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Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu  

č. 08/IPZ/2023 

uzatvorená v zmysle ust. § 262 ods. 1 a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Odberateľ: 

Obchodné meno: PREŠOV REAL, s.r.o.  

Sídlo:                   Slovenská 40 

Zastúpený:           JUDr. Michal Leščinský, konateľ 

IČO:                     31722814 

IČ DPH:                2020521393 

Zapísaný:             Okresný súd v Prešove odd. Sro, vložka č. 2847/P 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

Konečný spotrebiteľ: 

Obchodné meno: GLOBCAR reality, s.r.o. 

Sídlo:                        082 53 IPZ Záborské   

Zastúpený:           Ing. Štefan Žilka, konateľ 

IČO:                           463 910 11 

IČ DPH:                    

Zapísaný:                  

(ďalej len „konečný spotrebiteľ“) 
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I. Predmet zmluvy a výklad pojmov 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je refakturácia a vysporiadanie nákladov za dodávku plynu a 

služieb pre odberné miesto uvedené v prílohe č.1 

1.2 Predmetom tejto zmluvy je zároveň určenie spôsobu a miesta merania spotreby plynu u 

odberateľa a konečného spotrebiteľa a spôsob rozúčtovania nameranej spotreby. 

1.3 Pre účely tejto zmluvy sa 

a; pod pojmom ,,dodávateľ“ sa rozumie dodávateľ uvedený v prílohe č.1  

b; pod pojmom „odberné miesto“ sa rozumie miesto zabudovania fakturačného plynomeru 

dodávateľa a pod pojmom „podružné odberné miesto“ sa rozumie miesto zabudovania 

podružného plynomeru odberateľa. 

c; pod pojmom „fakturačný plynomer“ sa rozumie plynomer dodávateľa, na základe ktorého 

účtuje dodávku plynu odberateľovi. 

d; pod pojmom „podružný plynomer“ sa rozumie plynomer odberateľa, na základe ktorého 

účtuje dodávku plynu konečnému spotrebiteľovi. 

e; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,plyn“ rozumie plyn pre účely vykurovania a na 

technologické účely. 

 

II. Spôsob dodávky a merania spotreby plynu 

 

2.1 Plyn bude dodávaný prostredníctvom dodávateľa pre odberné miesto č. 4101512138 v IPZ 

Záborské 504, POD: SKSPPDIS010930000372. Zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom 

uzatvorí odberateľ, ktorý bude dodávať plyn pre podružné odberné miesto GLOBCAR reality, 

s.r.o. IPZ Záborské  za podmienok upravených touto zmluvou.                                                                                                      

2.2 Množstvo skutočne odobraného plynu bude odberateľ zisťovať u konečného spotrebiteľa 

odpočtom na podružnom plynomeri v odbernom mieste. 

2.3 Odberateľ vykonáva odpočty spotreby plynu na podružnom plynomeri raz mesačne na 

konci mesiaca. 

2.4 Ak sa nedá presne určiť spotreba plynu štandardným odpočtom určeného meradla stanoví 

Odberateľ plynu spotrebu plynu v závislosti na druhu a rozsahu poruchy určeného meradla 

jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) z hodnôt porovnateľného uceleného obdobia, keď boli údaje správne merané, 

b) z fakturačných hodnôt minulého, poprípade minulých, porovnateľných období, keď boli 

hodnoty správne merané, 
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c) podľa predpokladanej spotreby plynu v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne 

iným  s Koncovým spotrebiteľom plynu dohodnutým spôsobom (u nových odberov alebo 

zmene parametrov odberu). 

2.5 Raz ročne, po skončení kalendárneho roka v mesiaci Január nasledujúceho roka, 

odberateľ vypočíta konečnú spotrebu plynu za obdobie Január-December predchádzajúceho 

roka pre konečného spotrebiteľa, z ročných spotrieb a platieb predchádzajúceho roka, podľa 

nasledovného postupu:  

((suma za plyn IPZ/spotreba IPZ)*spotrebovaný objem konečného spotrebiteľa + (suma za 

distribúciu IPZ/spotreba IPZ)*spotrebovaný objem konečného spotrebiteľa + cena za prístup 

do distribučnej siete (dodané množstvo energie v plyne*0,0034238)  + fakturovaná suma 

spotrebná daň: (dodané množstvo energie v plyne * 0,00132 )) – (suma zálohových platieb za 

Január – December)                                                                                                                                        

Kde  

0,0034238.-€ je cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu za 1kWh  

0,00132€  je výška spotrebnej dane za 1kWh plynu 

 

