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OBCHODNÉ PODMIENKY 
SPOLOČNOSTI  

LAMA energy a.s. – organizačná 
zložka  

pre odberateľov plynu kategórie 
maloodber1 

 

Článok I. - Úvodné ustanovenie 

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o  združených 
dodávkach zemného plynu (ďalej len „Zmluva“). 
V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na 
špeciálnom produkte (produktovom rade), platia po 
dobu trvania špeciálneho produktu tieto OP 
podporne tak, že sa použijú len v prípade, že 
podmienky špeciálneho produktu nestanovujú inak, 
a po skončení trvania špeciálneho produktu 
(produktového radu) sa opäť riadne uplatnia tieto 
OP. Právne vzťahy založené touto Zmluvou a týmito 
OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení, 
zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 
v platnom znení, zákonom č.  251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon 
o energetike“), zákonom č.  250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, 
Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá 
pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len 
„Vyhláška ÚRSO“), platnými Výnosmi 
a Rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi.  

Článok II. - Predmet Zmluvy 

1. Obchodník sa podľa Zmluvy zaväzuje dodávať 
plyn do každého odberného miesta (ďalej len „OM“) 
dohodnutého v Zmluve v určenom množstve, max. 
však do 633 MWh/rok, v kvalite špecifikovanej 
príslušnou legislatívou v platnom znení, zabezpečiť 
na vlastné meno a účet prepravu, uskladnenie 

                                                           
1
 Okrem Malých podnikov. Obchodné podmienky 

poskytovania univerzálnej služby pri dodávke plynu 
pre Malé podniky sú zverejnené osobitne. 

a distribúciu plynu a Zákazník sa zaväzuje za 
odobraný plyn zaplatiť dohodnutú konečnú cenu za 
združenú dodávku zemného plynu (ďalej len 
„Konečná cena“). 

2. Obchodník preberá v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi zodpovednosť za 
odchýlku voči operátorovi trhu u OM Zákazníka, 
u ktorých je jediným dodávateľom. 

3. Povinnosť Obchodníka dodať plyn Zákazníkovi je 
splnená prechodom určeného množstva plynu 
určeným/určenými meradlom/meradlami (ďalej len 
„meradlo/meradlá“) v OM Zákazníka, ktoré pripojil 
príslušný prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len 
„PDS“). 

Článok III. - Dodacie podmienky a meranie 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania 
zmluvnými stranami a účinnosť zahájením dodávky 
plynu, pričom dodávka a odber plynu sa považuje za 
zahájenú dňom faktického uskutočnenia dodávky a 
odberu o 8:00 hodine SEČ alebo osadením meradla 
príslušným PDS. Zákazník sa zaväzuje ukončiť 
k dátumu účinnosti Zmluvy všetky dotknuté súčasné 
zmluvné vzťahy s predchádzajúcim dodávateľom 
plynu ohľadom OM podľa Zmluvy, pokiaľ k tomu 
nesplnomocní Obchodníka. Odobrané množstvo 
plynu bude merané meradlom/meradlami, ktoré sú 
v majetku PDS, ku ktorého distribučnej sieti je/sú 
pripojené OM Zákazníka, kde počiatočný stav/stavy 
meradla/meradiel stanoví PDS v súlade ním 
stanovenými technickými podmienkami PDS (ďalej 
len „TP PDS“). 

2. V prípade, že ide o novopripájané OM, Zákazník 
je povinný uzatvoriť Zmluvu s Obchodníkom 
najmenej 35 dní pred začatím odberu plynu. 

3. Meranie dodávok plynu v rámci vyhodnocovania, 
poskytovania výsledkov merania a ďalších 
nevyhnutných informácií pre zúčtovanie dodávky 
plynu uskutočňuje PDS v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Meranie bude prepočítavané na 
vzťahujúce sa podmienky a energiu vyjadrenú 
v kWh, resp. MWh. Zistenie stavu meradla pri 
odberných miestach typu C sa vykonáva v tomto 
poradí: 

a. PDS fyzickým odpočtom; 

b. samoodpočtom Zákazníka, ktorý oznámi stav 
meradla priamo PDS alebo Obchodníkovi najneskôr 
2. pracovný deň nasledujúci po dátume odpočtu; 

c. odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu 
odpočtu na základe typového diagramu dodávky 
a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej 
spotreby. 

