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ZMLUVA O PRÍSTUPE DO ZÁSOBNÍKA A USKLADŇOVANÍ PLYNU 

FLEXIBILNÁ SLUŽBA 

ČÍSLO ZMLUVY: [DOPLNIŤ] 
 

 

 

 

 

uzatvorená medzi  

 

 

[DOPLNIŤ] 

 

ako Zákazníkom 

 

 

 

a 

 

 

 

POZAGAS a.s. 

 

ako Prevádzkovateľom zásobníka 

 

 

 

 

dňa [DOPLNIŤ]  
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(1) POZAGAS a.s., so sídlom: Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1271/B, IČO: 31 

435 688, IČ DPH: SK2020357372, Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 262 000 

3092/1100, SWIFT: TATR Sk BX, IBAN SK1111000000002620003092, Zastúpená: 

[DOPLNIŤ] (ďalej len „Prevádzkovateľ zásobníka“); 

 

a 

 

(2) [DOPLNIŤ], so sídlom: [DOPLNIŤ], zapísaná [DOPLNIŤ], IČO: [DOPLNIŤ], IČ DPH: 

[DOPLNIŤ], Bankové spojenie: [DOPLNIŤ], Zastúpená: [DOPLNIŤ] (ďalej len 

„Zákazník“ a spolu s Prevádzkovateľom zásobníka ako „Zmluvné strany“ a samostatne 

ako „Zmluvná strana“)   

 

 

uzatvárajú dňa [DOPLNIŤ] v zmysle dokumentu „Prevádzkový poriadok spoločnosti POZAGAS 

a.s., ktorým sa ustanovujú všeobecné obchodné podmienky pre prístup do zásobníka PZZP Láb 4. 

stavba a jeho využívanie“ (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), v súlade s § 47 ods. 6, § 67 ods. 6 

písm. d) a písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s dokumentom „Technické podmienky prístupu 

a pripojenia do Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba a pravidlá jeho 

prevádzkovania“ (ďalej len „Technické podmienky“) túto Zmluvu o prístupe do zásobníka a 

uskladňovaní plynu (ďalej len „Zmluva o skladovaní plynu“).  

 

 

PREAMBULA 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE Zákazník predložil Prevádzkovateľovi zásobníka v rámci súťaže o prístup 

do zásobníka a pridelenie Pevnej uskladňovacej kapacity č. MVP/1/2019 žiadosť o prístup do 

zásobníka a uskladňovanie plynu (ďalej len „Žiadosť“) a prejavil záujem o Pevnú uskladňovaciu 

kapacitu v Podzemnom zásobníku zemného plynu Láb 4. stavba (ďalej len „Zásobník“); 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE Prevádzkovateľ zásobníka umožňuje prístup do Zásobníka a prideľuje 

Zákazníkovi Pevnú uskladňovaciu kapacitu v celkovej výške definovanej v bode 3.1 tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu; 

 

DOHODLI SA Zmluvné strany na nasledovnej Zmluve o skladovaní plynu na základe Žiadosti, 

Prevádzkového poriadku, Technických podmienok a Cenníka. 

 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

Pojmy definované v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach a použité v tejto 

Zmluve o skladovaní plynu majú rovnaký význam, pokiaľ nie je v tejto Zmluve o skladovaní plynu 

uvedené inak. Ďalšie pojmy použité v tejto Zmluve o skladovaní plynu s veľkým začiatočným 

písmenom sú definované nasledovne: 
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1.1 „Cezhraničné využitie Zásobníka“ – spôsob využitia Zásobníka, pri ktorom sa suma 

zatlačeného Plynu cez Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný 

bod Rakúsko nerovná sume vyťaženého Plynu cez tento Vstupno-výstupný (odovzdávaco-

preberací bod) tak ako je definované v nariadení E-control o systémových poplatkoch “Gas-

Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013” v znení neskorších predpisov. 

 

1.2  „Čas“ – akýkoľvek odkaz na čas v tejto Zmluve o skladovaní plynu je odkazom na platný 

čas v Slovenskej republike.  

