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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
S PREVZATíM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU Č. 8520201171

uzatvorena v zmysle zakona č 251/2012 Z z o energetike a o zmene niektorych zakonov a zakona č 513/1991 Z z Obchodneho zakonruka v zneni neskoršich

predpisov (d alej len" Zmluva ")

medzi

DODÁVATEL ODBERATEL

Nazov TWINLOGY s r. o
Črslo povolenia 2016P 0263 - dodavka zemneho plynu

Mesto Bytča

Sidlo Zavodska cesta 2945/38, O 1 O O 1 Žilina Nám Slovenskej Republiky 1 / 1, O 1438 Bytča

Zastupeny Peter Kalman - Konatel Ing Miroslav Minarčrk -Pnrnator mesta

IČO 44 187 653

DIČ . IČ DPH SK2022618169

00321192

2020626399

IBAN SK28 0900 0000 0051 15696952 Slovenska spontel ňa a s

SK88 1100 0000 0029 4905 6261 Tatrabanka a s
Zaprsany v OR OS Žilina oddiel Sro vl č 66506/L

SK50 5600 0000 0003 6764 8006

Okresny urad Žilina Čislo žrvnostenskeho registra 501-3077

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy Je zavazok Dodavatel a pocas trvania učmnosti Zmluvy poskytnut Odberatel ovi združene služby dodavky plynu. t J dodanie dohodnuteho množstva

plynu (d alej len .dodavka plynu 'l, pokral tomu nebudu brarut okolnosti na strane PDS a zabezpečenie distnbucre plynu do Jednotlivych odbernych miest Odberatel a v sulade s

podmienkami pnslušnej PDS Predmetom tejto Zmluvy je tiež zavazok Dodavatel a prevziat zodpovednost za odchylku Odberatel a plynu

2 Odberatel sa zavazuje zaplatit Dodavatel ovi cenu za dodavku, o.stnbuciu a prepravu plynu, ako aj za ostatne regulovane poplatky podl a platneho Cenruka príslusnej PDS tiež

dane a poplatky pod I a platnych pravnych predp sov

II TECHNICKA ŠPECIFIKACIA OM ODBERATELA

Techrucka špecrfikacia Jednotlivych OM je uvedena v Pnlohe č 1 Zmluvy

III PODMIENKY DODAVKY

1 Zmluvne strany prehlasuju že splňaju podmienky stanove ne pn slušnými pravnyrru predpismi pre reahzaciu predmetu podl a članku I tejto zmluvy Dodavatel poskyture dodavkt,

plynu v zmysle povolenia Uradu pre requlaciu siet ovych ocvetv: č 2016 P0263

2 Odberatel SI zavazne objednáva na obdobie učmnosti Zmluvy mnozstvo plynu podl a Pnlohy č 1

3 Dodavka plynu sa rcahzuio len na zaklade platne uzatvorenej Zmluvy, Inak sa odber plynu považuje za neopravneny odber v zmysle ust §46 Zakona o energetike

4 Podmienky obmedzenia a prerušenia dodavky alebo distnbucre plynu upravutu VOP čl 4 1, 42

5 Dodavatel je opravneny požiadat pnslušnu PDS o obmedzenie alebo prerušenie drstnbucre, ak Odberatel odberom plynu podstatne porušuje ustanovenia Zmluvy Podmienky

podstatneho porušenia ustanoveni Zmluvy upravuru VOP čl 43

6 Reklamačny ponadok TWINLOGY s r o je zverein eny na stranke '!:!:!:!_W tW1n109Y. com Podmienky, spôsob a lehoty uplatnenia reklarnacre upravuiu VOP čl 7

7 Podmienky, spôsob a lehoty urovnavarua sporov upravuje VOP čl la
8 Režim dodavky posledne: inštancie spôsob oznarnerua a lehoty tohto režimu podrobne upravuju VOP čl 13
9 Vyhodr01erle star-cardov >(\121·' DO:::2 ;:: el = ere ~_. e ":::_ s C e e:') e s ~;::r'<9 ~

IV PODMIENKY SLUŽIEB DISTRIBUCIE

1 Dodavatel počas učinnosn Zmluvy zabezpeči Odberatel ovi služby distnbucre v rozsahu podl a čl I do odbernych miest Odberatel a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve

2 Dodavatel sa zavazuie zabezpečit služby distnbucre do odbernych miest Odberatel a do vyšky Denneho Maxrmalneho Množstva plynu (d alej len "DMM") uvedeneho v pnlohe

č 1 Zmluvy

3 Služby drstnbucie sa uskutočňuju v sulade s platnyrm všeobecne zavaznyrru pravnyrru predpismi, prevadzkovym ponadkom pnslušnej PDS a v Kvalite podla Techruckych

podmienok prevadzkovatel a drstnbuénej siete ktore su zverejnene na internetovych strankach www spp-drstnbucra sk

4 Dojednaná hodnota DMM pre Každe od berne miesto le uveoena v Pnlohe č 1 Zmluvy

5 V pnpade, ze Odberatel prekroči DMM za odberne miesto o viac ako Je umožnene všeobecne zavaznyrru pravnyrm predpismi (5%) Dodavatel le opravneny učtovat SI - okrem

poplatku za vyvažovanie - akekol vek poplatky, ktore ma Dodavatel zaplatit PDS za taketo prekročenie kapacity

6 Odberatel je povinný umožn It PDS vykon spravv meracieho zar.aoema na odbernom mieste a to nepretržite

7 Kvalita dodavaneho plynu a služieb distnbucre nemusi byt dodrzana ak

A Odberatel prekracuje DMM

B Je vyhlaseny stav nudze,

C Vzruknu alebo sa odstraňuju havane a poruchy na enerqetrckych zanaderuach

D Odberatel porušure ustanovenia Zmluvy Zakona o energetike č 251/2012 Z z Prevadzkoveho ponadku pnslušnej PDS alebo mych všeobecne zavaznych pravnych

predpisov ktore môžu mat vplyv na kvalitu dodavaneho plynu a drstnbucre plynu



V CENA ZA DODAVKU PLYNU

1 Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnej cene za dodavku plynu, pnčom všetky uvedene ceny su bez DPH spotrebnej dane a distnbučnych ČI prepravnych ooplatl«,

2 Cena za distnbuciu prepravu a ostatne regulovane poplatky za jednothve zložky plynu bude vypočitana na zaklade platnych cenrukov PDS a prepravcu schvalenyct

pre requlaciu siet ovych odvetVI a platnych v čase odberu Zmluvne strany SI nemôžu dohodnut Inu cenu Cenove rozhodnutia URSO su uvereinene na Internetovej

www urso gov sk

Produkt CENA DODAVKY PLYNU (MWh)

TWIN_M8_INDIVIDUAL_2021 17,49 EUR

TWIN_M8_INDIVIDUAL_2020 21,00 EUR

~ PLATNOSt ZMLUVY
Zmluva nadobuda platnost dňom jej podpisu oboma zrnluvnyrru stranami a učinnost dňom 01 11 2020 o 00,00 hod Zmluva sa uzatvara na dobu určrtu do 31 122021 do
24 OO hod Platnost sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, v pnpade že žiadna zo zmluvnych stran neoznarm druhe] strane, že na ukončeni zmluvy netrva a
nesuhlasi s jej predlžerurnv lehote najmenej tn mesiace pred ukončerumplatnosti zmluvy

2 Pravo Odberatel a vypovedat Zmluvu v pnpade neplnenia zmluvnych povinnosti Dodavatela upravuu VOP čl 93

VII PLATOBNE PODMIENKY
Fakturačnym obdobrrnza dodávku združenych služieb podl a tejto Zmluvy je jeden kalendarny mesiac V pnpade že OM je vybavene rnerarumtypu C I tanty M ) je fakturačnym
obdobrrn jeden kalendarny rok Podkladom pre vystavenie daňoveho dokladu (laktury) zo strany Dodavatela pre Odberatel a bude skutočny odber plynu, zisteny na zaklade
.idaiov nameranych PDS Dodavatel vystavuje vvučtovaciu takturu so zohl adnerum uhradenych preddavkov do 15 dni od ukončenia fakturovaneho obdobia Splatnost laktury
je 14 dni

2 Na uhradu dodavky združenych služieb sa Odberatel zaväzuje platit Dodavatelovi jednu preddavkovu platbu na základe vystavenej .Faktury za opakovanu dodavku plynu" vo
vyške 80% (merame typu A, B) resp 100% (rnerarue typu C) k 10 kalendarnemu dňu v rnesiacr Vyška preddavkov je stanovena s ohladom na predpokladanu spotrebu
na pnslušne obdobie, hodnotu denneho rnaxrmalnehomnožstva, pnsluchajuce distnbučne a prepravne poplatky a dane podl a platnej ieqrslanvy

