy Osoba oprávnená na podpis 7mluvy
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Funkcia: Funkcia:

                                                    

* všetky uvedené ceny sú bez DPH

**  výber vyplňte alebo označte X

***   formulár vyplňte paličkovým písmom

Zákaznícka podpora: +421 2 3268 3801 | podpora@elgas.sk | www.elgas.sk

Ing. Roman BlahoIng. Peter Miklovič
konateľ obchodný riaditeľ

h  akceptuje aj prípadný skorší dátum začatia dodávky plynu než od požadovaného začiatku združenej dodávky uvedený v tejto v 7mluve alebo aj neskorší dátum než predpokladaný začiatok, ak vznikne 
obchodná, právna, technická alebo iná prekážka brániaca začatiu dodávky plynu,
i  si je vedomý toho, že cenníky, ktoré tvoria prílohu tejto 7mluvy, sú účinné v čase uzatvárania 7mluvy a je možné ich meniť spôsobom a za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach, pričom ceny 
uvedené v cenníku prílohe č. a  pre príslušné obdobie združenej dodávky podliehajú schváleniu zo strany Úradu pre reguláciu a teda v čase uzatvorenia 7mluvy ich Dodávateľ nemusí vedieť Odberateľovi 
poskytnúť, s čím Odberateľ súhlasí a uvedené netvorí prekážku uzatvorenia tejto 7mluvy,
j  si je vedomý toho, že ak ktorýkoľvek cenník Dodávateľa alebo dohoda o cene výslovne neobsahuje sumu za niektorú zložku, z ktorých pozostáva cena za združenú dodávku, pri určení sumy za takúto 
zložku ceny za združenú dodávku sa postupuje sa podľa Obchodných podmienok,
k  si je vedomý toho, že všetky informácie týkajúce sa alebo súvisiace so 7mluvou, najmä Obchodné podmienky, Informácie, cenníky, poučenia pre odberateľa o jeho právach a povinnostiach a ďalšie 
zákonné informácie, ktoré je Dodávateľ povinný oznamovať, sú zverejnené aj na www.elgas.sk, kde sú dostupné aj ich aktualizácie a kde sa Odberateľ s nimi môže tiež oboznamovať.

a  pred jej podpisom mu boli poskytnuté informácie o tom, že Dodávateľ spracúva osobné údaje ďalej len „OÚ“  Odberateľa ako dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ  
/  z . .  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica / /ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov  ďalej len 

„GDPR“ , a to najmä na účel uzavretia a plnenia 7mluvy ako aj na ďalšie účely týkajúce sa Odberateľa – fyzickej osoby, uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov ďalej aj ako "Informácie"), 

pričom si je vedomý, že poskytnuté Informácie ako aj ďalšie informácie týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním OÚ sú uvedené v prílohe č.  tejto 7mluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a sú 
dostupné aj na webovej stránke Dodávateľa www.elgas.sk v časti GDPR,
b  si je vedomý toho, že je povinný poskytovať Dodávateľovi len správne, úplné a aktualizované OÚ a zaväzuje sa bezodkladne informovať Dodávateľa o každej zmene svojich OÚ,
c  pred jej podpisom sa oboznámil a prevzal všetky v nej označené prílohy, účinné ku dňu uzatvorenia 7mluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 7mluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať, 
pričom si je vedomý a súhlasí s tým, že Informácie, cenníky, poučenia pre odberateľa o jeho právach a povinnostiach, ktoré obdržal Odberateľ pred podpisom 7mluvy, a ktoré sú dostupné aj na webovom 
sídle Dodávateľa www.elgas.sk, na kontaktných miestach Dodávateľa a prípadne aj v internetovej klientskej zóne Dodávateľa, nemusia byť z uvedeného dôvodu priložené v listinnej podobe k 7mluve,
d  mu bola poskytnutá písomná informácia o obsahu 7mluvy v primeranom časovom predstihu pred uzavretím tejto 7mluvy a mal dostatok času na riadne posúdenie informácií o jej obsahu,
e  pred jej podpisom mu bol poskytnutý stručný a ľahko čitateľný súhrn obsahu 7mluvy, ktorý okrem iného zahŕňal aj  identifikáciu Dodávateľa, hlavné podmienky ponúkanej združenej dodávky, informáciu o 
cene alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia 7mluvy,
f  pred jej podpisom  mu bola poskytnutá informácia o jeho právach týkajúcich sa dostupných mechanizmov na urovnanie sporu,
g  súhlasí s tým, že dodávka plynu začne dňom, kedy bude ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa plynu, pokiaľ takáto bola dohodnutá,

