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Obchodné podmienky dodávky stlačeného zemného 

plynu pre odberateľov CNG s ročným odberom  

do 1 500 kg (ďalej len „OP“). 

 

1. Všeobecné ustanovenia a definície pojmov 

1.1. Tieto OP upravujú podmienky dodávky a predaja stlačeného zemného 

plynu odberateľom CNG s ročným odberom do 1500 kg CNG. Tieto OP 

tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej zmluvy o dodávke CNG (ďalej len 

„zmluva“) uzavretej medzi dodávateľom CNG a odberateľom CNG, 

pokiaľ sa tak dodávateľ CNG a odberateľ CNG v zmluve dohodli. Tieto 

OP sa vzťahujú aj na dodávku CNG pre všetkých odberateľov CNG, ktorí 

neuzavreli písomnú zmluvu o dodávke CNG s dodávateľom. Uzavretie 

písomnej zmluvy pre dodávku CNG podľa týchto OP sa nevyžaduje. 

1.2. Na účely týchto OP sa rozumie: 

a) stlačeným zemným plynom (ďalej len „CNG“) zemný plyn, ktorý je 

zmesou uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom, a to 

stlačený na tlak minimálne 20 MPa. Získava sa z prirodzených 

plynových alebo ropoplynových ložísk, 

b) odberateľom CNG (ďalej „odberateľ“) osoba, ktorá nakupuje CNG na 

účel vlastnej spotreby podľa týchto OP, 

c) dodávateľom CNG (ďalej „dodávateľ“) SPP CNG s.r.o., oprávnený na 

dodávku CNG, 

d) dodávkou CNG umožnenie samoobslužného natankovania vozidla 

odberateľom na plniacej stanici CNG, 

e) prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej „PDS“) plynárenský podnik 

oprávnený na distribúciu plynu, ktorý vykonáva distribúciu zemného 

plynu do plniacej stanice CNG, 

f) stavom núdze náhly alebo hroziaci nedostatok zemného plynu, ktorý 

môže spôsobiť zníženie alebo prerušenie jeho dodávok. Podrobnosti 

o postupoch pri stavoch núdze stanovuje všeobecne záväzný právny 

predpis, 

g) poskytovateľom služieb clearingového centra spoločnosť UNICODE 

SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Průmyslová zóna 161. Třebíč, Česká 

republika, ktorá pre dodávateľa realizuje službu zberu, ukladania a 

spracovania dát týkajúcich sa tankovania CNG na plniacich staniciach 

CNG dodávateľa. 

2. Predmet dodávky 

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi CNG na mieste dodania za 

podmienok uvedených v týchto OP. Záväzok dodávateľa dodať CNG je 

splnený umožnením pristavenia vozidla v mieste dodania podľa bodu 

3.1. týchto OP a umožnením odberateľovi CNG odobrať. 

2.2. Odberateľ sa zaväzuje odoberať od dodávateľa CNG za podmienok 

uvedených v týchto OP a zaplatiť za odobratý CNG cenu podľa týchto 

OP. 

2.3. Odberateľ bude odoberať CNG výlučne pre vlastnú spotrebu a za 

podmienok podľa týchto OP. 

2.4. Obchodnou jednotkou dodávok CNG je 1 kg CNG. 

2.5. Ak odberateľ odoberie počas kalendárneho roka viac ako 1 500 kg CNG, 

môže dodávateľa požiadať o úpravu podmienok dodávky CNG podľa 

štandardných obchodných podmienok dodávateľa.  

2.6. Odberateľ, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom  a 

preukázateľne prevádzkuje viac ako jedno vozidlo s pohonom na CNG,         

a/alebo  je také vozidlo využívané aspoň dvoma odberateľom 

poverenými osobami, má právo požiadať dodávateľa o uzavretie 

osobitnej zmluvy o dodávke CNG podľa štandardných obchodných 

podmienok dodávateľa.    

3. Miesto dodania, čas a podmienky plnenia 

3.1. Dodávateľ dodá odberateľovi  CNG v miestach dodania, ktorými sú 

všetky plniace stanice dodávateľa (ďalej len „PS CNG“) uvedené v 

zozname zverejnenom na stránke www.sppcng.sk . Ustanovenia článku 

7. týchto OP nie sú týmto bodom dotknuté.  