3 Faktury a dohody o platbach budu zasielane

VIII PREVOD PRAV A POVINNOSTI
Všetky prava a povinnosti podl a tejto Zmluvy môžu byt prenesene na tretiu stranu za tychto podmienok
A obe zmluvne strany su povinne sa návzajom dopredu pisornne mtorrnovat o tomto umysie a vyjadnt pred prevodom prav a povinnosti na tretiu stranu pisomne svoj suhlas
B zmluvna strana, ktora prevadza prava a povmnosti, preukaže, že tretia strana ma predpoklady k splneniu povmnost: vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

2 Zmluvna strana, ktora prevedie prava a povmnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, Je povinna bez zbytočneho omeškania mtorrnovat o uskutocneru prevodu prav a povinnosti
druhu zmluvnu stranu pisornne

3 Pokial budu prava a povmnostt prevedene v rozpore s čl VIII bod 1 a 2 , bude to považovane za podstatne porušenie Zmluvy s pravom zmluvnej strany, ktora nedala k prevodu
prava povmnosnsuhlas, k odstuperuu od Zmluvy

IX ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluvne strany SI pre ucelv vzarornnej kornurukacre stanovili v Pnlohe Č 3 opravnene osoby pre kornurukaciu pričom pre rokovanie o dodavkach plynu a obchodnycb
podmienkach su opravnene vyhradne určene osoby

2 Spôsob doručovarua prsornr.osnupravuiu VOP v čl 11
3 Obe zmluvne strany su povinne vykonat všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme prsornrvcn dooatkov ocrstovarvcn vzosu.pnou ČI seinou radou
4 Tato Zmluva Je vyhotovená v dVOCh rovnopisoch z nich «azda zmluvna strana dostane Jeden onqinal
5 Podmienky a okolnosti vyslovne neuvedene v 'ejto Zmluve sa r.acra Vseobecnyml obchoan, ml podmienkam a alej ler VOP dodavky plynu spoíočnosti TWINLOGY s r o

ktore tvona Pnlohu č 2 tejto zmluvy a su zvere.nene na stranke \\ ,VI' 1''tC,!OgJ com
6 V pnpade ze podmienky Zmluvy budu v rozpore s VOP dodavky plynu piati ze ustanovenia zmluv") matu preor'osi preo us.aroveruarru VOP
7 Neoddehtelnou sučast ou tejto Zmluvy su jej pnlohy



ech nicka špecifikacia odbernych miest Odberatel a

I Všeobecne obchodne podmienky dodavky plynu
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PRllOHA c 3 K ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODAVKE PLYNU
Kontaktne osoby Zmluvnych stran

Zastupcovra pre zmluvne vztahy
Na strane Odberatel a

meno funkcia telefon e-mail
Ing Miroslav Mmarčik Pnmator mesta +421 415073923 pnmator@bytca sk

Na strane Dodavatela

meno funkcia telefon e-mail
Peter Kalman CEO 0911 367606 peter kalman@twmlogy com

Zastupcovra pre Zmeny techmckych parametrov. upresňovame a spravu ročneho diagramu
Na strane Odberatel a

meno funkcia telefon e-mail
VOjtechHorvat Spravca +421415073927 vojtech horvat@bytca sk

Na strane Dodavatela

meno funkcia telefon e-mail
Zakaznicke služby 02/3305 7927 zakazruckesluzbyčstwmloqy com

Zastupcovia pre takturacru a spravu pohl adavok
Na strane Odberatel a

meno funkcia telefon e-mail
Barbora KI učikova Učtovručka +421415073919 barbora klucikovačobytca sk

Na strane Dodavatela

meno funkcia telefon e-mail
Eva Huskova Fakturacia 02/3305 7927 zakazruckesluzbyčstwmtoqy com

Miroslava Hostakova Sprava coní adavok 02/3305 7927 pohladavky@twmlogy com

Kornunrkacra v pnpade poruchy a planovanych prerušeru drstrrbucre plynu

meno telefon
Poruchova linka SPP drstnbucia a s 0800 159000



Príloha č.1 / Technická špecifikácia odberných miest Odberateľa k ZoZDP č. 8520201171

" Odberateľ: Mesto Bytča, Nám. Slovenskej Republiky 1 / 1, 01438 Bytča,
Učrnnost Adresa odberneho miesta Produkt Distnbučna Vykurovanie I 

Zmluvne Zmluvné
POD

od I I TWINLOGY tanfa PDS Technoloqra
množstvo množstvo

Ulica Obec PSČ (m3) (MWh)

SKSPPDIS07051 0038630 01 11 2020 Jabloňova 1578 Bvtča 1 01401 TWINM8 M8 v 57887064 600,000

600000Spolu 57887,064

Táto príloha nadobúda účmnosť dňa 01.11.2020

Za Odberatel a Za dodavatel a

Meno
Ing Miroslav MInamk - ,

Meno
Peter Kalman - <onatel

!



Všeobecné obchodné podmienky dodávky zemného plynu spoločnosti TWINLOGY s. r. o.
pre firemných odberatelov mimo kategóne n zraruteľný odberatel' " s platnosťou od 25 5.2018

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

l 1 Tieto Všeobecne obcncdne podmienky dodavky plynu [d alej len "VOP"]
upravuju a dopl ňaju vzajornne zmluvne vzťahy medzi spoločnosťou
TWINLOGY, s r o so sidlorn Zavodska cesta 2945/38, 010 01 Žilina,
zapisanej v obchodnom registri Okresneho sudu v Žiline, odd Sro vložka c
66506/L, IČO 44 187 653, ktora je držrtelom licencie na dodavku plynu
č 2016P 0263 vydanej uraoor-i pre requlactu sretovvch odvetvi [d alej len
"URSO"], zastuper-ou Petrom Kalmanom, splnomocnenym zastupcom
[ďalej len .Dodavatel"] a koncovvrm odberatel ml plynu, tj ŕvz.ckvrm
a pravruckvrru osobami ako odberatel ml plynu, ktor: nie su zaradeni do
kategone .zraruteľnv odberatel' , s vvmrnkou vyrobcov tepla pre domácnosti
[ďalej len "Odberatel "J vratane prevzatia zodpovednosti za odchvlku
zabezpečenia služieb drstnbucrc, prepravy plynu a ostatnvcn regulovanych
služieb Dodavatel a Odberatel bude pre učely tvchto VOP spolu dalej
označovani aj ako "Zmluvne strany a samostatne "Zmluvna strana"

1 2 Tieto VOP su nedehtel nou sučastou zmluv o združenej dodavke plynu ako
jej pnloha Č 2 ( d alej len Zmluva) na zaklade, ktorej sa Dodavatel zavazuje
zabezpečit dodavku plynu do odberneho miesta Odberatel a s prevzatrrn
zodpovednosti za odchvlku, vratane zabezpečenia služieb distnbucre,
prepravy a ostatnych regulovanych služieb Odberatel vyslovne vvjadruie
sVOJ súhlas s tvrn. aby Dodávatel , ak je to nevyhnutne, uzavrel v eho mene
s pnslušnym Prevadzkovatelom distribučnej sustavy [ďalej len "PDS"]
zmluvu o drs nbucu zahrŕiajucu crstr-bucru plynu do odberneho miesta
Odberateľa F JS je učastruk trhu s plynom, do ktoreho sustavy je pripojene
Každe odbern- miesto Odberatel'a Drstnbucra a preprava plynu a suvrsiace
sietove služby do odbernych miest Odberatel'a sa nacra prevadzkovým
ponad kom pnslušnej PDS a prevádzkovym ponadkorn Prevadzkovatel a
prepravnej siete ďalej len "PPS"] r pncom prevadzkovy ponadok PDS/PPS
je dokument schvaleny URSO, ktory je zavazny pre všetkych učastrnkov
trhu s plynom [ďalej len .prevaczkovv ponadok"]

1 3 Terrmnoloqra l odborne pojmy použite v Zmluve a VOP sú v sulade so
zakonom o energetike c 251/2012 zakonom o requlacu v sieťovvch
odvetviach č 250/2012 a pnslušnvrm vvhlaškarm URSO, či mvrru súvrsracrrm
p-avnvrm preoprsrru

14 Ak dôjde k ro~poru medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami tychto
VOP rnaju prednosť ustanoverua uvedene v Zmluve

2 PODMIH CY DODÁVKY PLYNU

2 1 Dodavka plyr I je garantovana a môže byť prerušená alebc obmedzena zo
strany Dcdav.tcľa len z dôvodov stanovenych v čl 4

