
Vážený zákazník,

uvedený formulár Vám poslúži, ak žiadate o:

-  Zmenu odberateľa na odbernom mieste (t. j. ak sa odberateľom plynu stáva iná osoba)

Pre plynulé a rýchlejšie vyriešenie Vašej požiadavky dovoľte, aby sme Vás upozornili na nasledujúce informácie:

Dohodou je možné zmluvu ukončiť (pôvodný odberateľ) za predpokladu, že došlo k:

1. prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti

2. zániku nájomného vzťahu

3. úmrtiu odberateľa (fyzická osoba - podnikateľ)
-  s doložením kópie úmrtného listu alebo oznámenia o úmrtí

4. ukončeniu podnikateľskej činnosti (vo všetkých predmetoch podnikania)

Nový odberateľ dokladá:

–    doklad, na základe ktorého podniká (výpis z Obchodného registra, výpis zo Živnostenského registra, zriaďovaciu listinu, 
resp. potvrdenie zo štatistického registra)

–    potvrdenie o pridelení identifikačného čísla pre DPH (podnikateľ - platca DPH)
–    registrácia, príp. povolenie od colného úradu pre účely fakturácie spotrebnej dane, ak odberné miesto spĺňa oslobodenie 

od spotrebnej dane

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, pri zmluve uzatvorenej na dobu určitú je možné vyjadriť nesúhlas s predĺžením doby jej 
trvania. Vyjadrenie nesúhlasu s predĺžením doby trvania zmluvy je potrebné doručiť vo výpovednej lehote uvedenej vo vašej zmluve.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje svoj vzťah k nehnuteľnosti a po výzve Dodávateľa ho vie predložiť.

Podpis pôvodného aj nového odberateľa je nevyhnutný pre zrealizovanie Vašej požiadavky. Ak bude chýbať, nie je možné 
požiadavku zrealizovať.

Stav plynomera – uveďte stav plynomera, ktorý je vzájomne odsúhlasený s novým odberateľom. V prípade, že stav plynomera 
neuvediete, bude stav určený systémovým odhadom zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len “PDS”). 

Formulár nadobudne štatút zmluvy až dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Tento formulár slúži výhradne pre odberateľov kategórie Podnikatelia a organizácie.

Doplňujúce informácie Vám ochotne poskytneme na zákazníckej linke pre podnikateľov a organizácie 0850 123 555.

MM/P/ZO/03/2018

Stredoslovenská energetika, a. s.
Starostlivosť o zákazníkov
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Plyn
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ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU Z DÔVODU ZMENY ODBERATEĽA  
(ďalej len „Zmluva“) kategória PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

DÔVOD ZMENY ODBERATEĽA

prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti                     zánik nájomného vzťahu
úmrtie odberateľa (fyzická osoba - podnikateľ)                ukončenie podnikateľskej činnosti (vo všetkých predmetoch podnikania)

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

AKTUÁLNY STAV PLYNOMERA

Uveďte stav plynomera, ktorý je vzájomne odsúhlasený s novým odberateľom. V prípade, že stav plynomera neuvediete alebo nebude 
zvierohodnený PDS, bude stav určený systémovým odhadom zo strany PDS. 

Číslo plynomera:

PREHLÁSENIE ODBERATEĽA:

Odberateľ berie na vedomie, že Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok ukončuje až potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany 
prevádzkovateľa distribučnej siete. Bez uvedenia podpisu odberateľa na tomto tlačive alebo doloženia úmrtného listu odberateľa alebo v prípade neúplných 
údajov je žiadosť o ukončenie Zmluvy neplatná a SSE ukončenie Zmluvy nezrealizuje. Odberateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol na tomto tlačive 
sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody SSE z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov odberateľom sa odberateľ 
zaväzuje uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

Ulica: | Orientačné č.:  | Súpisné číslo:

| PSČ: | Číslo bytu:Obec:

Stav meradla: 

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI:

Ulica: | Číslo domu: 

Obec: | PSČ:

Telefón: | Mobil: | E-mail:

ODBERATEĽ, NA KTORÉHO JE ZMLUVA VEDENÁ V SÚČASNOSTI (ďalej len „Pôvodný odberateľ“):
Údaje vyplní pôvodný odberateľ. V prípade úmrtia pôvodného odberateľa údaje vyplní oprávnená osoba a priloží kópiu úmrtného listu.