Ak by niektoré ustanovenia 7mluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí 7mluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení 7mluvy. Namiesto 
neplatných ustanovení 7mluvy sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 7mluvy.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Prípadné spory vyplývajúce z realizácie obsahu tejto 7mluvy, ktoré sa zmluvným 
stranám napriek ich obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

7mluvné strany vyhlasujú, že túto 7mluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zbavenej akéhokoľvek omylu, vážne a nie v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok, ďalej, že 7mluva je vyhotovená v predpísanej forme a zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

Záverečné ustanovenia

Prešove Bratislave

podpispodpis

a  ak sa kedykoľvek aj spätne  preukáže, že Odberateľ nesplnil ktorúkoľvek z podmienok pre zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ alebo nesplnil podmienky pre vznik nároku na združenú dodávku 
za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákona č. /  7.z., bez ohľadu na vyššie uvedené sa má za to, že Cena za združenú dodávku bola medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá podľa Cenníka dodávky plynu pre neregulovaných odberateľov bez ohľadu na jeho presný názov  platného a účinného pre to-ktoré príslušné obdobie, počas ktorého sa uskutočňuje združená 
dodávka; to neplatí v prípade, ak je uzatvorená dohoda Odberateľa a Dodávateľa o cene príloha č. ,  

b  v prípade akejkoľvek zmeny, najmä zmeny v predmete podnikania, zmeny zápisov v príslušnom registri alebo účelu, na ktorý odoberá plyn vrátane toho, ak sa účel, na ktorý odoberá plyn čo i len 
čiastočne zmení , ktorá má alebo môže mať dopad na správnosť alebo úplnosť informácií  uvedených Odberateľom v 7mluve, najmä údaja o type Odberateľa, vopred bezodkladne informuje Dodávateľa a 
dohodne sa na zmene 7mluvy vrátane jej príloh,

Vyhlásenia a ostatné ustanovenia
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Príloha č. 3 

 
uzatvorená medzi  

 
Dodávateľom  
ELGAS, s.r.o., IČO : 36 314 242, so sídlom Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, zápis : Obchodný register Okresného súdu 
Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 40896/R  
a 
 
Odberateľom 
Meno a priezvisko/Obchodné meno:  PREŠOV REAL, s.r.o. 
Sídlo (ulica, mesto, PSČ : Slovenská 40, 080 01  Prešov 
IČO: 31 722 814 
Zápis v registri: Okresného súdu: Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:2 4 /P 

 
 

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 7mluvné strany sa dohodli, že počas každého roka trvania tejto Zmluvy Dodávateľ dodá a Odberateľ odoberie plyn v 
Ročnom množstve vyplývajúcom zo Zmluvy, pričom priebeh dodávky plynu do príslušného odberného miesta sa určí 
podľa Odberového diagramu dohodnutého v Prílohe č. 8 Zmluvy. V Prílohe č. 1 si zmluvné strany dohodli vo vzťahu ku 
každému príslušnému odbernému miestu Odberateľa aj denné maximálne množstvo plynu ďalej aj ako „DMM“ , ktoré 
je Odberateľ oprávnený odobrať podľa tejto Zmluvy v tom-ktorom príslušnom odbernom mieste v ktorýkoľvek plyná-
renský deň (t.j. časové obdobie 24 hodín definované príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom) počas obdo-
bia, na ktoré sa toto množstvo objednáva. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté DMM v opačnom prípade je po-
vinný Dodávateľovi zaplatiť všetky s tým spojené platby (ceny, poplatky, sankcie a pod.), a to najmä, avšak nie výlučne, 
aj poplatok za prekročenie DMM podľa cenníka príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete ďalej aj ako „PDS“) na 
vstupnom a výstupnom bode. Pokiaľ zmluvné strany v tejto Zmluve nedojednali Odberový diagram, množstvo plynu podľa 
prvej vety tohto odseku zodpovedá typovému diagramu odberu zodpovedajúcemu príslušnej distribučnej sadzbe vzťa-
hujúcej sa na Odberateľa a priznaného pre príslušné odberné miesto PDS. 