22 Dodavatel sa zavazuje na zaklade Z'ľ1iuvv dodavat plyn do odberneho
miesta Odbe atela / c8rod"'u~c""" +--ožstve a čaSE: a Z2 ::c:::"-'~Ie"'''>'
stancvcncj P~SluS~jil ~Ya'~rll fyec;: S~ a zacezpec.t cre Oooerate a
prepravu a d tnbuciu plynu a ostatne distnbučne služby od PDS podľa
prislušnej úlS ibučnej sadzby v zmysle platneho cenového rozhodnutia
URSO, taktie prevziat za Odberatel'a zodpovednosť za odchylku na
odbernom m 'ste Oonerateľa VOČI zúčtovateľovi odchýlok Plyn mUSI
vyhovovať kv rtatívnvrr parametrom Technických Podrruenok, ktoré vydal
PDS podľa 5 c7 odseki 4 Zakona o Energetike Odberatr l' SI Je vedomý
skutočnosti, v pnpade prepravy plvnu do odberneho mie' ta je Dodavatel'
zavislv na F JS a PPS a nema kontrolu nad kvalitou 3 tlakom plynu
v odbernom I teste

2 3 Odberatel SOI 'avazuje na zaklade Zmluvy odoberat od Do Javatel'a plYl v
dohodnutom možstve. čase a podľa poorruenok dohodnutycb v Zmluv e v
zmysle tI cnto VOP a nasledne riadne a včas za platit Dcdavatef'ov. za
dodávku plvr l, za služby distnbuoe a prepravy v zrny sle nodrrue-iok
uvedenych J mluve. VOP a platnych predpisov pre pnstup k distribučnej a
prepravnej .ú tave

24 Dodavka pl\ n sa reahzuje len na zaklade platne uzatvorer ej zrnluvv, lak
sa odber plyl považuje za neoprávneny odber v zmysle us, § 46 Zakora o
energetike

2 5 Dodanie plyr '_ do odbe leho miesta Odberatel a sa považi Je za splnene
prechodom e {nu zo su stavy pnslušnej PDS cez stanoven 2 meradlo I 'o
odberneho m ssta Odbcratcľa , tj ohladom každeho z mu st uvedenvh
v Zmluve sa nim rozu nie vystup ventila na uzavretie c odávkv plv. u

v stave nudze, kto ry je určený na používanie odberatel'om plynu a ktorý Je
urruestncnv pred určenym meradlom

26 Odberatel' sa zavazuje po podpise Zmluvy poskytnut Doríavatel'ovi všetku
nevyhnutnu sučinnost v zmysle pnslušnej právnej upravy a prevadzkoveho
porradku PDS na to, aby sa odo dňa učmnosn Zmluvy, pripadne odo dňa
prveho možneho terrmnu V zmysle pnslušnych všeobecne zavaznych
pravnych predpisov stal Dodavatel u prislušneho PDS dodávatel om plynu
do odberneho miesta podla Zmluvy a/alebo zdržat sa akychkol'vek ukonov,
ktore by tomu mohli zabrann Nedodržanie tohto zavazku Odberatel om sa
povazuje za podstatne porušenie Zmluvy

2 7 V pnpade, že Odberatel prekroči MaxImaine Denne Množstvo za Odberne
Miesto O viac ako je umožnené všeobecne zavaznyrru pravnvrm predpismi
(axtualne 5%), je Dodavatel opravneny učtovat akekoľvek poplatky ktore
ma Dcoavatcl za platit PDS za taketo prekročenie kapacity

2 8 Odberatel zodpoveda za spravnost údajov poskytnutych Dodavateľovi
k pnprave Zmluvy a procesu zmeny Dodavatela (POD, adresa OM, technicke
parametre OM)

2 9 Odberatel je povmnv udržiavat odberne plyn ove zariadenie v stanovenom
technickom stave

2 10 Za všetky dodavky plynu piati Odberatel Dodávateľov: ako platcovi dane
z plynu spotrebnu daň v zmysle platnych pravnych predpisov

2 11 Ak Odberatel požaduje dodavku plynu oslobodenú od spotrebnej dane z
plynu a je držiteľom osvedčenia o reqistracn platcu dane z plynu, na zaklade
ktoreho je opravneny k nadobudnutiu plynu oslobodeneho od spotrebnej
dane z plynu tak, ako stanovuje pnslušnv pravny predpis, mUSI tuto
skutočnost doložit vrerohodnýrn spôsobom Dodavateľovr, tj je povmny
predložiť Dcdavateľovi kopu: osvedčenia o reqistrácu platcu dane z plynu a
je zaroveň povinný bezodkladne pisornne oznamovat Dodavateľov,
akekol'vek zmeny tvkajuce sa reqrstracrc platcu dane z plynu Porušenie
povinnosti podľa tohto bodu je zavažným porušerurn Zmluvy, ktore
oprávňuje Dodávatel a k odstuperuu od Zmluvy

2 12 Odberatel' ZOdpoveda Dodávatelovi za akekol'vek porušenie povinnosti
stanovených pnslušnyrm pravnvrm predpismi v súvislosti s nacobudnutrrn a
použitim plynu oslobodeneho od spotrebnej dane z plynu, a zavazuje sa
uhradrt Dodavateľovi akukolvek škodu vzruknutu Dodávateľov porušerurn
predmetnych pnslušnvch pravnych predpisov Odberatel'om

3. MERANIE SPOTREBY PLYNU A ODPOČTY MERADLA

3 1 Meranie spotreby plynu, vvkor avarue stanovenych odpočtov určenych
meradiel vratane Ich vyhodnocovania, zasielarua výsledkov merania
Dodávatel OVI a ostatnych mforrnacu potrebných na vyučtovarue dodávky
plynu a služieb drstnbúcre/prepravv reahzuje miestne príslušna PD5
:: ::::::':" j~ ~;2 I Zr'lvsle zal(:""'2 C e ..... e ... ge.•... k::e p"'e\/aCzl<olleho pOr',adk'J ::
pnslusnych všeobecne zavaznycn pravnyc1 predpisov

3 2 Spotreba plynu je merana určeným meradlom Data o skutočnej, alebo
odhadovanej spotrebe zasiela Dodavatel'ovi miestne príslušna PDS

3 3 Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti
neopravnenej marupulacu. ktore Odberatel' zisti, je povmnv bezodkladne
nahlesrt Dodavateľov: Bez suhlasu PDS nemôže byť vykonany žiaden zasah
do určeneho meradla ani pripojenie k distribučnej sieti

34 Meranie spotreby plynu sa reahzuje min 1x za 12 mesiacov ( odberatelia
s rnerarum typu C ) alebo Ix mesačne ( odberatelia s rnerarurn typu A, B )

3 5 Odberatel zabezpeči, že Dodavatel, PDS alebo akvkolvek zastupca
Dodavatel a a/alebo PDS ma vždy pnstup k meradlu/rneradtam

4. OBMEDZENIE DODÁVKY PLYNU

4 1 Odoeratel tvrnto bene na vedomie, že PDS je opravneny obmedzrt alebo
preruš ť drstnbuciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutn u dobu v
prípadoch stanovenych v Zakone o energetike a v prislušnvch ustanoveniach
prevadzkoveho poriadku PDS ( pnpad stavu núdze a vyššej moc ) Počas
takehoto prerušenia alebo obmedzenia Dodavatel' nie je povinnv dodavat
plyn a zabezpečovat služby dtstnbucie podľa Zmluvy V uvedenych
prípadoch Zákazruk nema narok na nahradu škody ani ušleho Zisku
s vvrumkou pripadov, Keď škoda a ušly Zisk vznikli zavrnerurn PDS

Všeobecne obchodne podmienky dodávky plynu pre nrernnvch odberatelov, mimo kategone .Zrarutel ny odberatel"
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42 PDS priamo alebo prostredructvorn Dodavatela mforrnuje Odberatela
o planovanych obmedzeniach a prerušeruach drstnbucre plynu podľa
prevadzkového ponadku PDS Oznamerue môže byť realizovane rnailom,
SMS, alebo zverejnerurn mformacie na webe PDS, Čl na zakazruckom portah
PDS, alebo dodavateľa
Dodavateľ je opravn eny, prostredructvorn PDS obrnedzu alebo prerušu
dodavku plynu do odberneho miesta Odberatel a, ak Odberatel odobera
plyn v rozpore so Zmluvou Za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje
predovšetkym situácia, keď je Odberatel v orneškarn s úhradou akejkoľvek
faktury alebo Jej casti a ak SI Odberatel nesplnil tuto povinnost ani v
dodatocnej lehote, ktoru mu stanovil Dodavatel v pisornnej vyzve, v ktorej
Odberatel a upozornil, že dodavka plynu a služb" drstnbucre budu
prerušene, ak SI Dodavatel nesplni svoju povinnosť, pripadne sa nedohodne
s Odberateľom Inak Dodavateľ v takom pnpade nie je povmnv dodavat
plyn a zabezpečoval služby drstnbucie do odberneho miesta Odberateľa
podľa Zmluvy a týchto VOP a nezodpoveda za vzruknute škody ani ušlv zisk
Odberatela Dodavatel Je opravneny učtovat poplatok za znovu pripojenie
odberného miesta v sulade s cen nikom pnslušnej PDS Dodavka plynu a
distnbucne služby bud u opatovne obnovené po zaplateru dlžne; sumy, s
ktorou je Odberatel V orneškaru, suvrsiacrch poplatkov za znovu pripojenie
odberneho miesta a v lehotach podľa prevadzkoveho ponadku pnslušnej
PDS Za moment zaplatenia sa považuje okamih pnprsarua dlžnej čiastky na
ucet Dodavatel a Za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje aj odber bez
platnej Zmluvy (neopravnený odber)