Obchodné meno:

IČO: | DIČ: | IČ DPH:

POD ODBERNÉHO MIESTA ČÍSLO ZMLUVY

SKSPPDIS

ADRESA PRE ZASIELANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU  
A INEJ KOREŠPONDENCIE PO UKONČENÍ ZMLUVY   totožná s adresou sídla Pôvodného odberateľa

Ulica: | Číslo domu: 

Obec: | PSČ:

Telefón: | Mobil: | E-mail:

Dátum podpisu:          /          /

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis odberateľa: 
(v prípade úmrtia odberateľa doložte, prosím, kópiu úmrtného listu)
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ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU (ďalej len „Zmluva”) kategórie PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2012 Z. z. 
o  energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ODBERATEĽ

Obchodné meno:

IČO: | DIČ: | IČ DPH:

Zapísaný v (OR, ŽR): | Zastúpený:

Kontaktná osoba: | Funkcia:

Telefón: | Mobil: | Fax:

E-mail: | SK NACE:

ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Ulica: | Č. domu:

Obec: | PSČ:

ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE   totožná s adresou sídla spoločnosti

Ulica: | Č. domu:

Obec: | PSČ:

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Ulica: | Č. domu:

Obec: | PSČ:

BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA

IBAN: SWIFT-BIC:

SPÔSOB ÚHRADY
preddavkových platieb faktúr 

 Súhlas k inkasu3)  Súhlas k inkasu3) 
 Prevodný príkaz2)  Prevodný príkaz2)

 Peňažný poukaz U  Peňažný poukaz U

PERIODICITA ÚHRADY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

 mesačne  štvrťročne  polročne  ročne

Výška preddavkovej platby:

Viazanosť:     12 mesiacov       24 mesiacov     36 mesiacov

Dátum:           /            /TERMÍN ZAČATIA DODÁVKY

Ak pre Vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňajte, začiatok dodávky budeme realizovať k najbližšiemu možnému termínu. Podmienkou  
pre dodržanie termínu začatia dodávky plynu je splnenie technických a obchodných podmienok pripojenia a obchodných podmienok Dodávateľa.  
Dodávku plynu nemožno začať skôr, ako dôjde k montáži určeného meradla zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY

   Cenník: Viazanosť od:          /         / do:           /            /

SPÔSOB ZASIELANIA FAKTÚR /vyberte iba jednu možnosť TARIFA

V prípade nevyplnenia bude 
predpokladaný ročný odber  
odvodený od zvolenej tarify.*

• Typ zabezpečenia: Štandard (bez zabezpečenia)

• E-mailová adresa pre zasielanie faktúr:

Súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry.1) 

Súhlasím so zasielaním faktúry poštou.

Predpokladaný ročný odber plynu:
m3

kWh

POD ODBERNÉHO MIESTA ČÍSLO ZMLUVY

SKSPPDIS

 T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
Tel.: 0850 123 555 | IČO: 36 403 008 | DIČ: 2020106682 | IČ DPH: SK2020106682
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

*     Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľovi bude priznaná tarifná skupina, a to na základe predpokladaného ročného odberu plynu, ktorý Odberateľ uviedol v tomto zmluvnom 
formulári. V prípade, že Odberateľ uviedol predpokladaný ročný odber a súčasne požiadal o tarifu, ktorá nezodpovedá predpokladanému ročnému odberu, zmluvné strany sa dohodli, 
že Dodávateľ určí Odberateľovi tarifnú skupinu, ktorá prislúcha predpokladanému ročnému odberu. Ak Odberateľ neuviedol predpokladaný ročný odber, ale uviedol tarifu, zmluvné 
strany sa dohodli, že Dodávateľ objedná pre Odberateľa predpokladané množstvo odberu prislúchajúce zvolenej tarife.V prípade, že Odberateľ požiadal o tarifu, ktorú nie je možné 
priznať z dôvodu platnosti aktuálne platnej tarifnej skupiny, bude Odberateľovi priznaná distribučná tarifa na základe aktuálne platnej distribučnej zmluvy. Požadovaná tarifná trieda 
bude Odberateľovi priznaná po uplynutí doby platnosti aktuálne platnej distribučnej zmluvy (zmena na nižšiu tarifu pri zmene odberateľa).