3.2. Odberateľ berie na vedomie, že prístup na vybrané PS CNG bude 

odberateľovi umožnený výlučne na základe registrácie odberateľa 

dodávateľom.  Registráciou odberateľa podľa týchto OP sa rozumie 

postup odberateľa, ktorým informuje dodávateľa o svojom úmysle 

odoberať CNG a na základe ktorého vydá dodávateľ odberateľovi Kartu 

CNG. Podrobnosti týkajúce sa registrácie odberateľa, vrátane foriem 

a spôsobov registrácie, sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa 

www.sppcng.sk. Zoznam PS CNG, na ktoré je prístup odberateľa možný 

len na základe registrácie, je uvedený na internetovej stránke 

www.sppcng.sk. Dodávka CNG na PS CNG, pre ktoré nie je registrácia 

potrebná, bude realizovaná podľa  týchto OP. 

3.3. Dodávka CNG na PS CNG bude vykonaná 24 hodín denne v non stop 

režime. Odberateľ je povinný využívať priestor PS CNG výhradne na 

plnenie CNG do vozidla a dodržiavať pravidlá správania sa v priestoroch 

PS CNG uvedené v týchto OP. 

3.4. Odberateľ sa zaväzuje plniť príslušné legislatívne povinnosti, vyplývajúce 

z platných právnych predpisov a postupovať pri plnení vozidla podľa 

Pokynov k plneniu vozidiel zemným plynom CNG umiestených na PS 

CNG tak, aby bezpečne využíval samoobslužný systém plnenia vozidiel 

CNG. 

3.5. Odberateľ má právo kedykoľvek požiadať dodávateľa o vysvetlenie 

Pokynov k plneniu vozidiel zemným plynom a dodávateľ sa zaväzuje na 

žiadosť odberateľa poskytnúť odberateľovi individuálne osobné poučenie 

k bezpečnému spôsobu plnenia CNG. Kontaktné údaje dodávateľa sú 

uvedené na internetovej stránke dodávateľa www.sppcng.sk . 

3.6. Kartu CNG vydanú podľa bodu 3.2. týchto OP k plneniu vozidiel na 

vybraných PS CNG, odošle dodávateľ odberateľovi na adresu 

odberateľa uvedenú pri registrácii. V prípade straty, poškodenia, alebo 

zničenia Karty CNG môže odberateľ požiadať dodávateľa o vydanie 

novej Karty CNG. Dodávateľ má právo na náhradu nákladov spojených s 

vydaním novej Karty CNG a to vo výške  8 EUR. 

3.7. Ak dodávateľ poskytol odberateľovi za účelom plnenia vozidiel na PS 

CNG Kartu CNG  na základe inej vzájomnej zmluvy o dodávke CNG, je 

odberateľ oprávnený používať poskytnutú Kartu CNG  aj pre účely 

plnenia CNG podľa týchto OP. 

4. Cena a platobné podmienky  

4.1. Cena za dodávku CNG je určená ako súčin dodaného množstva CNG a 

jednotkovej ceny CNG platnej v čase dodávky. Platná jednotková cena v 

EUR za 1kg CNG je uvedená na výdajnom stojane PS CNG. 

4.2. Cena je na výdajnom stojane PS CNG uvedená s DPH, vrátane 

spotrebnej dane, prípadne iných aplikovateľných daní v zmysle 

všeobecných záväzných predpisov. 

4.3. Cenu za dodávku CNG odberateľ zaplatí  dodávateľovi  prostredníctvom 

platobnej karty a platobného bankového terminálu umiestneného na PS 

CNG a to postupom uvedeným na PS CNG. Jednotlivé typy platobných 

kariet, ktoré môže odberateľ použiť pri platbe prostredníctvom 

platobného bankového terminálu  sú uvedené na internetovej stránke 

www.sppcng.sk. 

4.4. Dodávateľ vydá bezprostredne po zaplatení ceny za odobratý CNG 

odberateľovi doklad o zaplatení ceny za odobratý CNG. Doklad je 

riadnym daňovým dokladom o kúpe CNG v zmysle platných právnych 

predpisov.  

5. Kvalita CNG 

5.1. Kvalita CNG za bežných okolností zodpovedá príslušným právnym 

predpisom a technickým normám záväzným pre použitie CNG ako 

motorového paliva, pričom pre určenie akostných znakov plynu 

použitého na výrobu CNG sú záväzné údaje zistené PDS v uzlových 

bodoch kontroly kvality na distribučnej sieti. 