1.2 Hodnoty Ročného množstva vyplývajúce zo Zmluvy sú záväzné pre každý rok trvania tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné 
strany najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho roka dodávky  písomne nedohodnú na ich zmene; v takom prípade sa 
za záväzné hodnoty Ročného množstva považujú hodnoty Ročného množstva dohodnuté medzi zmluvnými stranami v 
písomnom dodatku k tejto Zmluve. Hodnoty DMM vyplývajúce z Prílohy č. 1 Zmluvy sú záväzné pre každý rok trvania tejto 
Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú na ich zmene v lehote do 30. novembra predchádzajúceho roka 
dodávky; v takom prípade sa za záväzné považujú hodnoty DMM dohodnuté medzi zmluvnými stranami v písomnom 
dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ zároveň dôjde k ich schváleniu zo strany PDS. 

2 CENOVÉ DOJEDNANIA 

2.1.1 ceny za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ktorá je pri tomto produkte v celom rozsahu zá-
vislá od aktuálnej ceny plynu na spotovom trhu označená sumárne aj ako „SPOT“ , a počíta sa pre každý deň vyhodno-
covaného obdobia zvlášť nasledovne: 

 �� �_ ň = [CEGH VTP DA + �  ]  
 

Vstupujúce ceny sú určené položkami:  

CEGH VTP DA 

Cena CEGH VTP DA je denná cena publikovaná pre všetky kalendárne dni „DA“ alebo „WE“  na 

stránke https://www.powernext.com  v sekcii „Natural gas markets“, v časti „Spot market data“, 
v odstavci pre „European gas spot index“ pre „GEFH“.   �   je predajný koeficient prirážka  obchodníka pripočítavaný k cene za časť SPOT 

 

http://www.elgas.sk/
https://www.powernext.com/
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2.1.2 ceny za štruktúrovanie ďalej aj ako „PSTR“ , ktorá sa na základe dohody zmluvných strán dojednáva v sume uvedenej 
v článku 3.2 tejto Zmluvy, 

2.1.3 ceny  za skladovanie, ktorá: 
▪ sa na základe dohody zmluvných strán dojednáva v sume uvedenej v článku 3.2 tejto Zmluvy. 

2.2 Cena za prepravu   
▪ sa na základe dohody zmluvných strán dojednáva v sume uvedenej v článku 3.2 tejto Zmluvy. 

2.3 Cena za distribúciu plynu je regulovaná a bude pripočítaná k cene plynu podľa cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví, platných v čase dodávky. 

2.4 K uvedeným platbám a cenám bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty a ďalšie dane a poplatky podľa platných právnych 
predpisov v čase uskutočnenia združenej dodávky. 
 

3 ĎALŠIE DOJEDNANIA 

3.1 V prípade požiadavky na zmenu Ročného množstva, DMM, Odberového diagramu alebo počtu odberných miest, do kto-
rých je zo strany Dodávateľa zabezpečovaná združená dodávka podľa tejto Zmluvy, je zmena zo strany Dodávateľa ak-
ceptovaná iba v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach zmeny a za týmto účelom uzatvoria písomný 
dodatok k tejto Zmluve. V prípade, ak k zmene na príslušnom odbernom mieste dochádza zo strany PDS, k aktualizácii 
údajov v tejto Zmluve dochádza automaticky, bez potreby uzavretia dodatku k Zmluve.  

3.2 7mluvné strany si dohodli tieto podmienky združenej dodávky: 
 

* nehodiace sa preškrtnite, v prípade, že tak neurobíte, má sa za to, že bola zvolená možnosť- daňový doklad, 
**  v prípade voľby zasielania faktúr v tlačenej listinnej podobe, Dodávateľ si vyhradzuje právo spoplatniť túto voľbu v  
  zmysle platného cenníka služieb. 