III. Platobné a fakturačné podmienky 

 

3.1 Konečný spotrebiteľ sa zaväzuje za dodávku plynu uhrádzať mesačne faktúry za 

opakované dodávky tovaru a služieb za mesiace Február – December príslušného 

kalendárneho roka. Výška faktúry za opakované odbery plynu na nasledujúce obdobie je 

stanovená na základe spotreby predchádzajúceho porovnateľného obdobia, respektíve 

predpokladanej spotreby zemného plynu v kWh, ktorá bude v mesiaci Január poslaná 

Konečnému spotrebiteľovi formou dodatku na odsúhlasenie. Faktúra za opakované dodávky 

plynu bude vystavená do 15. dňa príslušného mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 

vystavenia. 

3.2 Koncový spotrebiteľ plynu môže požiadať o úpravu preddavkových platieb, najneskôr však 

30 dní pred ich splatnosťou. Ak Odberateľ plynu neschváli navrhovanú úpravu, v platnosti 

ostávajú pôvodne dohodnuté platobné podmienky. 

3.3 Odberateľ plynu vystaví koncovému odberateľovi vyúčtovaciu faktúru vrátane DPH za 

spotrebu plynu po ukončení kalendárneho roka v mesiaci Január nasledujúceho roka, 

najneskôr do 31. Januára na základe výpočtu uvedeného v článku II ods.2.5. Splatnosť faktúry 

je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

3.4 Prvá vyúčtovacia faktúra za obdobie od začiatku odberu do posledného dňa príslušného 

kalendárneho roka, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť, bude vystavená do posledného dňa 

nasledujúceho mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. 

3.5 Koncový spotrebiteľ  plynu  sa  zaväzuje  uhradiť  preddavkové  platby  a  vyúčtovacie  

faktúry  v termíne splatnosti. 
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3.6 Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr má Odberateľ plynu právo uplatniť úrok z omeškania 

podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka. 

3.7 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet 

Odberateľa plynu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

3.8 Ak vzniknú chyby pri fakturácii spotreby plynu, má Koncový spotrebiteľ plynu a Odberateľ 

plynu právo na reklamáciu nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia nemá odkladný 

účinok na splatnosť a úhradu fakturovanej čiastky. Reklamácia musí byť v písomnej forme a 

adresovaná na adresu pre poštový styk Odberateľa plynu uvedenú v Zmluve. 

3.9 Pre doručovanie písomných listových zásielok sa vzťahuje platný poštový poriadok. 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú považovať za doručené aj nedoručiteľné zásielky podľa 

platného poštového poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s 

touto zmluvou si budú zasielať na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak prvý 

pokus doručovateľa o osobné doručenie na vyššie uvedenú adresu zostane bezvýsledný, 

písomnosť zasielaná doporučenou zásielkou sa bude považovať za doručenú prvý deň 

uloženia tejto zásielky na pošte bez ohľadu na to, či si adresát následne túto zásielku v 

odbernej lehote prevezme alebo sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená (a je pritom 

irelevantné z akého dôvodu), a to aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel. 

3.10 Pri oprávnenej písomnej reklamácii faktúry je Odberateľ plynu povinný faktúru opraviť. 

Odberateľ plynu reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi Koncovému spotrebiteľovi 

plynu v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak je reklamácia oprávnená, vystaví 

Odberateľ plynu faktúru - dobropis resp. faktúru - ťarchopis, na základe ktorého zmluvná 

strana zrealizuje úhradu v lehote splatnosti 14 dní od dňa ich vystavenia. 

3.11 Pokiaľ bude mať Odberateľ plynu povinnosť, v súlade s právnymi predpismi účinnými v 

dobe účinnosti tejto Zmluvy, účtovať ďalšie poplatky, budú tieto poplatky účtované v zmysle 

platných predpisov. 

3.12 K cenám je účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. 

3.13 V prípade, že Dodávateľ plynu doúčtuje náklady za plyn po skončení fakturačného 

obdobia, Odberateľ plynu je oprávnený preúčtovať Koncovému spotrebiteľovi plynu jeho podiel 

na týchto nákladoch. Faktúra doúčtovaných nákladov za plyn bude vystavená najneskôr do 

posledného dňa nasledujúceho mesiaca po obdŕžaní faktúry vystavenej Dodávateľom plynu. 

Splatnosť tejto faktúry bude 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

3.14 Odberateľ plynu zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať všetky 

náležitosti vyplývajúce zo Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

 3.15 Spotrebná daň z plynu  bude  účtovaná  v zmysle  zákona  č. 609/2007 Z.  z.  o spotrebnej  

dani  z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. 