4. Montáž alebo výmenu meradla/meradiel 
zabezpečuje PDS po splnení stanovených 
technických podmienok na meranie plynu. O 
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určení druhu, veľkosti, umiestnení a skladbe 
meradla/meradiel rozhoduje príslušný PDS. 

5. Zaradenie do cenového pásma a rozdelenie 
spotreby do jednotlivých mesiacov stanovuje PDS 
v súlade s energetickou legislatívou v platnom 
znení.  

6. Fakturačné obdobie je obdobie, za ktoré sa 
vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Ide spravidla o 
obdobie medzi fyzickými odpočtami stavu meradiel, 
ktoré zaisťuje a vykonáva PDS, a to v termínoch 
podľa platných TP PDS (pozn. ku dňu vydania OP - 
spravidla raz za 12 mesiacov). Ak Zákazník 
neumožní vo vopred oznámenom termíne odpočtu 
prístup k meradlám a nesprístupní overiteľné údaje 
o nameranom množstve plynu PDS alebo 
Obchodníkovi do 3 pracovných dní od doručenia 
výzvy na nahlásenie stavov meradiel, vyúčtuje 
Obchodník spotrebu plynu odhadom podľa 
podkladov PDS. Ak nie je možné zistiť skutočný 
odber plynu počas trvania poruchy meradla, PDS 
určí odobrané množstvá plynu v zmysle TP PDS. 
V prípade zmeny ceny za plyn (ako je definovaná 
v čl. IV ods. 1 nižšie), alebo ceny za distribúciu plynu 
(ako je definovaná v čl. IV ods. 1 nižšie), nemusí 
Obchodník zaistiť vykonanie  mimoriadnych 
odpočtov a pri stanovení odobraného množstva 
plynu sa bude postupovať podľa § 56 ods. 4 bodu b) 
Vyhlášky ÚRSO. Zákazník môže požadovať 
mimoriadnu fakturáciu, ktorá je Obchodníkom 
spoplatnená podľa Cenníka služieb LAMA energy 
a.s. – organizačná zložka (ďalej len „Cenník 
služieb“), zverejnenom na webovom sídle 
Obchodníka www.lacnyplyn.eu podľa čl. X. ods. 1 
nižšie (ďalej len „webové sídlo Obchodníka“).  

Článok IV. - Platobné podmienky, cena, 
preddavkové platby, úroky z omeškania 

1. Konečná cena je tvorená cenou za odobraný plyn 
a služby dodávky (ďalej len „cena za plyn“), cenou 
za distribúciu (ďalej len „cena za distribúciu“), cenou 
za prepravu (ďalej len „cena za prepravu“). Ku 
Konečnej cene bude pripočítaná spotrebná daň 
z plynu, daň z pridanej hodnoty a prípadne iné 
príslušné dane a poplatky podľa platných právnych 
predpisov. Cenu za distribúciu stanoví ÚRSO 
prostredníctvom cenového rozhodnutia. Konečná 
cena je stanovená v platnom Cenníku pre kategóriu 
odberateľov maloodber (ďalej len „Cenník“).  

2. Konečná cena sa uplatňuje pre každé OM 
Zákazníka osobitne. 

3. Konečná cena môže byť Obchodníkom 
jednostranne upravená zmenou Cenníka s tým, že 
táto zmena musí byť Zákazníkovi oznámená na 
webovom sídle Obchodníka najmenej 30 dní pred 
dňom nadobudnutia účinnosti nového Cenníka. Toto 
oznámenie sa považuje za návrh zmeny Konečných 
cien a musí v ňom byť určený dátum, od ktorého je 
táto zmena účinná. 

4. Zákazník sa zaväzuje, že za dodaný a odobraný 
plyn bude platiť Obchodníkovi v priebehu 
fakturačného obdobia preddavkové platby za 
opakované dodávky plynu na základe faktúr za 
opakované dodávky zemného plynu.  Pri určení 
výšky preddavkových platieb na jednotlivé OM 
Zákazníka Obchodník zohľadní skutočný odber 
plynu Zákazníka za predchádzajúce zúčtovacie 
obdobie alebo plánovaný odber plynu Zákazníka na 
nadchádzajúce zúčtovacie obdobie. V nadväznosti 
na cenové úpravy a dosiahnutú spotrebu 
posledného fakturačného obdobia si Obchodník 
vyhradzuje právo jednostranne upravovať výšku 
alebo frekvenciu preddavkových platieb pre 
nasledujúce fakturačné obdobie, pokiaľ je zjavne 
neprimeraná veľkosť odberu k výške preddavkovej 
platby alebo dôjde k zmene Konečnej ceny. 
Prípadnú zmenu výšky preddavkových platieb 
Obchodník oznámi Zákazníkovi v Harmonograme 
platieb za opakované dodávky zemného plynu, ktorý 
je súčasťou Obchodníkom vystavenej vyúčtovacej 
faktúry za predchádzajúce fakturačné obdobie. 