 

3.3 Faktúra za príslušný mesiac dodávky v prípade každého mesačne zúčtovaného odberného miesta obsahuje okrem iných 
zložiek celkový súčet platieb  za všetky príslušné obchodné dni príslušného mesačného obdobia dodávky, pričom platba 
za príslušný obchodný deň je súčinom CENA_SPOTDeň a ODBERDeň, ktorým sa rozumie nameraný odber v príslušnom 
obchodnom dni dodávky. Prílohou faktúry bude súbor s vyčíslenými objemami a cenami za dodávku v jednotlivých ob-
chodných dňoch za príslušné mesačné obdobie dodávky. Faktúra za príslušné obdobie dodávky u ročne zúčtovaného 
odberného miesta bude okrem iných zložiek obsahovať platbu, ktorú Dodávateľ vypočíta súčinom skutočne odobratého 
zemného plynu odčítaného príslušným PDS) a hodnoty váženého priemeru ceny za príslušné obdobie dodávky, stano-
venej na základe váhy hodnôt TDDDeň a CENA_SPOTDeň za príslušné odčítané obdobie dodávky, pričom TDDDeň sa pre 
účely tejto Zmluvy rozumie denná hodnota typového diagramu odberu TDD, ktorý je priradený príslušným PDS pre dané 
odberné miesto. Prílohou faktúry bude súbor s vyčíslenými objemami a cenami za združenú dodávku v jednotlivých 
obchodných dňoch za príslušné obdobie dodávky. Výlučne pre účel stanovenia výšky mesačných preddavkov, ktoré sa 
Odberateľ zaväzuje pravidelne hradiť Dodávateľovi, Dodávateľ použije cenu produktu M1 uvedenú v Cenníku dodávky 
zemného plynu pre neregulovaných odberateľov - maloodber ďalej aj ako „Cenník“  účinného v čase uskutočnenia 
združenej dodávky (bez ohľadu na presný názor daného cenníka v príslušnom čase . V prípade zmeny Cenníka má Do-
dávateľ právo aktualizovať výšku mesačných preddavkov formou zaslania aktualizovaného Rozpisu preddavkov Odbe-
rateľovi, ktorý bude účinný k dátumu uvedenom v tomto Rozpise preddavkov. 7mluvné strany sa zároveň dohodli, že ak 

Obdobie dodávky – doba neurčitá 
(od): 

01.01.2023 

Údaje pre fakturáciu  
pre odberné miesto zúčtované 

mesačne M  ročne R  

Výška mesačného preddavku daňový / nedaňový doklad*): 100% 100% 

Deň splatnosti mesačného preddavku (v mesiaci): 3.deň 3.deň 

Splatnosť Vyúčtovacej faktúry (od vystavenia): 10.deň 10.deň 

Zasielanie faktúr (elektronicky / tlačená listinná podoba **): 
Elektronicky 

sekretariat@presovreal.sk 
tomas.komlos@presovreal.sk 

Spotrebná daň áno/nie  Nie 

Štruktúrovanie PSTR ( EUR/MWh alebo EUR/mesiac/OM )  0,00 

Skladovanie  (EUR/MWh)  4,20 

Cena za prepravu (EUR/MWh alebo EUR/mesiac/OM) 2,90 

Predajný koeficient prirážka  obchodníka (Kspot) 13,60 

http://www.elgas.sk/
mailto:sekretariat@presovreal.sk
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počas obdobia dodávky dôjde k výmene meradla, prepisu odberných miest alebo iným skutočnostiam, ktoré spôsobia, 
že Dodávateľ zo strany PDS obdrží fakturačné údaje na spracovanie skôr ako k 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 
Dodávateľ oprávnený vyfakturovať združenú dodávku u ročne odpočítaného odberného miesta aj skôr ako k 31.12. prí-
slušného kalendárneho roka, a to podľa fakturačných údajov doručených zo strany PDS; tým nie je dotknuté právo Do-
dávateľa vyfakturovať združenú dodávku za zvyšné obdobie dodávky k 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

3.4 7mluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 4 Tretej časti Obchodných podmienok povinnosť Odberateľa dodržať Minimálny 
odber a Maximálny odber) a čl. V ods. 6 Tretej časti Obchodných podmienok povinnosť Odberateľa dodržiavať mesačné 
hodnoty odberu vyplývajúce z Odberového diagramu) sa pre Zmluvu nebudú aplikovať.  