 

1.3 „Zmluvný rok“ – obdobie začínajúce 1. apríla 2020 o 6:00 SEČ a končiace 1. apríla 2021 

o 6:00 SEČ. 

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET ZMLUVY O SKLADOVANÍ PLYNU 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy o skladovaní plynu je: 

 

(i) poskytnutie prístupu do Zásobníka Zákazníkovi na základe jeho Žiadosti a pridelenie 

Pevnej uskladňovacej kapacity v rozsahu definovanom v Článku 3 tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu; 

 

(ii) vytvorenie zmluvného rámca pre poskytovanie jednotlivej služby vtlačného a/alebo 

ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze; 

  

(iii) záväzok Prevádzkovateľa zásobníka prevziať, uskladniť a spätne odovzdať 

Zákazníkovi dohodnuté množstvo Plynu a poskytovať súvisiace služby za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve o skladovaní plynu;  

 

(iv) oprávnenie Zákazníka využívať Pevnú uskladňovaciu kapacitu v rozsahu 

definovanom v Článku 3 tejto Zmluvy o skladovaní plynu za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve o skladovaní plynu a jeho záväzok zaplatiť za Pevnú 

uskladňovaciu kapacitu a prijaté súvisiace služby cenu podľa Článku 6 tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu. 

 

 

ČLÁNOK 3 

USKLADŇOVACIA KAPACITA A SPÔSOB JEJ VYUŽÍVANIA  

 

3.1 Prevádzkovateľ zásobníka sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi Pevnú uskladňovaciu kapacitu 

pre obdobie jedného (1) Zmluvného roka so začiatkom 1. apríla 2020 v nasledovnom 

rozsahu: 

 

Pracovný objem plynu: [DOPLNIŤ] MWh,  

maximálny Denný vtlačný výkon: [DOPLNIŤ] MWh/Plynárenský deň, 

maximálny Denný ťažobný výkon: [DOPLNIŤ] MWh/Plynárenský deň. 
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Disponibilita maximálneho Denného vtlačného výkonu, resp. maximálneho Denného 

ťažobného výkonu počas ktoréhokoľvek Plynárenského dňa Zmluvného roka je určená 

Vtlačnou krivkou, resp. Ťažobnou krivkou podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o skladovaní 

plynu.  

 

3.2 Prevádzkovateľ zásobníka sa zaväzuje v súlade s podmienkami a dojednaniami tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu kedykoľvek počas Zmluvného roka s výnimkou Odstávok preberať od 

Zákazníka množstvá Plynu, ktoré Zákazník dodal na uskladnenie za predpokladu, že 

v ktoromkoľvek momente nebude stav účtu uskladneného Plynu vyšší ako je Pracovný objem 

plynu podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu. 

 

Prevádzkovateľ zásobníka sa zaväzuje prevziať od Zákazníka a uskladniť počas každého 

Plynárenského dňa Zmluvného roku, pre ktorý o to Zákazník požiada, s výnimkou Odstávok, 

také množstvo Plynu, ktoré v súhrne neprevyšuje maximálny Denný vtlačný výkon, resp. 

maximálny príslušný hodinový vtlačný výkon aplikovateľný pre daný Plynárenský deň 

potvrdený Prevádzkovateľom zásobníka na základe prijatej Nominácie, resp. Renominácie 

od Zákazníka podľa Zmluvy o skladovaní plynu, kým uskladnené množstvo Plynu Zákazníka 

nie je rovné Pracovnému objemu plynu podľa Zmluvy o skladovaní plynu.  

 

3.3 Prevádzkovateľ zásobníka sa zaväzuje v súlade s podmienkami a dojednaniami tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu kedykoľvek počas Zmluvného roku s výnimkou Odstávok odovzdať 

Zákazníkovi množstvo Plynu, o ktoré Zákazník požiada za predpokladu, že v akýkoľvek 

okamih nebude energia uskladneného Plynu Zákazníka v Zásobníku vyjadrená v MWh po 

vyťažení tohto množstva menšia ako nula (0) MWh. 