6. Meranie dodávok CNG 

6.1. Meranie dodávky CNG sa uskutočňuje meracím zariadením dodávateľa. 

6.2. Meracie systémy plnenia vozidiel na plniacich staniciach CNG sú 

majetkom dodávateľa, ktorý zodpovedá za ich údržbu, prevádzkovú a 

metrologickú kontrolu. 
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7. Prerušenie, obmedzenie dodávok CNG, údržba PS CNG a stavy 

núdze 

7.1. Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku CNG v nasledovných 

prípadoch: 

a) pri obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do miesta dodania zo 

strany PDS z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, 

modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, na ktoré 

sú PS CNG pripojené a z dôvodu revízii technických zariadení (napr. 

elektro, tlakové zariadenia, ciachovanie výdajných zariadení, atď.). V 

takomto prípade informuje dodávateľ odberateľa bez zbytočného 

odkladu o začiatku obmedzenia, ukončení obmedzenia alebo prerušení 

dodávky CNG, resp. o začiatku revízie technických zariadení. Za 

informovanie podľa tohto bodu sa považuje aj príslušný oznam 

dodávateľa uverejnený na stránke www.sppcng.sk , 

b) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a 

revízií PS CNG alebo v prípade nepredvídanej poruchy alebo havárie PS 

CNG. V prípade plánovanej opravy alebo údržby PS CNG informuje 

dodávateľ odberateľa bez zbytočného odkladu o začiatku obmedzenia, 

ukončení obmedzenia alebo prerušení dodávky plynu, resp. o začiatku 

revízie technických zariadení. Za informovanie podľa tohto bodu sa 

považuje aj príslušný oznam dodávateľa uverejnený na stránke 

www.sppcng.sk , 

c) pri oprávnenom prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu zo strany 

PDS, do ktorého distribučnej siete je PS CNG dodávateľa pripojená, 

d) v prípade neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nemá pôvod v prevádzke PS 

CNG, najmä v prípade nepredvídateľnej prírodnej udalosti, vojny, 

teroristickej akcie, štrajku postihujúceho možnosť plnenia povinnosti 

zmluvnej strany, alebo v prípade neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nemá 

pôvod v prevádzke plniacej stanice u osoby, ktorá je voči dodávateľovi 

dodávateľom alebo dopravcom plynu, ak tieto okolnosti spôsobujú, že 

plnenie povinností dodávateľa, vyplývajúcich z OP, je nemožné. 

7.2. Počas prerušenia alebo obmedzenia dodávky CNG z dôvodov 

uvedených v bode 7.1. týchto OP, nemá dodávateľ povinnosť dodávať 

CNG v rozsahu, na ktorý sa prerušenie alebo obmedzenie dodávky CNG 

vzťahuje. Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávky 

CNG, dodávateľ bezodkladne umožní odberateľovi odoberať CNG v PS 

CNG. 

7.3. V prípade stavov núdze v plynárenstve, ktoré sú upravené všeobecne 

záväzným predpisom, nie je dodávateľ povinný plniť svoje záväzky 

uvedené v bode 2.1. týchto OP. 

7.4. V prípade, ak odberateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto OP, 

je dodávateľ oprávnený kedykoľvek odobrať a/alebo zablokovať 

odberateľovi Kartu CNG vydanú podľa týchto OP respektíve zamietnuť 

prístup a plnenie na PS CNG. 

8. Zodpovednosť 

8.1. Dodávateľ aj odberateľ  zodpovedajú za škody, ktoré si navzájom 

spôsobia porušením svojich povinností, v rozsahu stanovenom 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito OP. 

9. Zmena OP 

9.1. V prípade zmeny právnych predpisov, hospodárskych, ekonomických 

alebo technických podmienok, ktoré majú dopad na plnenia podľa týchto 

OP alebo na výkon práv a povinností dodávateľa a/alebo odberateľa, 

alebo ak dôjde v súvislosti s takouto zmenou k nemožnosti uplatnenia 

ustanovení týchto OP, alebo sa podstatne sťaží ich interpretácia, má 

dodávateľ právo zmeniť tieto OP, a to pri dodržaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. Platnosť týchto OP zaniká 

účinnosťou nových OP vydaných dodávateľom podľa predošlej vety, 

ktoré nahradia tieto OP. Dodávateľ upovedomí odberateľa o nových, 

resp. zmenených OP pred ich účinnosťou prostredníctvom ich 

zverejnenia na internetovej stránke www.sppcng.sk , a to v lehote 

stanovenej zákonom. 