3.5 Ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve dohodli na podmienkach združenej dodávky pre obdobie dodávky, ktoré začína inak 
ako začatím kalendárneho roka, t.j. od 01.01., pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú , že pokiaľ je v Zmluve 
vyplnený Odberový diagram Príloha č. 8 Zmluvy) a nie je výslovne dohodnuté inak, objem odberu uvedený pre ten-ktorý 
príslušný kalendárny mesiac platí pre každý taký kalendárny mesiac, ktorý je svojím pomenovaním, resp. číselným 
označením, totožný s  tým-ktorým príslušným kalendárnym mesiacom uvedeným v Odberovom diagrame, ak v ňom čo 
i len deň prebieha alebo by mala prebiehať združená dodávka. 

3.6 7mluvné strany sa dohodli, že kedykoľvek počas platnosti Zmluvy má Dodávateľ právo písomne navrhnúť Odberateľovi 
zmenu hodnoty Kspot podľa čl. 3 odseku 3.2 tejto Dohody ďalej len „Návrh na zmenu Kspot“ , a to aj opakovane. V 
prípade, ak Odberateľ s Návrhom na zmenu Kspot nesúhlasí a zmluvné strany sa písomne nedohodnú v lehote 15 dní 
odo dňa zaslania Návrhu na zmenu Kspot inak, má Odberateľ právo bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému 
dňu účinnosti Dodávateľom navrhovanej zmeny Zmluvu vypovedať a to doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodá-
vateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti takejto zmeny. Predčasné ukončenie Zmluvy spôsobom podľa 
predchádzajúcej vety nezakladá žiadnej zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane nárok na náhradu škody ani na 
zmluvnú pokutu. Ak Odberateľ výpoveď v súlade s týmto odsekom nepodá, dochádza k zmene hodnoty Kspot podľa 
Návrhu na zmenu Kspot, a to ku  účinnosti navrhovanej zmeny uvedenému v Návrhu na zmenu K spot. V rámci prehod-
nocovania zmeny hodnoty Kspot Dodávateľ okrem iného zohľadňuje aj (i) zmeny trhovej ceny plynu, (ii) zvýšenie nákla-
dov na plnenie zmluvných povinností Dodávateľa voči jeho koncovým odberateľom a (iii) zmeny okolností na trhu s ply-
nom. 

3.7. 7mluvné strany sa dohodli, že Ustanovenie Čl. IV bod 24. Obchodných podmienok sa mení nasledovne: „Ak odberateľ 
plynu neuhradí dodávateľovi plynu akúkoľvek platbu určenú v Rozpise preddavkov alebo platbu z Vyúčtovacej faktúry 
do dňa splatnosti, je dodávateľ plynu oprávnený na náklady odberateľa plynu prostredníctvom prevádzkovateľa distri-
bučnej siete najskôr 15 dní odo dňa uplynutia splatnosti takejto platby obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu do od-
berného miesta až do zaplatenia dlžnej sumy. 

4 POUČENIA TÝKAJÚCE SA DYNAMICKEJ CENY  

4.1 Dynamickou cenou sa rozumie cena, ktorá podlieha vývoju na trhu so zemným plynom a má okamžitý dopad na faktu-
rovanú cenu za dodávku plynu. V prípade plynu je dynamická cena odvodená od vývoja na burze CEGH DA and Weekend 
dostupné na stránke https://www.powernext.com/spot-market-data). 

4.2 Organizátor trhu zverejňuje na svojich webových stránkach (https://www.powernext.com/spot-market-) deň vopred 
cenu, ktorá platí ako zúčtovacia cena na nasledujúci deň a táto vstupuje do výpočtu konečnej ceny dodávky. K zverejnenej 
cene je pripočítavaná hodnota obchodnej prirážky, prípadne ďalšie zmluvné poplatky (za štruktúrovanie, skladovanie, 
prepravu a pod.), ktoré sú súčasťou Zmluvy. 