43

5. CENA ZA DODÁVKU, DISTRIBÚCIU A ĎALŠIE SLUŽBY

5 1 Cena za dodany plyn Je stanovena Zmluvou alebo platnvrn cen nikom
Dodavateľa, ktory tvon su časť Zmluvy Ceny za služby distnbucie
a prepravy su stanovene v súlade s cenovym vynosom URSO platnym pre
pnslušnu PDS a PPS V pnpade. ak v Zmluve o združenej dodavke plynu nie
Je dohodnute Inak, bude cena za dodavku plynu fakturovana spolu so
všetkvrru poplatkami za drstnbuciu a prepravu plynu
V pnpade, že dôjde k predlžeruu platnosti Zmluvy podľa bodu 98 VOP Je
Dodavateľ opravneny prehodnotiť cenu za dodavku plynu na obdobie, na
ktore bola Zmluva automaticky predlžena Cenrrk plynu pre pnslušr:e
zmluvne obdobie Je Dodavatel povrnnv zverejrut na svojej web stranke
www twmlogy com najneskôr 30 dni pred zacratkom obdobia na ktore bola
zmluva predlžena
K cenam podľa bodu 5 1 sa prtpoótava daň z pridanej hodnoty, spotreona
daň z plynu, pripadne dalšie dane a poplatky stanovene pnsluš,nv'T]
pravnvrr: predpismi, a to vo vvške a SpÔSODom, ako stanovuje or.sluš- I 

pravny predpis upravujuo takuto daň alebo poplatok
Odberateľ je povmnv uhradil Dodavateiovi spolu s cenou za clner a cccl a
Zmluvy aj ďalšie platby a poplatky S'JVISlace s predmetolT' Z-nluvy, ak svo'lr
konarurn alebo nekonarurn vyvolal VZnik skutočnosti a potrebu usxutocnen.a
d'alšrcr, ukonov (služieb) zo strany Dodavatela Tieto ukony su
spoplatňovane podl a cenruka služieb prrslušnej PDS (zverejnenv na www
spo-d sk) a cenruka doplnkových služieb TWINLOGY s r o (zverejneny na
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57 vvuctovan.e sku::, -e :::2 < : - _ ô _= e: : ô:- :_C e 2 :-e:'2. : _::ô
vykonavane Dodav2:e:- :::::e 2-e:. -2 za·dac" ocpcčtc. ,:- :2-
zaslanych prlslusnou Des '2 -,,-ie "x:a 12 mesiacov p-e odte'2:e :
s merarurr: typu C a lx -eS2, -e :-e Z2,azrl,ov s mera-um typu A a B, a ::
vystaven Im danove ho ::',2C_ s naležltoslaml podla pnslušnvch cravrr, c
oredpisov vvuctovacu, ;a~:~-_ za spotrebu plvnu vystavuje Dodavatel a;
v pnpade rmmonad-cnc Cj~octl najma pn vymene urceneho meradla,
ukonceru odberu, zmene dcca. ate a, odberateľa a pod

58 V priebehu zučtovacreno obdobia piati Odbe-ate' Dodavate\ov, na zaklade
Faktury za opakovanu dodavku plynu :redoa\ kove platby, pnčorn tato
faktura obsahuje výšku platby, pocct ooa-cver a solatnost Jednotlivych
uhrad Faktúru za opakovanu dodal ku JlyrL Dodavatel zašle
Odberateľovi najneskôr do 7 dni po za.at ucnnost. Zrn.uvv a ct alej pre
cl alšie zúčtovacie obdobie spolocne 5 vvuctovaco.. >ak:urou Vyška
preddavkove; platby v % Je stanovena v Zrruuve Pre stanovenie
predpokladaneho rocneno alebo mesa.neho cccen, sa Prihliada na
skutocrý odber plynu Odberate\ a za preccnaozajuce z.i.tc /acre obdobie
alebo ra planovanv odoer plynu na nadchadza,uce L,:O'laCle obdobie

Odbcratel orn zaplatene preddavky v pnslušnorn zuctovacom obdobi budu
zohl'adnene vo vvuctovacej fakture Pnpadnv preplatok vvuctovacej faktury
bude OdberatelovI vrateny prevodom na bankový učet, ktory Odberatel
UViedol pri uzatvoreru Zmluvy

5 9 Faktura za opakovanu dodavku elektriny Je splatna do 10 dna V rnesiaci
5 10 vvuctovacia faktura je splatna v deli splatnosti, ktory je na nej uved eny
511 Dodavatel SI vyhradzuje pravo požadoval od Odberateľa, xtorv v priebehu

ucmnosti Zmluvy opakovane meška s uhradou zavazkov viac ako Zl dni
100% preddavkovu platbu, splatnu najneskôr do 5 dňa mesiaca, v ktorom
bude uskutocnena dodavka elektriny

5 12 vyuctovacru fakturu alebo Fakturu za opakovanu dodavku plynu, Dodavate\
zašle Odberatel'ov: bez zbvtocneho odkladu PO Jej vystaveni na doručovaciu
adresu uveden u v pnlone č 3 Zmluvy

5 13 Zmluvne strany sa môžu dohodnut na zasrelaru vvuctovacch fa ktu r , alebo
Faktur za opakovanú dodavku plynu vyhradne elektronickou formou

5 14 Všetky platbv podľa Zmluvy sa vvkonavaju bezhotovostne na učet
Dodavatela spôsobom dohodnutym v Zmluve a tychto VOP Oslo učtu a
varrabrlnv symbol su uvedene v pnslušnej vvuctovacej fakture a fakture za
opakovane dodanie elektriny Všetky platby sa vvkonavejú v mene EUR, ak
nie Je dohodnute v Zmluve Inak Zmluvne strany znašaju svoje naklady
spojené s uhradou zavazkov podľa Zmluvy (napr bankove poplatky,
poštove poplatky)

5 15 Platba Odberatel a sa považuje za riadne solnenu, ak je na bankovy ucet
Dodavateľa pnprsana v predprsanej vyške a s uvedením spravneho
vanebilneho symbolu Ak Odberate: poukáže uhradu s nespravnym
vanabilnvrn symbolom alebo nespravnou sumou, Dodavatel je opravneny
vrétn mu uhradu ako nerdentiftkovatet nu a uctovat mu urok z omeškania
podl acianku 6 za oneskorene plnenie od datumu splatnosti až do prijatia
spravne poukazanej platby V pnpade, že Odberateľ opakovane, napnek
tnsornnemu upozorneniu Dodavateľa uhradza platov s nespravnou sumou,
alebo vanabrlnvrn svmbolom je Dodavateľ opravnenv fakturovat mu
rnaruoulačnv poplatok v zmysle platne ho cenruka doplnkovych síužreb
TWINLOGY s r o (zvere.nenv na www twmlcqv com)

5 16 Danove doklady vystavene Dodavatelom sposobom hromadneho
spracovania dat nemusia v sulade s ust § 32 ods 3 zákona c 431/2002 Z z
o uctcvmctve obsahoval vlestnoruc nv pocpis zrnluvnvcn stran, ale postačuje
ocrov rv zaz-iarr nanraOzajucl '/lastnor .rcnv podprs v technickej forme
Od~era:el J€',e ,a '.eco'r 2 ze v c'lpade dohody medzi Dodavate\om a
Occe'a·e' O~ c ele~:'~- cko~ ,\ hC:: le"' fakturv nie Je Dodavatel povmnv
zas ela (J:::e~2:e: . .:::~::'-'~'-' 2., \ :,2,-e-e~1 :J somnel ŕorme

517 A~ 0::e-2:2 :C22:2 ~:C2 2:22: ~:="CS JeaOI -.accrvch pohladavok
,e:-o_ :12:::_ e 0::2 2-e c ; -, -2<_:: ::Z aca. ku acceotovai, pncorn
Cc:e-2:a e c ; -- :2·2:: : 2::2 D::2 2-a: zasta :lscmrej forme
:"E""' 2: :::- 2:2:"" -:~-:::: :~:::~e-:- -2-2 -: _-"2: A-< O::e"ate
:::"e21 Z ... E _""'-s:_. 2::e~:- ::~ 2:2 :. 2:-:_::: .=.::::_:: 22": -2 -e:::šle
Dcca\ 2::e:\ :re- a: ::- :::2 :"' ·-:"e S_ :"2.:-e::- :2.:e~:: .... - .. 2: 
tento corav-rerv .ran. T'J ...Jr ..se .... a,,:; ..... e :;e~: f <c a-el ri; a " : .. ~a:e
oneskoreneho plnenia mu uctcvat urok z omeškania podla clanku 6 až oo
pruatra spravne poukazanej platby