 

Prevádzkovateľ zásobníka sa zaväzuje vyťažiť a odovzdať Zákazníkovi počas každého 

Plynárenského dňa Zmluvného roku, pre ktorý o to Zákazník požiada, s výnimkou Odstávok, 

také množstvo Plynu, ktoré v súhrne neprevyšuje maximálny Denný ťažobný výkon, resp. 

maximálny príslušný hodinový ťažobný výkon aplikovateľný pre daný Plynárenský deň 

potvrdený spoločnosťou POZAGAS na základe prijatej Nominácie, resp. Renominácie od 

Zákazníka podľa Zmluvy o skladovaní plynu za predpokladu, že v akýkoľvek okamih 

nebude energia uskladneného Plynu Zákazníka v Zásobníku vyjadrená v MWh po vyťažení 

tohto množstva menšia ako nula (0) MWh.  

 

3.4 Zákazník je oprávnený požiadať o pridelenie jednotlivej služby dodatočného vtlačného 

a/alebo ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze (ďalej len „DAS“) nad rámec výkonu 

uvedeného v bode 3.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu v Nominácii/Renominácii 

príslušného výkonu v deň bezprostredne predchádzajúci dňu plnenia príslušného výkonu. 

Pridelenie DAS Zákazníkovi je realizované potvrdením Nominácie/Renominácie Zákazníka. 

 

3.5  Zákazník sa zaväzuje oznámiť/oznamovať Prevádzkovateľovi zásobníka za účelom riadneho 

plnenia tejto Zmluvy o skladovaní plynu Prevádzkovateľom zásobníka colný štatút 

uskladňovaného Plynu, a to najneskôr jeden (1) deň pred začiatkom vtláčania, resp. pri 

vykonaní zmeny colného štatútu uskladňovaného Plynu najmenej tri (3) dni pred jeho 

uskladnením. 
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3.6 V prípade, že Prevádzkovateľ zásobníka neumožní Zákazníkovi využívanie Pevnej 

uskladňovacej kapacity v požadovanom rozsahu z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené 

v Prevádzkovom poriadku a/alebo v Technických podmienkach, Prevádzkovateľ zásobníka 

navrhne Zákazníkovi náhradný termín a spôsob využitia Pevnej uskladňovacej kapacity 

v pôvodne požadovanom rozsahu (ďalej len „Náhradný program“).  

 

3.7 Prevádzkovateľ zásobníka nezodpovedá za akékoľvek porušenie podmienok prepravných, 

distribučných, skladovacích a iných zmlúv uzatvorených medzi Zákazníkom 

a Prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o porušenie 

povinnosti Zákazníkom a/alebo Prevádzkovateľom nadväzujúcej siete. 

 

3.8 Zákazník je povinný, najneskôr tri (3) pracovné dni pred zaslaním Nominácie, predložiť 

Prevádzkovateľovi zásobníka shipper kód pridelený Prevádzkovateľom nadväzujúcej siete. 

V prípade, že Zákazník nepredloží shipper kód podľa predchádzajúcej vety, Prevádzkovateľ 

zásobníka môže posunúť začiatok poskytovania služby uskladňovania Plynu o počet 

pracovných dní omeškania Zákazníka. 

 

 

ČLÁNOK 4 

VSTUPNO-VÝSTUPNÉ (ODOVZDÁVACO-PREBERACIE) BODY  

 

Zákazník bude pri procesovaní Pevnej uskladňovacej kapacity v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy o 

skladovaní plynu využívať nasledovný(é) Vstupno-výstupný(é) (odovzdávaco-preberací(ie)) bod(y): 

 

i. pri vtláčaní Plynu do Zásobníka – Vstupno-výstupný(é) (odovzdávaco-preberací(ie)) bod(y) 

[DOPLNIŤ] 

 

ii.  pri ťažbe Plynu zo Zásobníka – Vstupno-výstupný(é) (odovzdávaco-preberací(ie)) bod(y) 

[DOPLNIŤ] a/alebo Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná sieť Slovenskej 

republiky. 