10. Doručovanie 

10.1. Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty ako 

doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely zmluvy 

považujú za doručené odberateľovi aj vtedy, ak: 

- odberateľ odoprel prijať zásielku, 

- zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, 

- nebolo možné odberateľa na adrese uvedenej v zmluve zistiť a 

preto doručenie nie je možné. V uvedených prípadoch sa zásielka 

považuje za doručenú tretí deň od uloženia zásielky na pošte. 

10.2. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu, alebo doručením             

e-mailovej správy na e-mailovú adresu adresáta sa považujú za 

doručené dňom prijatia faxovej resp. e-mailovej správy. V prípade 

oznámení zasielaných e-mailom sa oznámenie považuje za prijaté, keď 

má odosielateľ dôkaz o odoslaní e-mailovej správy vo svojej e-mailovej 

schránke. 

10.3. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zmenu adresy na 

doručovanie.  Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je 

dodávateľ oprávnený odosielať písomnosti na poslednú známu adresu 

odberateľa. 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1. Dodávateľ týmto informuje odberateľa, že za účelom zabezpečenia 

výkonu práv a plnenia povinností vyplývajúcich z týchto OP, poskytne 

a/alebo sprístupní potrebné údaje  o odberateľovi poskytovateľovi služieb 

clearingového centra podľa týchto OP, pričom poskytovateľ služieb 

clearingového centra podľa týchto OP bude tieto údaje spracovávať 

výlučne v rozsahu a za podmienok dojednaných s dodávateľom v 

písomnej zmluve, resp. písomnom poverení, a len pokiaľ to bude 

potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy. 

11.2. Tieto OP sa riadia a posudzujú v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky 

11.3. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.01.2013.  Tieto OP sa 

stávajú neoddeliteľnou súčasťou písomnej zmluvy o dodávke CNG 

uzavretej s odberateľom s ročným odberom do 1500 kg CNG, a to od 

01.02.2013. 

11.4. Neoddeliteľnú súčasť týchto OP tvoria nasledujúce prílohy: 

1. Pravidlá správania sa v priestoroch PS CNG 

Príloha č. 1 

Pravidlá správania sa v priestoroch plniacich staníc dodávateľa  
(ďalej len „PS CNG“): 
 

Za účelom zabezpečenia maximálnej ochrany života a zdravia osôb, ako aj 

majetku dodávateľa, odberateľa a tretích osôb, sa odberateľ zaväzuje 

dodržiavať nasledovné pravidlá: 

1) Odberateľ sa zaväzuje počínať si tak, aby v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a zmluvou v maximálnej miere 

predchádzal možnosti vzniku akýchkoľvek škôd. 

2) Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy 

týkajúce sa ciest a dopravy, vrátane rešpektovania a dodržiavania 

dopravného značenia v priestore PS CNG. (informačné, príkazové 

a zákazové bezpečnostné značky a tabule). 

3) Odberateľ sa zaväzuje pri plnení vozidla postupovať výlučne podľa 

Pokynov k plneniu vozidiel zemným plynom CNG umiestnených na 

PS CNG tak, aby bezpečne využíval samoobslužný systém plnenia 

vozidiel CNG. 

4) Odberateľ sa smie zdržiavať a pohybovať mimo vozidla len v 

priestore výdajného miesta PS CNG, a to len za účelom naplnenia 

vozidla CNG. 

5) Odberateľ je povinný bezodkladne informovať dodávateľa o 

akejkoľvek vzniknutej škode na jeho majetku. 

6) Odberateľ berie na vedomie, že areál PS CNG je monitorovaný 

kamerovým systémom dodávateľa. 

Odberateľ sa zaväzuje oboznámiť s týmito pravidlami všetky osoby cestujúce 

vo vozidle s odberateľom, ktoré sú prítomné na PS CNG. Tieto pravidlá sú pre 

odberateľa aj všetky osoby cestujúce vo vozidle s odberateľom záväzné. 

Odberateľ aj všetky osoby cestujúce vo vozidle s odberateľom zodpovedajú za 

prípadné porušenie týchto pravidiel podľa príslušných právnych predpisov. 
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