5 18 Dodavatel 'na prave DoStU~I: všetky alebo LaSl SVOJich pohl adavok

-:;:::--;:-.=_ .. .:: --,. - -- --- ::::: ::: _

____ .... _ = ::~-.:: --.:::- -.;: :2:2::e 

:)::2"2:2 .... 2 '.:: _ :::= 2-2:: :::: -- :2:e::e~ z: •.• a-'- .... _ Z2:ezoek:u
2:-:_="a5Ie: __ ::--::-:5- 2e:::- :-:',,::_ 

zloze11m hO:: cs: -2 __ ,,- -,,: ._:::: 5 -: -2\ ~al1e JC ,71
Siedmych d"1 :C ::- __2- c ô:--e = = c o

b. poskvtr ctun ca-<c 'e __ _ 2 ec: -2:: : 2:2 -2 za'c~v materskej
spoločnosti pnjate.r e :-2 :::2 2-a 2 -2' -O' -ic == 7, Siedmych dni
po coucen. prsc nr e 'z :::::a 2:2 o' • C- :2:e ca~koveJ zaruk)
vvstavenej v cudzom ,azy~~ :-2::: :::-; -2 :- 2 Jradnv preklad
bankovej zaruky do slovens~e-: ac <2 :02- .: 2 =2-~Ka Je platna po
dobu trvania Zmluvy a naslec-e 6':, :- :: _":-:er d:Jb) trvama
Zmluvy

521 Suma zabezpeky je založena na normnair-s "0:"::2 -e52,-,e cccavxv cvnu.
distnbucnvcn a prepravnych poplatkov a sl..z ec. :- ,:- a«; za-rac sa cer.e
najvysšla hodnota Jedneho mesiaca za poslecnvcr 1= + es 2C:

5 22 Dôvodv opravnujuce Dodavatel a na uplatnenie pra, 2 cczaocva:
zabezpeku su dane , ak dôjde k Jednej z naslec __ ::- s :_C~ ,ejl je
Odberate\ povmnv okamžite mforrnovar Dodavatela

Všeobe:ne obchodne podmienky dodavky plynu pre frrerr nvcn odberatelov, mimo ~a:e~:-'e Zrarutel'nv odberateľ"
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al neschopnost na strane Odberate! a plnil SI platobne povinnosti
vvplvvajuce zo Zmluvv uplne a/alebo was, tzn opakovane úhrady faktur
viac ako 30 dní po Ich splatnosti
b) ak má Odberatel' neuhradene zavazky VOČI DU, sccialnej Čl
zdravotnej POisťovniviac ako 30 dni po splatnosti
cl ak sa zacala hkvidac.a alebo súd vvhlasi uznesenie o zacan
konkurzneho alebo reštrukturahzačoeho konania VOci Odberate! 0'11

5 23 Ak Odberatel nezaplatil dlžnu sumu, Dodavate! SI môže po uplvnun troch
(3) pracovných dni od oznarnerua Odberatelovi uplatnil ~erpanle ftnancnej
zabezpeky za nezaplatenu sumu Ak sa uplatni takyto narok, Odberateľ je
povinnv zebezpecn doplnenie fmancnej zabezpeky do pôvodnej sumy do
piatich (7) dni po tom ako SI Dodavatel uplatni takyto naro«

6 ÚROK Z OMEŠKANIA, ZMLUVNE POKUTY

6 1 Ak je Odberatel' V orneškaru s úhradou akejkoľvek splatnej pohl'adavky
Dodavatel'a podľa Zmluvy alebo tychto VOP, je Odberatel povrirv zaplatiť
Dodavatelovl urok z omeškania vo výške 0,075% z dlžnej čiastky za každy
aj začatv deň omeškania

62 Ak je Dodavatel v orneskaru s uhraaou akejkolvck splatnej pohladavky
Odberatela podla Zmluvy alebo tychto VOP, je Dodavatel povrinv zaplatil
OdberatelovI urok z omeškania vo vyšKe0,075% z dlžnej čiastky za kažov
aj začaty deň omeškania

7. REKLAMACIE

7 1 Ak to Odberatel pisornne požaduje, Dodavatel' je povmny požiadať PDS,
aby preskušal spravne fungovanie určeneho meradla v zmysle pnslušnvch
pravnych predpisov Ak sa nenájde žiadna nepnpustna odchýlka, uhrarn
Odberateľ naklady na preskúšanie meradla Ak prcskušarue ukaže, že
meradlo ukazuje vačšiu odchylku ako povol uje zakon, uhrad: naklady na
takéto testovanie PDS a Dodavate! vykona na zaklade novych dát zaslanych
pnslušnou PDS prepočet dodaných množstiev za obdobie trvania poruchy
meradla maximálne však za dvanásť (12) mesiacov Ak nie je možne určiť
dodane množstva kvôli poruche meradla, je PDS opravnena spraviť
pnmerany odhad dodaných množstiev

7 2 Ak zisti ktorakolvekzmluvna strana chyby alebo omyly pn fakturacu platieb
oodl'a Zmluvy alebo týchto VOP, vzniknuté použitim nespravnych dat o
spotrebe, nesprávne] ceny za dodavku plynu alebo za služby drstnbucie ČI
prepravy, Chybou v prsan. alebo počitam vo fakturacn. nevraterum
nezapoótanvch zaplatenych preplatkov a pod je povinna okamžite o chybe
Informoval druhu stranu Zmluvne strany rnaju narok na vzájomne
vyrovnanie rozdielu, ak je rexlernacra vyhodnotena ako opodstatnena a nie
je nutne vvjadrerue pnslušnej PDS V pnpade, že reklarnacta podlieha
vyjadreniu pnslušnej PDS, Zmluvné strany rnaju nárok na vzajomné
vyrovnanie rozdielu až po potvrdem opodstatnenosti reklamacie zo strany
pnslušnej PDS a to na zaklade opravnvch fakturačnych dat zaslanych
príslušnou PDS Dodavatel ov:

7 3 vvsocr.acare Z""";~Il.<"~'C.~ s:~a"'" -2s~a~e -:J~"""'::l_, ::~.Y2 'í'e1:: oanc.er o
dokladu v zmysle platnych učtovnych predpisov SR

74 Zmluvné strany SI reklarnaciu uplatňuj, pisornnou formou zaslaním na
kontaktne udaje uvedene v zmluve Druha strana vždy potvrdi pnjatie
reklamácie Reklamacia musí okrem kontaktných údajov a datumu podania
obsahovať aj presny popis reklarnacre Vybavenie reklamacre nesmie trvať
dlhšie ako 30 dni od pnjatra reklarnacrea po uplynut: lehoty zmluvna strana
prsornne oznarru druhej strane riešenie rcklamacre Reklarnacra nema
odkladný učrnok na splatnost pohladavok podľa Zmluvy a tvchto VOP

7 5 Odberate! je oprávnenv pisornne reklamoval Fakturu za opakovane
dodanie plynu na pnslušne obdobie z dôvodu jej nepnrneranosti najneskôr
do 7 c nl pred splatnosťou prvej platby podľa tejto Faktury, pokia! sa
nedohcdne s Dodávatel om mvrn Spôsobom

7 6 Reklamačny poriadok TWINLOGY, s r o spolu s reklamačnym protokolom
je zverejneny na stranke www twmloqv com

8. NÁHRADA ŠKODY

8 1 Ak poruši ruektora zo zmluvnych stran povmnosn vvplvvajuce Im zo
Zmluvy a tychto VOP alebo platnych pravnycn predpisov, ma poškodena
zmluvna strana okrem zmluvne] pokuty pravo na nahradu preukazatel ne
vzniknutej škody

8 2 Dodavatel' nezodpovedaza vzniknuté škody ani za ušly ZIS~, ak je dodavka
plynu zabezpečena cez cudzie zariadenie, alebo zariadenie Odberateľa a
nedodanie plynu je spôsobene poruchou alebo Inou udalosťou na tomto
zanadc.ií

8 3 Dodavatel nezodpoveda za vzruknute škody ani za ušlv Zisk,ak je prerušenie
dodavky spôsobene konarurn alebo ma svoj pôvod na strane PDS a/alebo
PPS

84 Dodavate! nezodpovedá za škody spôsobene nedodaním plynu, ktore vznikli
pri zabezpečovani povinností vo všeobecnom hospodarskom zaujme alebo
pri stavoch nudze v zmysle Zakona o energetike c 251/2012

8 5 Odberatel zodpoveda za škodu spôsobenú neopravnenym odberom v
sulade so Zakonom o energetike č 251/2012 a pnslušnvrru všeobecne
zavazrvrru p-avnvrru predpismi Odberatel je povinnv uhradil naklady
spojené so zrsten.rn a odstranerurn neopravneneho odberu