3.16 V prípade zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi 

SR, ktoré sa  týkajú  plnenia  tejto  zmluvy,  má  Odberateľ  plynu  právo  požadovať  ich  

zaplatenie a Koncový spotrebiteľ plynu sa zaväzuje tieto poplatky uhradiť. 
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IV. Ďalšie dojednania 

 

4.1 Koncový spotrebiteľ plynu sa zaväzuje : 

-nahlasovať písomne najneskôr 15 kalendárnych dní vopred akékoľvek zmeny týkajúce sa 

tejto zmluvy,                                                                                                                                     

-podieľať sa na nákladoch, ktoré súvisia s odstraňovaním závad na zariadení, ak vznikli jeho 

násilným poškodením, 

-udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, 

-dbať na pokyny Odberateľa plynu, 

-umožniť oprávneným zástupcom Odberateľa plynu a Dodávateľa plynu prístup do 

zásobovaných priestorov Koncového spotrebiteľa plynu za účelom vykonávania prehliadok    a 

kontroly, 

-neprenechať odber plynu, ani jeho časť, inému bez súhlasu Odberateľa plynu. Ak Koncový 

spotrebiteľ plynu vedome prenechá odber plynu, alebo jeho časť inému, je povinný uhradiť 

Odberateľovi plynu odobraté množstvo plynu do toho dňa, kedy nový Koncový spotrebiteľ 

plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu pre toto odberné miesto, alebo kedy Odberateľ plynu 

skončí dodávku plynu pre toto odberné miesto, a to vrátane oprávnených nákladov, ktoré 

vznikli Odberateľovi plynu pri zisťovaní tejto skutočnosti. V takomto prípade náklady spojené 

s úpravou rozvodov plynu pre potreby nového Koncového spotrebiteľa plynu uhradí Koncový 

spotrebiteľ plynu, 

-umožniť Odberateľovi plynu a Dodávateľovi overiť si, či počet a typ plynových spotrebičov 

zodpovedá údajom uvedeným v žiadosti o uzatvorenie zmluvy, 

-v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav, podstatné zmeny vo výrobe, 

výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať Odberateľa plynu. 

4.2 Odberateľ plynu je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu bez nároku na 

náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením Odberateľa plynu, v 

nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu pri: 

a; bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, 

b; stavoch núdze alebo pri predchádzaní stavu núdze, 

c; neoprávnenom odbere plynu, 

d; v prípade obmedzenia, alebo prerušenia dodávky plynu dodávateľom plynu, 

e; ak zariadenie Koncového spotrebiteľa plynu nevyhovuje do takej miery, že môže ohroziť 

bezpečnosť života alebo majetku, 
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f; ak Koncový spotrebiteľ plynu na základe predchádzajúceho oznámenia neumožní prístup  k 

odberným zariadeniam, 

g;ak Koncový spotrebiteľ plynu bez súhlasu Odberateľa plynu zmenil parametre inštalovaných 

spotrebičov, v zmysle  ktorých  je  určený  jeho  podiel  na  spotrebe  plynu a nákladoch na 

jeho obstaranie, 

h; pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií energetických zariadení, 

i; pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na plynovom zariadení, 

j; poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. 

4.3 Koncový spotrebiteľ plynu bez súhlasu Odberateľa plynu nesmie vykonávať žiadne zásahy 

do technického zariadenia rozvodu. 

4.4 Ak vznikne Odberateľovi plynu škoda na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách   v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany Koncového 

spotrebiteľa plynu, je Koncový spotrebiteľ plynu za tieto škody zodpovedný a je povinný 

Odberateľovi plynu uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 

náhrada vzniknutej škody. 

 

V. Neoprávnený odber 

 

5.1 Neoprávneným odberom sa rozumie ak Koncový spotrebiteľ plynu odoberá plyn: 

-bez uzatvorenej zmluvy o vysporiadaní nákladov na dodávku plynu, 

-v rozpore so zmluvou o vysporiadaní nákladov na dodávku plynu, 

5.2 Ak sa Koncový spotrebiteľ plynu dopustí neoprávneného odberu plynu, ktorý je bližšie 

definovaný v ustanovení § 82 Zákona o energetike, jeho konanie sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy a Odberateľ plynu má právo: 

-prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu do odberného miesta Koncového spotrebiteľa plynu 

na náklady Koncového spotrebiteľa plynu, a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu, 

-odstúpiť od Zmluvy. 