 

 

ČLÁNOK 5 

NOMINÁCIE A RENOMINÁCIE 

 

5.1 Zákazník oznamuje Nominácie a/alebo Renominácie na dispečing Zásobníka vo forme 

a spôsobom uvedeným v Technických podmienkach. 

  

5.2 Prevádzkovateľ zásobníka potvrdí Nomináciu a/alebo Renomináciu, resp. upraví Nomináciu 

a/alebo Renomináciu vo forme a spôsobom uvedeným v Technických podmienkach použitím 

kontaktných údajov poskytnutých Zákazníkom.  

 

5.3 Zákazník je oprávnený poveriť zasielaním Nominácií a/alebo Renominácií 

Prevádzkovateľovi zásobníka tretiu stranu. Udelenie poverenia, jeho rozsah, zmenu resp. 

odvolanie je Zákazník povinný písomne oznámiť Prevádzkovateľovi zásobníka bez 

zbytočného odkladu najmenej tri (3) dni pred nadobudnutím účinnosti poverenia, zmeny 

poverenia alebo jeho odvolania.  
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ČLÁNOK 6 

CENA 

 

6.1 Prevádzkovateľ zásobníka a Zákazník sa dohodli na Cene za Pevnú uskladňovaciu kapacitu 

v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu, ktorá sa vypočíta podľa nasledovného 

vzorca: 
     

F  = P x C 

     

, kde 

 

F - Cena za Pevnú uskladňovaciu kapacitu v Zmluvnom roku,  

P - [DOPLNIŤ] EUR/MWh - jednotková cena za 1 MWh Pracovného objemu plynu 

v Zmluvnom roku, 

C - Pracovný objem plynu v MWh.  

 

6.2 Jednotková cena za DAS je stanovená v platnom Cenníku zverejnenom Prevádzkovateľom 

zásobníka na www.pozagas.sk. Celková cena za DAS sa vypočíta ako súčin jednotkovej ceny 

za DAS a maximálnej nominovanej a potvrdenej hodnoty vtlačného výkonu a/alebo 

ťažobného výkonu nad rámec pevného výkonu definovaného v bode 3.1 tejto Zmluvy o 

skladovaní plynu. Ostatné podmienky spôsobu výpočtu ceny za DAS sú uvedené v platnom 

Cenníku zverejnenom Prevádzkovateľom zásobníka na www.pozagas.sk. 

 

Nasledujúce ustanovenie bodu 6.3 bude aplikované len v prípade uzatvorenia Zmluvy o skladovaní 

plynu s prístupom na viac ako jeden Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod, pričom jedným 

z nich bude Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný bod 

Rakúsko, nasledujúce body tohto článku Zmluvy o skladovaní plynu budú vtedy primerane 

prečíslované: 

 

6.3  Denná cena za Cezhraničné využite Zásobníka poskytované Prevádzkovateľom zásobníka 

Zákazníkovi na základe tejto Zmluvy o skladovaní plynu bude vypočítaná v súlade s 

Cenníkom zverejneným Prevádzkovateľom zásobníka na www.pozagas.sk.  

 

6.3 V prípade obmedzenia Denného vtlačného výkonu alebo Denného ťažobného výkonu 

nominovaného v súlade s Článkom 3 tejto Zmluvy o skladovaní plynu (okrem prípadov 

obmedzenia uvedených v Prevádzkovom poriadku a práv Prevádzkovateľa zásobníka na 

obmedzenie z dôvodov, za ktoré Prevádzkovateľ zásobníka nezodpovedá, vymedzených 

Technickými podmienkami alebo touto Zmluvou o skladovaní plynu) a ak zo strany 

Prevádzkovateľa zásobníka nedošlo k poskytnutiu plnenia Náhradného programu podľa bodu 

3.6 tejto Zmluvy o skladovaní plynu, Prevádzkovateľ zásobníka uplatní voči Zákazníkovi za 

daný Plynárenský deň, v ktorom k obmedzeniu došlo, zľavu z Ceny za Pevnú uskladňovaciu 

kapacitu vypočítanú podľa nasledovného vzorca:  
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, kde  