8 6 Zmluvne stranv nezodpcvedaju za nesplnenie zavazkov vvplvvajucich zo
Zmluvy (s vvrurrkou nesplnenia platobne] povmnostr), ak a pokym je taketo
plnenie v orneškar., stažene alebo znemožnene celkom alebo z časti kvôli
akejkolvek udalosti alebo okolnosti, Ktoru povmna Strana nemôže ovplvvmt,
a ktora nastala nezavrsle od vôle povinnej Strany a bola nepredvidatel na
v momente uzatvorenia Zmluvy a ktora napriek naležitej starostlivosti a
opatrnosti vynaloženej povinnou Stranou sa nemohla predvrdať, prekonal
a ani JU odvratn (ďalej Iba "VYššiaMoc")

87 Bez otrneozema všeobecnej platnosti ustanovenia bodu 86 zahrňa VYššia
Moc predovšetkym akukolvel< udalost alebo jav (vratane plánovanej
a neplanovanej udržby), ktora ovplyvni prevadzku systemu plynovodu,
v ktorom ma dotknuta strana prepravne prava, spôsobi chybu v kornurukácu
alebo v počitačovvcn systemoch pnslušnej PDS a v pnpade Dodavatel'a,
prerušenie alebo obmedzenie dostupnosti plynu z Dodavatel'ovho zdroja!
zdrojov, a/alebo prevadzky zasobnika plynu použivaneho na dodavku plynu
podla Zmluvy alebo ktoru spôsobi akakolvek udalosť na strane PDSa/alebo
PPS, ktora Dodavatelovi znemožňuje plniť SI povinnosti podla Zmluvy

88 Strana postrhnuta Vyššou Mocou je povinna Informovať okamžite druhu
Stranu o udalosti zapnčmsnej VyŠŠOU Mocou, o zlvhan: alebo oneskorem
v plneni jej povmnosti, pnčme takehoto zlyhania alebo oneskorenia
a očakavanú dlžku trvania zlyhania

8 9 Ak udalosť spôsobena Vyššou Mocou braru niektorej zo Stran vykonavať SI
svoje povinnosti podľa Zmluvy po dobu presahujucu štvndsatpať (45) dni,
ma každa zo Stran pravo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou

9 UKONČ'ENIE A ZÁNIK ZMLUVY

9 1 Zmluva môže byť ukončena pisornnou dohodou zmluvnych stran, mUSI však
obsahovať úpravu vzajornneho finančného vysporiadania Zmluvnych stran
V prípade ak ma Odberatel' VOČI Dodavatcľovi neuhradene peňažné zavazkv
zo Zmluvy po lehote splatnosti, ma Dodavatel' právo odmietnuť ukončenie
Zmluvy dohodou

9 2 Dodávatel' je opravneny odstupit od Zmluvy v pnpaoe zavazneho porušenia
povinnosti Odberatel'om vvplvvajucich zo Zmluvy a VOP alebo platnych
právnych predpisov Za zavažne porušenie povinnosti Odberatel a podl'a
predchadzajucej vety sa považuje najma
a l ak je Odberatel v orneškaru so splnerurn akehokoľvek zavazku VOČI
Dodavatelovi trvajucorn olnšre než 30 dni, predovšetkym ak je v orneškaru
<:::: :2:lc+-en '"n ak:.e1L(ol\/ev :lat~v za cod2vru clvnu a za sn.žbv drstncucre Čl
prepravy, zmluvnej pokuty, uroku z omeškania, škody alebo d alš.cf
nákladov,
b) ak je Odberateľ v orneškaruso zaplatením meho peňažneho zavazku VOČI
Dodavateľovr, než závazku zo Zmluvy, dlhšie než 30 dni,
c) ak bol Odberateľovi zistenv neoprávneny odber plynu v zmysle Zakona
o energetike Č 251/2012,
d) Odberatel nema, resp nemal pri uzatvararn Zmluvy uživacre pravo k
nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza jeho odberné plynove zariadenie,
f) ak je dlhšrc ako 30 dni z dôvodov nečmnosn alebo neplnenia povmnosti
Odberateľa prerušená dodavka plynu podl'a čl 4 VOP alebo aj ak je clhšre
ako 30 dni prerušená dodavka plynu zo strany PDSz dôvodu neopravneneho
odberu plynu,
g) Ine porušenie povinnosti Odberateľom. ktoré je zvlašt špccrnkovano v
Zmluve alebo tychto VOPako závažne porušenie

9 3 Odberatel je opravnenv odstupIt od Zmluvy v pripade zavažneho porušenia
povmnosn Dodavatel'a vvplvvajúcich zo Zmluvy a VOP Za zavažne porušenie
povinnosti Dodavatel'a zo Zmluvy a VOP sa považuje najma
a) bezdôvodne ukončenie dodavky plynu, okrem pripadov vvtučujucrch
zodpovednost Dodávatela podľa č14,
b) bezdôvodne neposkytovanie alebo nezarsterue služieb drstnbucre Čl
prepravy z dôvodu na strane Dodavateľa,
c) omeškanie so zaplatemm splatneho zavazku Dodavatel'a VOČI Odberateľovi
dlhŠie než 30 dni,
d) Iné porušenie povinnosti Dodavatel'om, ktore je zvlašť špecrnkovane v
Zmluve alebo tychto VOP ako zavažne porušenie

Všeobe ne obchodne pc drruenkv dodávky plynu pre trrernnvch odberate!ov, mimo kateqóne .Zrarutel ny odberateľ'
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94 Kazda zo Zmluvnych stran Je opravnena od Zmluvy odstuprt ak bude vydane
rozhodnoue o zrušeni Zmluvnej strany hkvrdacrou bez pravneho nastupcu

9 5 Odstuperue od Zmluvy nadobuda učmnost OKamihom doručenia prsornneho
oznarnerua o odstuperu od Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo neskoršim
dňom uvedeným v tomto pisornnorn oznámeni Zmluvne strany sa tymto
dohodli, že Zmluva v tomto pnpade zaruka dňom doručenia oznarnerua
o odstúpeni druhej zmluvnej strane alebo neskoršim dňom uvedenym v
tomto oznarneru o odstuperu Odstuperurn od Zmluvy alebo Jej ukončernm
mvm spôsobom v sulade so Zmluvou alebo VOP nie Je dotknuty narok na
nahradu škody, na zmluvnu pokutu, narokv vvplvvajuce z porušenia Zmluvy
alebo tvcnto VOP, ustanovenia Zmluvy tvkajuce sa riešenia sporov ani Ine
ustanovenia, ktore podl'a Zmluvy alebo vzhľadom na sVOJU povahu rnaju
trvať aj po skončeni Zmluvy

9 6 Ak nie Je v Zmluve uvedene Inak, je zmluvny vzťah medzi Dodavatel'om a
Odberatel'om uzavrety na dobu neurčitu

9 7 Ak Je Zmluva uzavreta na dobu neurčitu, môže byt ukončena písomnou
vypoveďou ktorejxolvek Zrnh.vnej strany bez uvedenia dÓVOdU V prípade
uplatnenia vypovede Zmluva zaruka uplvnutirn vvpovednej lehoty, ktora Je
pre obe Zmluvne strany 1 mesiac a začma plynuť od prveho dňa
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po rnesracr, v ktorom bola pisomna
výpoveď preukazatelne doručena druhej Zmluvnej strane Vypoved mUSI
obsahovať okrem identrtrkacre zmluvneho partnera a čisla združenej zmluvy
o dodavke plynu aj presn u idenuftkaciu odberneho miesta uvedeného v
Zmluve a to v rozsahu POD kod a adresa miesta spotreoy

9 8 Ak Je Zmluva uzavreta na dobu určrtu, po uplvnuti doby trvania Zmluvy sa
Jej platnost a učmnost opatovne pred lŽI, a to vždy o ďalších 12 rnesiaccv.
pokial ktorakolvek zo Zmluvnych stran neoznarn: druhej zmluvnej strane
najmenej 3 kalendarne mesiace pred uplvnutim doby trvania Zmluvy, že na
Jej predlžeru netrva Taketa oznarnerue musi byt v pisornnej forme a musi
byt preukazatel'ne doručene druhej Zmluvnej strane najneskôr v posledny
deň tejto oznamovacej lehoty v zmysle čl 11 tychto VOP

9 9 Vypoveď zmluvy zo strany Odberatel'a ktorej dôvodom Je zmena
dodávatel'a plynu stra ca platnost a učmncsť Zmluvy sa automaticky
predlžuje na d'alšicn 12 mesiacov v zmysle čl 9 8 v prrpade ak zmena
dodavatel'a plynu nebola ke dňu uplynutia výpovednej lehoty zrealizovana.
pričom stanovenie ceny pre toto automaticky predlžene obdobie sa riad'
ustanoverurn bodu 5 2 VOP