1) Podľa zákona o DPH elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom Odberateľa. V prípade súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry Vám odporúčame iný spôsob úhrady 
faktúr ako je „peňažný poukaz U“.

2) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa.
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa a doložiť vypísané tlačivo Mandát pre inkaso SEPA.

Pole „Viazanosť od“ sa vyplní len pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podľa bodu 4.2. Zmluvy, a to v prípade, ak si zmluvné strany dohodli iný cen-
ník ako Cenník dodávky plynu pre podnikateľov a organizácie – maloodber na príslušný kalendárny rok. Pre informácie ohľadom ceny dodávky plynu 
kontaktujte, prosím, Dodávateľa. 
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Viac informácií nájdete v zákazníckych centrách Dodávateľa alebo na www.sse.sk.

Podpis:

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísanej 
v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, informovania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa, a to 
poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, sa vzťahuje na 
identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným 
prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto pod-
mienky sú dostupné na www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Podpis: ...................................................................

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka:

Dátum podpisu Odberateľa:

DODÁVATEĽ:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar
Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis a pečiatka:

Dátum platnosti:          /          /          /          /

Článok 1. / Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou o združenej dodávke plynu sa Dodávateľ plynu zaväzuje dodávať plyn 

Odberateľovi plynu v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do 
odberného miesta Odberateľa plynu vrátane súvisiacich služieb a prevziať 
zodpovednosť za odchýlku Odberateľa plynu a Odberateľ plynu sa zaväzuje 
zaplatiť Dodávateľovi plynu cenu za dodaný plyn a súvisiace služby.

1.2. Dodávka plynu bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energe-
tike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) 
a platných Obchodných podmienok dodávky plynu pre podnikateľov a orga-
nizácie – maloodber (ďalej len „OP“). Tieto OP Odberateľ obdržal pri podpise 
Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich 
dodržiavať.

1.3. Dodávka plynu je splnená umožnením Odberateľovi odobrať plyn z distribuč-
nej siete príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je odberné 
miesto Odberateľa pripojené (ďalej len „PDS“) do odberného miesta Odberateľa.

1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu plynu zabezpečí 
Dodávateľ pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom 
Prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len„Prevádzkový poriadok“), ktorý bol 
schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ďalej 
len „ÚRSO“). Prevádzkový poriadok v platnom znení je spravidla zverejnený na 
webovom sídle PDS.

1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dô-
vodoch výmeny určeného meradla ustanovuje § 76 odsek 10 Zákona 
o energetike, t. j. pri plánovanej výmene určeného meradla bude termín 
oznámený písomne aspoň 30 dní vopred, to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s ne-
skorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.

1.6. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať plyn odberateľom plynu, ktorí 
sú pripojení k sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn podľa 
§ 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny 
dodávateľa plynu a zároveň ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabez-
pečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný 
dodávať plyn najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie začína 
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodá-
vať plyn. Skutočnosť, že dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn podľa 
§ 18 odsek 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny 
dodávateľa plynu a zároveň odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok plynu 
nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi bezodkladne 
prevádzkovateľ siete, do ktorej je odberateľ plynu pripojený a to v rozsahu podľa 
Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s ply-
nom v platnom a účinnom znení (ďalej len „Pravidlá trhu“). Informácia koncovým 
odberateľom plynu o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie 
o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach 
jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku 
plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím 
určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Režim dodávky poslednej inštancie je 
upravený v § 18 Zákona o energetike a v § 76 Pravidiel trhu.

Článok 2. / Doba trvania zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a uzatvára sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Cena a via-
zanosť zmluvy. Zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť odo dňa začatia 
Dodávky plynu (účinnosť Zmluvy). Zmluvné strany sa v súlade s § 47a odsek 
2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva nadobúda 
účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky plynu. Zmluva sa predl-
žuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná 
strana najneskôr  3 mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy druhej 
zmluvnej strane písomne neoznámi, že s predĺžením doby trvania Zmluvy ne-
súhlasí. Ustanovenia tohto bodu Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený v 
bode 2.2. tejto Zmluvy. 

