Informácia o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu, ktorou sa poskytuje
univerzálna služba
Univerzálnou službou sa v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov rozumie služba pre odberateľov plynu v domácnosti
alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ plynu na základe zmluvy o dodávke plynu a
ktorá zahŕňa súčasne distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za
odchýlku v ustanovenej kvalite1) za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné,
transparentné a nediskriminačné ceny.
Univerzálnu službu pre odberateľov plynu v domácnosti poskytujeme na základe a v súlade
s uzatvorenou zmluvou o dodávke plynu. Zmluvu o dodávke plynu tvoria tzv. zmluvný
formulár, platné obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu a platný cenník za
dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť (všetky tieto časti tvoria neoddeliteľnú
súčasť zmluvy).
Zmluvný formulár obsahuje najmä identifikáciu odberateľa a dodávateľa, identifikáciu
odberného miesta odberateľa, adresu pre poštový styk, spôsob platby a bankové spojenie,
obdobie opakovanej dodávky plynu, údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu,
dohodnutý druh tarify. Zmluvný formulár je k dispozícii v každom našom zákazníckom centre
pre odberateľov kategórie domácnosť (zoznam našich zákazníckych centier je k dispozícii
okrem iného aj na našej internetovej stránke www.spp.sk).
Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu obsahujú najmä všeobecné
ustanovenia zmluvného vzťahu, informácie týkajúce sa platobných a fakturačných
podmienok, reklamácií, merania a technických podmienok dodávky plynu, princípy
doručovania a ochrany osobných údajov. Obchodné podmienky sú k dispozícii aj na našej
internetovej stránke.
Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť obsahuje výšku ceny, ako
aj podmienky uplatňovania týchto cien. Okrem iného je zverejnený aj na našej internetovej
stránke.
Zmluva o dodávke plynu nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom vykonania pripojenia odberného plynového zariadenia odberateľa do
príslušnej distribučnej siete.
Zmluvu o dodávke plynu je možné uzatvoriť, ak o to odberateľ plynu požiada, ak sú splnené
obchodné podmienky dodávateľa plynu, ak je k dispozícii dostatočná prepravná, distribučná
a uskladňovacia kapacita a dostatočné množstvo plynu.
O uzatvorení zmluvy o dodávke plynu nás môžete požiadať:
i)
ii)
iii)
iv)

osobne v našom Zákazníckom centre SPP
telefonicky na našej Zákaznícke linke SPP 0850 111 363
písomne na našej korešpondenčnej adrese SPP
e-mailom zaslaným na našu e-mailovú adresu zakaznickalinka@spp.sk

Povinnosť dodávateľa plynu uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu sa neaplikuje voči
odberateľovi plynu v domácnosti, ktorý za posledných 12 mesiacov závažne porušil zmluvu
o dodávke plynu alebo neoprávnene odoberal plyn.
Viac informácií, ako sa stať odberateľom plynu od spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., nájdete na www.spp.sk.
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) § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.