5.3 Koncový spotrebiteľ plynu je povinný uhradiť poškodenému subjektu škodu spôsobenú 

neoprávneným odberom plynu a náklady s tým súvisiace v zmysle platných právnych 

predpisov. Ak Koncový spotrebiteľ plynu neuhradí škodu spôsobenú neoprávneným odberom 

plynu v určenej lehote splatnosti, bude sa takéto konanie Koncového spotrebiteľa plynu 

považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Odberateľ plynu má v takomto prípade právo od 

Zmluvy odstúpiť. 
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VI. Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.. 

6.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe  k informáciám  a zmene  a doplnení  niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o 

nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota zmluvy je 1 - mesačná, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Výpoveď musí byť písomná a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

6.4 Ukončenie odberu oznámi Koncový spotrebiteľ plynu písomne Odberateľovi plynu 30 dní 

vopred a umožní mu vykonať opatrenia súvisiacich s ukončením odberu. 

6.5 Ak Koncový spotrebiteľ plynu nesplní povinnosti uvedené v bode 6.4 tohto článku, uhradí 

odobraté množstvo až do doby splnenia uvedených povinností. 

6.6 Odberateľ plynu je oprávnený ukončiť dodávku plynu Koncovému spotrebiteľovi plynu a 

odstúpiť od tejto zmluvy bez dodržania výpovednej lehoty a nezodpovedá za škody a ušlý zisk 

Koncového spotrebiteľa plynu, ak tento podstatným spôsobom alebo opakovane (aspoň dva 

krát) porušuje ustanovenia uzatvorenej Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

Za podstatné porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy zo strany Koncového spotrebiteľa plynu 

sa považuje najmä: 

a) omeškania so zaplatením akýchkoľvek platieb podľa tejto zmluvy v stanovených termínoch, 

a to ani po zaslaní upomienky Odberateľa plynu, 

b) neumožnenie prístupu k odbernému zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, 

údržby alebo výmeny a to ani po výzve Odberateľa plynu, 

c) úmyselné a preukázateľné poškodenie odberného zariadenia zo strany Koncového 

spotrebiteľa plynu alebo neoznámenie skutočnosti, že odberné zariadenie bolo poškodené 

treťou osobou, alebo odcudzené. Koncový spotrebiteľ plynu je povinný poškodenie alebo 

odcudzenie odberného zariadenia oznámiť Odberateľovi plynu bez zbytočného odkladu, 

d) akákoľvek zmena pripojenia bez súhlasu Odberateľa plynu na vyplnenej žiadosti 

predpísanom tlačive. 

6.7 Účinky odstúpenia od zmluvy podľa tejto zmluvy nastanú okamihom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení Koncovému spotrebiteľovi plynu. 

6.8 Túto Zmluvu je možné meniť iba očíslovanými písomnými dodatkami odsúhlasenými 

oboma zmluvnými stranami a podpísanými štatutárnym orgánom alebo oprávnenými osobami 

obidvoch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako je zmena sídla, čísla účtu, zmena útvaru 

zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej adresy, alebo zmena 

kontaktných osôb a zmeny fakturačných a platobných údajov (adresa zasielania faktúr, číslo 

bankového  účtu,  obdobie  vystavovania   faktúr   za  spotrebu  plynu  a  spôsob  úhrady  

faktúr)   s výnimkou zmeny IČO sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku 

k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne 

oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zmeny 

príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej 

strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať 

vplyv na plnenie podľa Zmluvy. 

6.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú prekonané novou právnou úpravou, zmluvné 

strany sa zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia v tejto Zmluve ustanoveniami novými, 

určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný zmysel a účel tejto Zmluvy. 

6.10 V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nebudú 

dotknuté jej ostatné ustanovenia. Neúčinné, neplatné alebo ustanovenia, ktoré nie sú 

vykonateľné sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť platným, účinným a vykonateľným 

ustanovením podľa zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

6.11 V ostatných vzťahoch, ktoré nie sú v tejto Zmluve uvedené, platia príslušné ustanovenia 

zákona Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, subsidiárne ustanovenia 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 

a o zmene niektorých zákonov, zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v 

znení neskorších predpisov, príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky, platnými rozhodnutiami a výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

6.12 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní, 

slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne, ani nie za zjavne nevýhodných podmienok. 

6.13 Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 originály.  

 

 

V Prešove, dňa:11.1.2023                                       V Prešove, dňa:11.1.2023 

 

Za Odberateľa plynu:                                                  Za Koncového spotrebiteľa plynu: 

 

JUDr. Michal Leščinský, konateľ                                 Ing. Štefan Žilka, konateľ 

 

 

 