4.3 Spotreba odberateľa je teda ohodnotená v každom dni fakturovaného obdobia aktuálnou cenou odvodenou od ceny na 
krátkodobom tzv. spotovom trhu podľa vzorca dohodnutého vyššie. 

4.4 Spotreba odberateľa v danej hodine je vyhodnotená na základe merania denného odberu, k čomu je optimálne mať 
nainštalované meracie zariadenie umožňujúce zaznamenať denný odber plynu. Ak na odbernom mieste nie sú dostupné 
tieto hodnoty, spotreba stanovaná odpočtom sa alokuje do dní zúčtovacieho obdobia cez referenčnú krivku príslušnú 
danej distribučnej sadzbe odberateľa tzv. typový diagram odberu – TDO krivka, ktorú zverejňuje PDS. 

4.5 Výhody dynamickej sadzby 
▪ Cena odráža aktuálny stav na trhu s energiami. 

▪ Bez podmienky odobrať zazmluvnené množstvo plynu tzv. Take or Pay na báze daného roku alebo mesiaca, žiadne 

kompenzácie či prirážky za nedočerpanie alebo prečerpanie zmluvného objemu. 

▪ Transparentné zúčtovanie s dohodnutou obchodnou prirážkou k aktuálnym hodinovým cenám plynu. 

▪ Pružný odber objemu, aký v danej chvíli odberateľ potrebuje. 

▪ Odberateľ vie benefitovať z významne odlišných cien v rámci dňa, týždňa alebo roka v prípade ak vie pružne reagovať 
na zverejnenú cenu. 

▪ Bez zbytočnej administratívy a aktualizácie zmluvnej dokumentácie vo vzťahu k odberu. 

▪ V prípade, ak ceny plynu na trhu prudko kolíšu, dodávatelia si riziká premietajú do vysokých prirážok pri fixnej cene 

na dlhšie obdobie dodávky. Práve vtedy má odberateľ pri dynamickej cene možnosť pri akceptácii rizík výrazne pro-

fitovať z nižších cien na spotovom trhu a relatívne nižšej prirážky v porovnaní s fixnou cenou. 

http://www.elgas.sk/
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▪ V prípade cenového šoku alebo neprimeraných rizikových prirážok, ktoré sú na trhu nepretržite od konca roka 2021, 

je vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia nižšej ceny na spotovom trhu.  

4.6 Riziká dynamickej sadzby 
▪ Cena plynu na spotovom trhu je známa iba deň vopred. 

▪ Vývoj ceny nie je garantovaný a podlieha mnohým faktorom, ktoré sa vopred nedajú predvídať. 
▪ Výška ceny oboma smermi t.j. pokles i rast nie je žiadnym spôsobom limitovaná. 

4.7 Vyhodnotenie výhodnosti dynamickej ceny v porovnaní s fixnou cenou je potrebné realizovať až na dlhšom období do-
dávky ideálne rok. Vtedy sa premietne sezónnosť a jej výkyvy v cene, ktoré sú typické pre krátkodobý trh s plynom. 
Dočasné rasty alebo poklesy sú bežným javom a v krátkom období dní či týždňov nie sú signifikantným dôvodom pre 
hodnotenie výhodnosti dynamickej ceny. 
 
 
 

Za Dodávateľa:  Za Odberateľa: 
V Bratislave, dňa   V Prešove, dňa  
Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  
Meno a priezvisko: Ing. Roman Blaho  Meno a priezvisko:  Ing. Peter Miklovič 
Funkcia: obchodný riaditeľ  Funkcia: konateľ 
 
 
 
 
 
 
 

  

podpis  podpis 
 

Osoba, ktorá dojednala Zmluvu   
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kopčík   
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Príloha č. 9 

1 INFORMÁCIE O OBMEDZUJÚCICH VYKUROVACÍCH KRIVKÁCH 

 
Informácie o obmedzujúcich vykurovacích krivkách na riešenie stavu núdze vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri 
stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v energetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní 
krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, 
o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opat-
rení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov ďalej len „Vyhláška“  : 
 