910 Ak dochadza k ukonceru Zmluvy z dôvodu zmeny Odberatela na
odbernom mieste, pisornna dohoda Zmluv1ych stran o ukončeni dodavky
mUSI bezpodmienečne obsahova: terrmr uxoncen.a povodnej zmluvy,
terrn.n začiatku dodavky novemu Odberetel ovi a Konečny stav meradla ku
dňu zmeny Odberatel a, Inak je cchoca ~eplatna

9 11 Ak novy Odberatel v zmysle occu 9 10 ne uzavrie na.neskór do konca
učmnosn oôvodnej Zmluv v r: SV010m Mene n:JVU ZmlJvu ododav <e T,a
Odberate' pravo ocz.acat pr,sl"š"L. PDS o ~~orce~,e cJoav~'y ~I\ nl. CC
oaberneno miesta

9 12 Nadooud-u.tun platnosti a uč-nr ost, Zrr.tuvv sa rušia vse:~y ooterajse
zmluvne vztahy suvrsiace s dodavkou plynu uzavrete rneczi rovnakvrm
Zrnluvnvrm stranami alebo Ich pravnvrru predchodcarru

9 13 Ak bol s Odberatel'om dohodnuty zavazok 'rururnalneho odberu Pri
ukončeni Zrnluvv ;e Dodavatel opravneny tento zavazok Odberatelov
vyfakturovat v postecne: vvučtovacej faktL.re

10 RIEŠENIE SPOROV

10 1 V pripade vzniku spcrov zc Z,Lv \ sa rr'," -,e stran, zavazuju prijat 'šeh'
dostupr'e opatrenia zacczocc.r.cce ~, <cnxretne .vnešerue SPO",!
vzruknute zo Zmluvy sa zevazuji, ZTIL.. ne strany vysporiadal prednostne
vzajorrnou dohodou a v prpace, že r< cc-roce alebo zmieru nedôjde, bude
takvto spor predloženy na rozhodnut.e pr:slušnemu sudu

10 2 Zmluva a VOP sa nadia slovenskym pravom

11 DORUČ OVANIE

111 Akekolvek oznarnerue alebo dokument, ktory ma byť doručeny medzi
Zrnluvnvrru stranami, ak nie Je stanovene vo VOP alebo Inak dohodnute v
Zmluve, môže byť doručeny aspoň jednym z nasledujucrch spôsobov
doručovarua, pričom spôsoby coručovarua Je možne aj kombinovať
a) dorucerue na adresu Zmluvnej strany, oznarnerue alebo dokument budu
považova ne za dorucene maxirnelne platy den po odoslaní, pokral sa
nepreukaže skorš: den dorucerua.
b) elektronicky (e-mailom), oznarnerue alebo dokument budu považova ne
za dorucene obdržarurn spatneho elektroruckeho potvrdenia o úspešnom
doruceru z pnjcmcovej e-rnailovej adresy, pokia l' je spatna elektrorucka

sprava pnjata v pracovny den do 16 OO hod, Inak nasledujuo pracovny den
po pracovnom dni, kedy bolodoslany
cl zaslarurn SMS spravv, pokial ma Dodavateľ takýto kontakt Odberatel a k
crspoztcn Sprava sa považuje za doručenu okamihom Jej odoslania

II 2 Oznarnerue alebo dokumenty určene Dodávateľovi musia byť doručene na
adresu uvedenu v Zmluve, alebo elektronickou poštou na e-rnarlovu adresu
energy@twlnlogy com

II 3 Pre kornurukacru pri plneni Zmluvy alebo VOP môže Odberateľ okrem udajov
uvedenych na Zmluve použit najma tieto kontakty Zakazrucka linka tel č
0850 820 777, e-mail energy@twlnlogy com, mternetova stranka
www tWlnlo.9LQ2i!:l_ Prehl'ad aktualnych kontaktov Dodavatel'a Je uvedeny
na www twrnloqv com

11 4 Pri kornurukacu Dodavatel a s Odoeratcl om (napr pn komurukacu
prcstredrnctvorn Zakazruckej linky Dodavatera), Je Dodavatel opravneny
požadoval od Odberatel a poskytnutie «íentiftkacnvch udajov ( uslo zmluvy,
POD kod odberneho miesta a aaresa odberneho miesta ) a tieto SI
zakonnym spôsobom overil za u.e.orn rcennftkacre Odberatel a V pripade
neposkytnutia tychto udajov Odberatel om, v pri pade poskytnutia
nespravnych alebo neúplnych udajov. ako aj v pnpade pochybnosti o
správnej icentrňkacn Je Dodavatel opravneny požiadavku odmietnu! Cela
komurukacre 50 zakazruckvrn: službami ( pnchadzajúca aj odchadzajuca ) Je
elextromcky zaznamenavana a zdokumentovana v súlade s pnslušnvrrn
platnvrr: pravnvrru predpismi

12 OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV

12 1 Ustanovenia tohto članku 12 o ochrane osobnych udajov sa vzt'ahuju len
na odberatel'a, ktory Je fvz.ckou osobou

122 V sulade s ustanoveniami Nar.aderua Europskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27 apnla 2016 o ochrane fvzrckých osôb Pri spracuvaru
osobnvch udajov a o voľnom pohybe takvchto udajov, ktorvrn sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") a zakona č 18/2018 Z z o
ochrane osobnvch udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d alej
len .zakcn o ochrane osobnych udajov') dodavatel (ako prevadzkovatel)
spracuva osobne udaje odberetela - fvzickej osoby (ako dotknute] osoby),
uvedene v zmluve na ulel rccntrŕrkacte odberatel'a, zabezpečenia dodavky
elektriny, poskytovania služieb suv.sracrch s pínernm zmluvy, vytvararua
Internych štatistik, archrvacte zmluva suvrsiacej dokumentaoe a vvrnaharua
vzruxn.rtvch porl'adavok

123 Dodavatel (ako orcvaozkoveror) spracúva osobne udaje odberatel'a -
fyZickej osoby (aKO dotknutej 0500'1) na rr arketmcove učely, ak odberatel'
~cell occa. atel'cv I SL "Ias so soracuvan'rr. Jeho osobn 'Ich udajov na tento
IIčel

12 .• Oc:eca:a: ,2 ~C 1- - :JS~\:- J' ccca a:a' OVI ucaje oznacene v zmluve ako
Jel rre a cJ ~ca.e .zac ; 'are za~c-cro J e~ergetlke, Ktore su potrebne
~:n: ~cel\ .ece : a e :e .... c e ::::Je~a::e :\ ele..::t"'I1V a udaje nevyhnutne na
ccs.a-ir ot.e jeale ,c s~"acu\a~la '\ +eczer ehc v bode l tohto clanKL.
obchodnych pcormenos, ma« ma dodavatel prava odmletnut uzatvorenie
zmluvy Poskytnutie ostatnych osobnych udajov Je vvlučne dobrovol ne

12 5 Odoberatel' bol Pri poskvtnut. osobnvcr udajov mforrnovanv a poučenv
oj sulade 5 čl 13 nariadenia

12 6 Pcs~v trute CSCJ"e udaje ",~sle :\' o-avd' le a aktualne V p-rcade zmeny
:C5".\ tr jt\ (" CSC::í\ Ci' ,-,::::la c / ~e c:::::e"2:21 ;.::C\ ,'"'IlV cocavatel a Informovať
:: c .... ZfTere cso+r vr- :zra"""'e""l:-- ::::::2.ate Q\' alebo csocr e

127 8:::e"'2:21' be.e 112 ,ec::::-- e ze _e~: csccr e .idaje môžu byť poskytnute
c- .ericcrn. ktorvrri SL. 5"0 a :';a- : --e :'escnorT' Konani, exekuton na
zaklade ICh vvž.adar-.a a v si.iace s cla:-c~ leg sla:1vou SR, kontrolne organ)'
f,naneneJ soravv. acvcxatsce ,a~:ala- e za Jčelo']' poskytovania pravnych
sluzreb. subjekty posx.tuuce st..zc. 'rahania narokov dodavatel'a zo
zrntJvv, poštove POdnIK\ za ucelen cO'~:e~lc zasielkv, subjekty zmluvne
spolup-acujuce s dodavaterc+ ,a ~a za učelcm podpornych
adrrrustrattvnvch a telekorr onl>\ačr /:- služieb a za učelom podpory
a spravy mforrnačneho systemu pOuZIVanenC dodavatel'om, ďalšie tretie
strany vymedzene osobitnvm zakoncro 'nap" Kontrolne organy a organy
dchl'adu, tj Urad pre requlaciu sleto1vch odvetvi, Slovenska obchodn a
inšpekCia a podobne), a poveren, sprostrcckovateha, kto rl uzavreli
s dodavatel'om zmluvu podl'a čl 28 nariadenia Aktualny zoznam
sprostredkovatel'ov Je costupnv na webovom srdie dodavatel'a
\VI.Jw_tvVI~il