 

FZ - zľava z Ceny za Pevnú uskladňovaciu kapacitu za daný Plynárenský deň, 

P - jednotková cena za 1 MWh Pracovného objemu plynu v Zmluvnom roku v zmysle 

bodu 6.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu, 

C - Pracovný objem plynu v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu, 

RI - koeficient obmedzenia určený podielom skutočne poskytnutého Denného 

vtlačného výkonu alebo Denného ťažobného výkonu v príslušnom Plynárenskom 

dni a Denného vtlačného výkonu alebo Denného ťažobného výkonu 

nominovaného Zákazníkom na daný Plynárenský deň v súlade s touto Zmluvou 

o skladovaní plynu. 

 

Takto vypočítaná zľava z Ceny za Pevnú uskladňovaciu kapacitu za daný Plynárenský deň 

bude uvedená samostatnou položkou vo faktúre za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k 

vzniku skutočností vedúcich k uplatneniu zľavy z Ceny za Pevnú uskladňovaciu kapacitu,  

popísaných v tomto bode Zmluvy o skladovaní plynu. 

 

 

 

ČLÁNOK 7 

FAKTURÁCIA A ÚHRADA FAKTÚR 

 

7.1 Faktúry za poskytnutie služieb budú vystavené Prevádzkovateľom zásobníka za každý 

kalendárny mesiac opakovaného dodania služby, a to vo výške vypočítanej podľa 

nasledujúceho vzorca: 

 
  F    

FM =  –––––– - FZ + FDAS + ΣFCBU   

  M   

 

, kde 

 

FM - Cena za Pevnú uskladňovaciu kapacitu v Zmluvnom roku, ako je definovaná 

v bode 6.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu za kalendárny mesiac opakovaného 

dodania služby, 

F - Cena za Pevnú uskladňovaciu kapacitu v Zmluvnom roku, ako je definovaná 

v bode 6.1 tejto Zmluvy o skladovaní plynu, 

M - počet mesiacov poskytovania služby uskladňovania v danom Zmluvnom roku, 

FZ - zľava z Ceny za Pevnú uskladňovaciu kapacitu v danom(ých) Plynárenskom(ých) 

dni(och), 

FDAS - Cena za DAS poskytnutú v danom mesiaci Zmluvného roku, 

       

FZ = (P x C) / 365 x (1 – RI) x 1,2 
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FCBU - Suma denných cien za Cezhraničné využitie Zásobníka (uplatní sa len ak 

Cezhraničné využite Zásobníka bude predmetom tejto Zmluvy o skladovaní plynu).  

 

7.2 K cene za poskytnuté služby bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných 

právnych predpisov. Faktúry vystavené Prevádzkovateľom zásobníka budú zároveň 

obsahovať všetky náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

  

7.3 Prevádzkovateľ zásobníka vystaví a zašle Zákazníkovi faktúru najneskôr do pätnásteho (15.) 

dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci 

opakovaného dodania služby. V prípade súvisiacich služieb je možné za tieto služby vystaviť 

aj jednu súhrnnú faktúru. 

 

7.4 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou fakturovanej sumy alebo jej časti v lehote 

splatnosti faktúry, si Prevádzkovateľ zásobníka  uplatní voči Zákazníkovi úrok z omeškania 

z dlžnej sumy vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úroky z omeškania 

sú splatné do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania úroku z omeškania) 

Zákazníkovi, ktorý je v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov. 

   

7.5 Pre doručovanie faktúr vystavených Prevádzkovateľom zásobníka sa používa prenos faxom 

alebo emailom (elektronickou poštou) a doporučenou poštou. Faktúry sú považované za 

doručené uplynutím najskoršieho z nasledovných okamihov: 

 

- potvrdením faxového prenosu faxovým prístrojom Prevádzkovateľa zásobníka, alebo 

- obdržaním elektronického potvrdenia o prijatí emailu (elektronickej pošty) zo servera 

Zákazníka Prevádzkovateľom zásobníka, alebo 

- uplynutím troch (3) dní odo dňa zaslania pošty na adresu Zákazníka. 