 

Skupina odberateľa  
podľa Prílohy č. 5, časť. II Vyhlášky  

1 

Časť odberu využívaná  
na vykurovanie zdravotníckych zariadení %  

100 

Časť odberu využívaná  
na vykurovanie bytov (%) 

 

 

1.1 Určenie vykurovacích kriviek 
 

Priemerná denná teplota ovzdušia °C  
Základná  
vykurovacia krivka 
(m3/deň  

Druhá  
vykurovacia krivka 
(m3/deň  

Tretia  
vykurovacia krivka 
(m3/deň  

 Zadá odberateľ (ZVK1) 
100%ZVK1 – Skupina 1 
90% ZVK1 – Skupina 2 
85% ZVK1 – Skupina 3 

100%ZVK1 – Skupina 1 
80% ZVK1 – Skupina 2 
70% ZVK1 – Skupina 3 

Teplota 1.VK 2.VK 3.VK 

17 460 460 460 

16 460 460 460 

15 575 575 575 

14 690 690 690 

13 805 805 805 

12 920 920 920 

11 1 035 1 035 1 035 

10 1 150 1 150 1 150 

9 1 265 1 265 1 265 

8 1 380 1 380 1 380 

7 1 438 1 438 1 438 

6 1 495 1 495 1 495 

5 1 553 1 553 1 553 

4 1 610 1 610 1 610 

3 1 668 1 668 1 668 

2 1 725 1 725 1 725 

1 1 783 1 783 1 783 
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Q letné (m3/deň   460 
Denné množstvo plynu slúžiace 
k ohrevu teplej vody v letných me-
siacoch mimo vykurovacej sezóny 

 
 
Odberateľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých ním uvádzaných údajov, a to najmä, avšak nie 
výlučne, údajov uvádzaných v tejto Prílohe č. 9, ktoré boli zohľadnené aj pri stanovení údajov o denných množstvách pre každé 
jednotlivé odberné miesto pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9, pričom v prípade akejkoľvek zmeny, najmä zmeny účelu, na 
ktorý sa plyn na tom-ktorom odbernom mieste má využívať, vopred bezodkladne informuje dodávateľa a dohodne sa na zmene 
znenia Prílohy č. 9 Zmluvy. Zároveň svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že si je vedomý povinností vyplývajúcich mu z Vy-
hlášky a tieto sa zaväzuje v celom rozsahu plniť.  
 
 

2 INFORMÁCIE VZŤAHUJÚCE SA NA OBMEDZUJÚCE ODBEROVÉ STUPNE NA RIEŠENIE STAVU NÚDZE  

 
v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe 
pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v energetike 
a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve 
pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia 
obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov 
ďalej len „Vyhláška“  

 
Osobitné povinnosti odberateľa pre OM technologického charakteru so ZM odberu 

▪ od 641 400 kWh (60 000 m3) do 4 000 MWh (374 181 m3) alebo 

▪ nad 4 000 MWh (374 181 m3) 

0 1 840 1 840 1 840 

-1 1 878 1 878 1 878 

-2 1 917 1 917 1 917 

-3 1 955 1 955 1 955 

-4 1 993 1 993 1 993 

-5 2 032 2 032 2 032 

-6 2 070 2 070 2 070 

-7 2 108 2 108 2 108 

-8 2 147 2 147 2 147 

-9 2 185 2 185 2 185 

-10 2 204 2 204 2 204 

-11 2 223 2 223 2 223 

-12 2 243 2 243 2 243 

-13 2 262 2 262 2 262 

-14 2 281 2 281 2 281 

-15 2 300 2 300 2 300 

-16 2 300 2 300 2 300 

-17 2 300 2 300 2 300 

-18 2 300 2 300 2 300 

-19 2 300 2 300 2 300 

-20 2 300 2 300 2 300 

-21 2 300 2 300 2 300 

-22 2 300 2 300 2 300 

-23 2 300 2 300 2 300 

-24 2 300 2 300 2 300 

-25 2 300 2 300 2 300 
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Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3 ďalej aj ako „základný odberový stupeň“), podľa ktorého sa odber plynu 
uskutočňuje bez obmedzenia a je určený denným množstvom plynu odberateľa v m3. Obmedzujúce odberové stupne sú odvo-
dené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu. 
 