12 8 Odberatel' berie na vedomie, že Jeho prava suvisrace so spracúvarnrn
osoonych udajov upravuju ustanovenia kapitoly III nariadenia, podľa ktorvch
'Tla odberatel' (ako dotknuta osoba) pravo
a 'la mforrnaoe o spracuvaru Jeho osobnych udajov.
b ztskat' pnstup k oscbnvr» udajorn. ktore sa o rom spracuvaju a

uchovavaju

Všeobecne obchodne podrrucnkv dodavky plynu pre ňrernnvcn odberatelav, mimo kateqorie "Zranitel ny odberateľ
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C požiadat o opravu SVOJich nespravnvcn. nepresnych alebo neuplnvcn
osobných udajov,

d požiadať o vvmazane svojich osobnvcn udajov, keď už nie su potrebne,
alebo ak Je spracuvame nezakonne

e namietať proti spracovaniu svojich osobnych udajov na rnarketmqove
učelv alebo na zeklade. ktory SUVISI S konkretnou sltLJaCIOU,
ocžracat o obmedzenie spracuva-ra svojich osoonvch udajov
V osobitnvch pnpadoch,

9 dostať svoje osobne udaje V strojovo otateľnorn formate a/alebo
požiadat o Ich prenos rrernu orevaozkovateľcvi,

h kedykoľvek svoj su hlas odvolať bez toho, aby to 'naia vplyv na
zakonnosť soracuvarra založeneho na suhlase udelenom pred Jeho
odvolan Im, ak takyto su hlas odberateľ udelil,
požiadat . aby rozhodnutia založene na a.itcmatrzcvanorn spracuvaru
ktore sa ho tvkaju alebo ho vvrazne ovplvvnuju, vvchaczajuce z Jeho
osobnvch UdaJOV, vvkoriavah fyzicke osoby a nie autornatrzovanc
technicke nrostnedkv ak su osobne udaje takto dodávateľom
spracuvane,
pod at sťažnost dozornemu organu, najma v členskom štate svojho
obvykleho pobvtu, mieste vvkonu prace alebo v mieste ucajneho
po-userua a prava na učmnv sudny prostrecox napravv. ak sa odberateľ
domnieva, že je spracuvarue jeho osobnych uoajov v rozpore prav-ivrrn
predpismi Dozornym organom na uzerru Slovenskej republiky Je Urad
na ochranu osobnych ucajov SR, Hraručna 12 Bratislava,

k podať ztadost' alebo sťažnost codaveterovi V suvrsíosn s ochranou
a spracuvarurn jeho osobnvcf ucajov Odberateľ, ktory chce padať
Žiadosť alebo sťažnost a uplatniť svoje SI prava, môže tak vykonat

prsornne na adrese TWINLOGY s ro, Zavodska cesta 2945/38,
01001 Žilina

II elektronicky na adrese gdpr@twlnlogy com
12 9 Osobne udaje odberatel'a bud u uchovavane po dobu trvania zmluvnych

vzťahov zo zmluvy a po dobu nevyhnutnu na uplatnenie prav dodavatel'a
zo zmluvy, resp na plnenie povinnosti dodavatel'a podl'a všeobecne
zavaznych pravnych precprsov Po vvspo-radan: všetkych zavazkov
odberatel a VOČi dodávatel OVI budu osobne udaje odberateľa uchovavane
v lehote 10 rokov

13. DODÁVATEĽ POSLEDNEJ INŠTANCIE

13 1 Dodavka poslednej mštanc.e sa zauoa dňom nasledujuorn po dni, kedy
Dodavatel stratil spôsobrlost dodávat plyn a stanovenemu Dodavatelovi
poslednej Inštancie bola oznamena tato skutočnost

13 2 Dodavka poslednej inštancie trva navrac tn mesiace Odberatel uhrad:
Dodavatel ov: poslednej inštancie cenu za dodávku plynu podla cenoveho
rozhodnutia vydaneho URSO pre dodavatel a poslednej inštancie Dodavka
poslednej inštancie sa môže ukončiť skor v pnpade, že Odberatel uzatvor:
zmluvu 5 novvrn Dodávatel'om, Ktorým može byt aj Dodavatel poslednej
inštancie

13 3 Ak Docavare' stratil soosotnlosi codava- Divo Odccratet o-r-. zrnh.va zanlka
dnom, Kecl Dodavate, stratu sPOSOOllOSt dodavat plynu

13 4 PDS najneskôr 15 dni pred uptvnutirn vvpovednej lehoty zmluvy o prístupe
do distribučnej sustavy a drstnbucn plynu alebo bezprostredne po tom, ako
sa dozvie, že Dodavatel stratil spôsobilost dodavat plyn, oznarru
Odberatel ovi
a) deli, od ktoreho sa zauna dodavka plyn Dodavatelom poslednej

mštanoe.
b) dôvod zacatia dodavky plynu Dodavatelom poslednej Inštancie,
c) zanik zmluvy, ak povodny Dodavatel plynu stratil SPÔSOblloS1 dodavkv

plynu
dl dobu trvania dodavky plynu Dodavatel orn poslednej Inštancie,
e ) pouccr-ie o povinnosti uhradil cenu za dodavku plynu Dodavatel ovi

poslednej Inštancie

14. ZÁVERE( NE USTANOVENIA

14 1 Zmluva nadobuda platnost dnom Jej podpsarua Zrnluvnvrru stranami a
ucmnosi dnom zaciatku poskytovania codavkv elektriny a služieb
dtstnbucre Datum a cas uurmosn Je v každej Zmluve stanoveny
mdrvidualne, Inak Je Zmluva neplatna

142 V pnpade, že Je Jednou zo Zmluvnych stran verejnv obstaravatel, zmluva
le ucmna až po Jej zverejneni v centra 110m reqistn zmluv SR

14 3 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnostou onqrnalu,
pričom každa zmluvna strana dostane Jedno vyhotovenie Zmluvy

144 VOP su dostupne na Internetovej stranke Dodavatela www twmloqv com
a tiež v Jeho sidle alebo u jeho zmluvnych obchodnych partnerov

Dodavatei' Je opravneny merut a doplňat VOP, popr lcr nahradrt novym
znerurn O zmenach VOP sa Dodavatel' zavazuje mtor-novat Odberatel a
najneskôr 30 dni pred dňom uč.nnosti zmeny VOP (resp učmnosn novych
VOP) a to zverejnerurn zmen, VOP na svojej Internetovej stránke
WWW tWlnlogy com a sučasne mUSI Odberatel a na tuto zmenu VOP 
vhodnym spôsobom upozorn It

145 Ustanovenia Zmluvy sú oddehteľne Ak sa počas trvania Zmluvy stane
akekol vek Jej ustanovenie (alebo Jej časť) neplatne alebo nevvnutrtel ne
v dôsledku zmeny platnych pravnych predpisov, nebude tvrr dotknuta
platnost alebo vvnuntel nOSI ostatnych ustanoveni Zmluvy a zmluvne strany
sa zavazuju rokoval s cielom upravy zmluvneho vzťahu v zmysle novej
pravne: uoravy a nahradrt dotknute ustanovenia novvrm, určenvrm pravnou
upravou, resp zmenou tak, aby bo! zachovany učel Zmluvy a zamery
zmluvnych stran obsiahnute v pôvodnych ustanoveniach

14 6 Zmluvne strany sa vzejornne zavazuju podavat SI včasné a určite mformac.e
o zmenach udajov uvedenych v Zmluve, ktore nernaju vplyv na jej zmeny,
napr zmeny .dentrfikačnvch údajov zmluvných stran, osconvcn udajov,
adresv na doručovanie prsomnost Neposkytnutie takvchto informaclI je na
tarchu povinnej zmluvne] strany Zmluvne strany sa dalej zavazuju
poskytovat SI včas všetky rnforrr acrc, ktore by mail alebo mohli mať vplyv
na plnenie Zmluvy vratane oznarnerua o postaveni zdaruteľnej osoby podľa
zakona č 222.(2004 Z z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršrch
predpisova to najneskôr do 5 dni odo dňa zmeny tychto udajov

147 Zmena identrňkačrvch udajov zmluvnych stran, čísla učtu, kontaktnych
osôb, adresy pre doručovanie prsornnosn sa nebude považovat za zmenu
vvžadujucu uzavretie dodatkov k Zmluve, musi však byt druhej Zmluvnej
strane oznam ena v písomnej forme

14 8 VOP su platne a učmne od 25 5 2018

V Žiline, dna 25 05 2018

TWINLOGY s r o Žilina

Peter Kalman, (EO

Všeobecne obchodne podmienky dodavkv plynu pre ftremnvch cdneratel ov, mimo kategórie .Zrarutelnv odberatel"
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