 

 

ČLÁNOK 8  

VLASTNÍCKE PRÁVO, RIZIKO STRATY PLYNU 

 

Zákazník prehlasuje, že má právo disponovať s Plynom určeným na uskladňovanie v Zásobníku 

v zmysle tejto Zmluvy o skladovaní plynu a že Plyn je bez akýchkoľvek zabezpečovacích práv, 

tiarch a nárokov tretích strán. Zákazník je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi zásobníka všetky 

náklady, výdavky na súdne spory a nároky, ktoré vznesú tretie strany. 

 

 

ČLÁNOK 9  

OZNÁMENIA 

 

Všetky oznámenia budú medzi Prevádzkovateľom zásobníka a Zákazníkom zabezpečované 

doporučenými listami, zavedenou kuriérnou službou pôsobiacou v Slovenskej republike, faxom 

alebo e-mailom (ak je uvedený nižšie). 

  

 Pre Zákazníka budú doručované na adresu: 
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  [DOPLNIŤ] 

 [DOPLNIŤ] 

[DOPLNIŤ] 

  

 Faxové číslo:  [DOPLNIŤ] 

 K rukám:  [DOPLNIŤ] 

 Dispečing: 

Telefón: [DOPLNIŤ]  

Fax:  [DOPLNIŤ]  

E-mail:  [DOPLNIŤ]  

  

 a pre Prevádzkovateľa zásobníka budú doručované na adresu: 

 

 POZAGAS a.s. 

 Malé námestie 1 

 901 01 Malacky 

 Slovenská republika 

  

Fax:  +421 34/ 772 2406 

 K rukám: [DOPLNIŤ] 

 

Dispečing: 

Telefón: [DOPLNIŤ]  

Faxové č.: +421 34  / 7722406  

E-mail:  [DOPLNIŤ]  

 

 alebo na akúkoľvek inú adresu alebo faxové číslo, ktoré budú druhej Zmluvnej strane písomne 

oznámené. 

 

 

ČLÁNOK 10  

RIEŠENIE SPOROV 

 

10.1 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami z titulu nedodržania podmienok 

dohodnutých Zmluvnými stranami v tejto Zmluve o skladovaní plynu a súvisiacich 

dokumentoch (ďalej len „Spor“) sa Zmluvné strany v dobrej viere pokúsia vyriešiť priateľsky 

vzájomným dohovorom.  

 

10.2 Spory, ktoré nebudú vyriešené priateľsky vzájomným dohovorom v lehote do šesťdesiat (60) 

dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o Spore obsahujúceho popis Sporu a návrh 

riešenia Sporu druhej Zmluvnej strane, budú, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne 

inak, riešené prostredníctvom rozhodcovského konania vedeného v anglickom jazyku troma 

rozhodcami.  

 

10.3 Každá zo Zmluvných strán si určí jedného rozhodcu a obaja takto vymenovaní rozhodcovia 

vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude pôsobiť ako predseda rozhodcovského súdu. 
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10.4 Rozhodcovské konanie sa bude riadiť pravidlami rozhodcovského súdu Medzinárodnej 

obchodnej komory, pričom miestom rozhodcovského konania bude Zürich.  

 

10.5 Rozhodnutie, ktoré bude výsledkom rozhodcovského konania bude konečné a záväzné pre 

obe Zmluvné strany. 

 

 

ČLÁNOK 11  

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ  

 

11.1 Táto Zmluva o skladovaní plynu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

 

11.2 Akékoľvek dodatky alebo zmeny tejto Zmluvy o skladovaní plynu sú právne záväzné 

a účinné len po písomnom súhlase obidvoch Zmluvných strán, vypracovanom formou 

dodatku k tejto Zmluve o skladovaní plynu, ktorý musí byť podpísaný právoplatne 

ustanovenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.   