Pri obmedzujúcich odberových stupňoch: 
a) 5 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3 
znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, 
  
b) 4 a 6 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3 
znižujú odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, ale nad hodnotu bezpečnostného minima. Pri odberovom 
stupni 4 odberateľ, ktorému je určený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín od vyhlásenia 
tohto odberového stupňa. Pri odberovom stupni 6 odberateľ, ktorému je určený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné 
palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa, 
  
c) 7 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 4 000 MWh alebo nad 374 181 m3 
znižujú odber plynu pod hodnotu odberového stupňa 5, ale nad hodnotu bezpečnostného minima, 
  
d) 8 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú 
odber plynu na úroveň bezpečnostného minima bezodkladne od vyhlásenia obmedzujúcich opatrení, ak je možné odber plynu 
znížiť bez poškodenia výrobného zariadenia odberateľa. Ak nie je možné bezodkladne znížiť odber plynu na hodnotu bezpeč-
nostného minima bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu navrhne časový harmonogram potrebný na zníženie 
odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými podkladmi. Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou 
denného odberu plynu na odbernom mieste odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných za-
riadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Bezpečnostné minimum je určené pre jednotlivé odberné miesto odberateľa v 
absolútnej hodnote v merných jednotkách zemného plynu v m3, alebo výnimočne na základe dohody odberateľa plynu s dodá-
vateľom plynu v percentách zo základného odberového stupňa, 
  
e) 9 odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu nad 641,4 MWh alebo nad 60 000 m3 znižujú 
odber plynu na nulu. Ak nie je možné bezodkladne ukončiť odber plynu bez poškodenia výrobného zariadenia, odberateľ plynu 
navrhne časový harmonogram potrebný na ukončenie odberu, tento harmonogram odôvodní objektívne preskúmateľnými pod-
kladmi. 
Ak ide o odberateľa, ktorý zabezpečuje bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre 
obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, pre-
vádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu ne-
bezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevy-
hnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a 
distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia 
alebo prevádzku krematória, tento odlišne od prvej vety znižuje odber plynu na úroveň bezpečnostného minima, pokiaľ z Vy-
hlášky nevyplýva inak. 
 
 
Údaj o mesačnej váhe v percentách, ktorý predstavuje percentuálne podiely odberu plynu na danom odbernom mieste zo 
zmluvného množstva, ktoré pripadá na jednotlivé kalendárne mesiace:  
 

I. 
január 

II. 
február 

III. 
marec 

IV. 
apríl 

V. 
máj 

VI. 
jún 

VII. 
júl 

VIII. 
august 

IX. 
sep-
tember 

X. 
október 

XI. 
novem-
ber 

XII. 
decem-
ber 

            

 
Odberateľ svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje správnosť a úplnosť všetkých ním uvádzaných údajov, a to najmä, avšak nie 
výlučne, údajov uvádzaných v tejto Prílohe č. 9, ktoré boli zohľadnené aj pri stanovení údajov o denných množstvách pre každé 
jednotlivé odberné miesto pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9, pričom v prípade akejkoľvek zmeny, najmä zmeny účelu, na 
ktorý sa plyn na tom-ktorom odbernom mieste má využívať, vopred bezodkladne informuje dodávateľa a dohodne sa na zmene 
znenia Prílohy č. 9 Zmluvy. Zároveň svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že si je vedomý povinností vyplývajúcich mu z Vy-
hlášky a tieto sa zaväzuje v celom rozsahu plniť.  
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Za Dodávateľa:  Za Odberateľa: 
V Bratislave, dňa ..................  V ................, dňa .........................  
Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  Osoba oprávnená na podpis Zmluvy  

 
Meno a priezvisko: Ing. Roman Blaho  Meno a priezvisko: ........................... 

 
Funkcia: Obchodný riaditeľ  Funkcia: ................................... 
 
 
 
 
 
 
 

  

podpis  podpis 
 

Osoba, ktorá dojednala Zmluvu   
Meno a priezvisko:    
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