2.2. V prípade, že Odberateľ obdržal zo strany Dodávateľa podpísanú Zmluvu alebo 
podpísanú Zmluvu zo strany Dodávateľa získal z jeho webového sídla (Zmluva 
môže byť zo strany Dodávateľa podpísaná aj mechanickými prostriedkami), 
zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť za súčasného spl-
nenia dvoch podmienok, a to že Zmluvu podpíše aj Odberateľ, čím Zmluvu 
prijíma a vyjadruje s ňou súhlas a Odberateľ obojstranne podpísanú Zmluvu 
doručí Dodávateľovi na adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V 
prípade, že sa Zmluva stane platnou v zmysle predchádzajúcej vety, uzatvára 

sa na dobu určitú, ktorá je dohodnutá v časti Zmluvy Cena a viazanosť zmluvy.
Zvolená doba trvania Zmluvy začína plynúť odo dňa začatia Dodávky plynu 
(účinnosť Zmluvy). Zmluva sa predlžuje o dobu ďalších 12 mesiacov, a to aj 
opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana najneskôr  3 mesiace pred uply-
nutím doby trvania Zmluvy druhej zmluvnej strane písomne neoznámi, že 
s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí. Zmluvné strany sa v súlade s § 
47a odsek 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že povinne zverejňovaná Zmluva 
nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dňom začatia Dodávky plynu.

2.3. V prípade, že dôjde k ukončeniu Zmluvy podľa bodu 2.1. alebo 2.2. a to tak, že 
by k ukončeniu Dodávky plynu malo dôjsť ešte pred prvým možným termínom 
pre zmenu Dodávateľa podľa podmienok stanovených Prevádzkovým poriad-
kom príslušného PDS, Dodávateľ podľa tejto Zmluvy vykoná Dodávku plynu 
do odberného miesta Odberateľa do doby prvého možného termínu zmeny 
Dodávateľa v zmysle Prevádzkového poriadku príslušného PDS za podmienok 
stanovených touto Zmluvou a OP. Dodávku plynu podľa tohto bodu Dodávateľ 
vykoná, pokiaľ Odberateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím doby trvania 
Zmluvy neoznámi, že na Dodávke plynu do doby prvého možného termínu 
zmeny Dodávateľa v zmysle Prevádzkového poriadku príslušného PDS netrvá.

Článok 3. / Cena
3.1. Odberateľ sa zaväzuje plyn odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jeho dodáv-

ku cenu určenú platným a účinným zmluvným cenníkom s tým, že Sadzba za 
odobratý plyn – služby obchodníka (SOPo) a Fixná mesačná sadzba – služ-
by obchodníka (FMSo) budú počas zvolenej doby trvania Zmluvy na fixnej 
úrovni určenej v Prílohe č. 1. V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo 
zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi orgán-
mi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktoré sa týkajú 
tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie 
a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Dodávateľ má 
právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré budú 
mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov 
SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplat-
kov a cenu za dodaný plyn sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa 
Zmluvy.

3.2. V prípade predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy 
sa Odberateľ zaväzuje plyn odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jeho dodávku 
cenu určenú platným a účinným Cenníkom dodávky plynu pre podnikateľov 
a maloodber, pokiaľ sa zmluvné strany v časti Cena a viazanosť zmluvy nedo-
hodli na inom cenníku.

3.3. Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality dodávky plynu vrátane ich 
vyhodnocovania podľa osobitného právneho predpisu vydaného ÚRSO, kto-
rým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávaný plyn.

Článok 4. / Záverečné ustanovenia
4.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Príloha č. 1: Zmluvný cenník dodávky plynu pre podnikateľov a organizácie 
– maloodber – fixná cena,

b) Príloha č. 2: Údaje o odbernom mieste a dohodnutý druh tarify pre všetky 
odberné miesta, ak sa s Odberateľom uzatvára zmluva na viac odberných 
miest,

c) Príloha č. 3: Obchodné podmienky dodávky plynu pre podnikateľov 
a organizácie – maloodber,

d) Príloha č. 4: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný 
plyn - faktúra. 

Príloha č. 4 bude Odberateľovi zaslaná bezodkladne po dni začatia Dodávky 
plynu podľa Zmluvy.

4.2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, 
z ktorých každá zmluvná strana dostala po jednom vyhotovení.

4.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom 
prečítaní, slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjav-
ne nevýhodných podmienok.

4.4. Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých zmluvných strán 
týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy.

4.5. Dodávky plynu podľa tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca Zmluva 
pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve.

4.6. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energe-
tike, OP a všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva 
sa riadi právnym poriadkom SR.
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