 

Nasledujúce ustanovenie bodu 11.3 bude aplikované iba v prípade povinnosti Zákazníka zriadiť 

finančnú zábezpeku v prospech Prevádzkovateľa zásobníka: 

 

11.3  Táto Zmluva o skladovaní plynu stráca platnosť a účinnosť v prípade, ak do jedného (1) 

mesiaca odo dňa jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami, Zákazník nepredloží 

Prevádzkovateľovi zásobníka finančnú zábezpeku v súlade s Prevádzkovým poriadkom 

a Súťažnými podmienkami pre Súťaž o prístup do zásobníka a pridelenie pevnej 

uskladňovacej kapacity č. MVP/1/2019, platnú najneskôr odo dňa jej predloženia.  

 

11.3 Táto Zmluva o skladovaní plynu sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu obidvoma 

Zmluvnými stranami do [DOPLNIŤ].  

 

 

 

ČLÁNOK 12  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

12.1 Podpisom tejto Zmluvy o skladovaní plynu Zákazník akceptuje Prevádzkový poriadok, 

Technické podmienky a Cenník, ktoré predstavujú obchodné a technické podmienky, za 

ktorých Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje prístup do Zásobníka a poskytuje služby pri 

uskladňovaní Plynu, a ktoré sú zverejnené na www.pozagas.sk a sú záväzné  pre Zmluvné 

strany.  

 

12.2 Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve 

o skladovaní plynu, sa riadia platným a účinným Prevádzkovým poriadkom a Technickými 

podmienkami a možnými prevádzkovými dohovormi. Ak táto Zmluva o skladovaní plynu 

obsahuje odlišnú úpravu vzájomných práv a povinností ako je uvedená v Prevádzkovom 

poriadku alebo Technických podmienkach, a táto odlišná úprava je v rozsahu povolenom 

v Prevádzkovom poriadku alebo Technických podmienkach, platí úprava vzájomných práv 

http://www.pozagas.sk/
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a povinností uvedená v tejto Zmluve o skladovaní plynu. V prípade, ak táto odlišná úprava 

nie je v rozsahu povolenom v Prevádzkovom poriadku alebo Technických podmienkach, 

platí úprava vzájomných práv a povinností uvedená v Prevádzkovom poriadku 

a Technických podmienkach. 

 

12.3 Prevádzkovateľ zásobníka je oprávnený jednostranne upraviť ustanovenia tejto Zmluvy 

o skladovaní plynu, v prípade, že potreba úpravy vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných 

právnych predpisov, respektíve akýchkoľvek aktov regulačných orgánov majúcich dopad na 

Prevádzkovateľa zásobníka.  

 

12.4 Vo veciach výslovne neupravených touto Zmluvou o skladovaní plynu  sa zmluvný vzťah 

založený touto Zmluvou o skladovaní plynu spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými slovenskými právnymi 

predpismi. Kolízne normy odkazujúce na použitie iných ako slovenských právnych 

predpisov sa neaplikujú.   

 

12.5 Táto Zmluva o skladovaní plynu bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom 

jazyku, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) rovnopise. 

 

12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu o skladovaní plynu prečítali, jej obsahu porozumeli, 

a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali. 

*** 

 

 

 

V [DOPLNIŤ]  dňa  [DOPLNIŤ]      V Malackách dňa  [DOPLNIŤ]  

 

ZÁKAZNÍK      PREVÁDZKOVATEĽ ZÁSOBNÍKA 
[DOPLNIŤ]      POZAGAS a.s. 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Meno:  [DOPLNIŤ]    Meno:     [DOPLNIŤ] 

Pozícia: [DOPLNIŤ]    Pozícia:  [DOPLNIŤ] 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Meno:  [DOPLNIŤ]    Meno:     [DOPLNIŤ] 

Pozícia: [DOPLNIŤ]    Pozícia:  [DOPLNIŤ] 
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Príloha č. 1 

Vtlačná krivka a Ťažobná krivka 

 

 

[DOPLNIŤ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