5. Obchodník vykonáva vyúčtovanie odberu plynu 
formou vyúčtovacej faktúry (ďalej len „faktúra“) za 
príslušné odberné miesto Zákazníka, pre ktoré je 
Zmluva uzatvorená najmenej jedenkrát ročne. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa 
príslušných právnych predpisov. V súlade s článkom 
III. týchto OP Obchodník vystavuje faktúru po 
ukončení fakturačného obdobia každého OM alebo 
pri ukončení zmluvného vzťahu, ako aj v prípade 
prerušenia dodávky plynu v dôsledku porušenia 
Zmluvy Zákazníkom. Vo faktúre  bude vyúčtovaný 
rozdiel medzi cenou stanovenou na základe 
skutočného odberu plynu a súčtom prijatých 
preddavkových platieb pre príslušné fakturačné 
obdobie a OM. Obchodník fakturuje odber plynu 
podľa údajov zistených PDS odpočtom meradla 
alebo podľa typového diagramu dodávky podľa 
Prevádzkového poriadku PDS. 

6. Platba sa považuje za splnenú pripísaním na účet 
Obchodníka, ak je použitý správny variabilný 
symbol, číslo účtu, suma a prípadne ďalšie 
identifikačné údaje podľa Zmluvy. Platba musí byť 
uhradená spôsobom úhrady dohodnutým v Zmluve, 
a to najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na 
faktúre. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. Ak 
pripadne deň splatnosti na deň pracovného voľna 
alebo sviatok, potom je deň splatnosti najbližší 
pracovný deň. Náklady spojené s úhradou záväzkov 
podľa Zmluvy znáša každý účastník Zmluvy sám. 

7. Prípadné preplatky alebo nedoplatky, ktorých 
výška presiahla hodnotu podľa platného Cenníka, je 
Obchodník oprávnený previesť do ďalšieho 
fakturačného obdobia. V prípade, že v čase vrátenia 
preplatku je odberateľ voči dodávateľovi v omeškaní 
so splnením si akéhokoľvek peňažného záväzku, je 
dodávateľ oprávnený vykonať vzájomný zápočet 
pohľadávok. Zákazník má právo započítať si 
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vzniknutý preplatok s najbližšie splatnou 
preddavkovou platbou, ak to oznámi Obchodníkovi 
najmenej 5 dní pred splatnosťou preddavkovej 
platby. 

8. V prípade omeškania platieb podľa Zmluvy si 
zmluvné strany dohodli povinnosť dlžníka zaplatiť 
úrok z omeškania v zákonnej výške. Ďalej je 
Obchodník oprávnený požadovať od Zákazníka 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa platného 
Cenníka služieb za každý jednotlivý prípad 
vystavenia upomienky týkajúcej sa nezaplatenej 
platby. Upomienku môže Obchodník vystaviť pri 
omeškaní s úhradou dlhšou ako 10 dní. V prípade 
nezaplatenia ani v dodatočnej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako 10 dní od upozornenia o neuhradení 
záväzku v stanovenej upomienke, je Obchodník 
oprávnený na náklady Zákazníka po jeho 
predchádzajúcom poučení o prerušení dodávky 
prostredníctvom PDS obmedziť alebo prerušiť 
distribúciu plynu do OM až do zaplatenia dlžnej 
sumy. Omeškanie odberateľa s úhradou platby za 
opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku 
z vyúčtovacej faktúry sa považuje za nedodržanie 
zmluvne dohodnutých platobných podmienok, a teda 
za neoprávnený odber v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona o energetike (§ 82). 

9. Pri neoprávnenom odbere je Zákazník povinný 
uhradiť všetku vzniknutú škodu. 

10. Ak by dodávky plynu alebo iné plnenia 
poskytované podľa Zmluvy boli priamo či nepriamo 
zaťažené akýmikoľvek daňami, poplatkami alebo 
odvodmi alebo priamo či nepriamo zaťažené 
zvláštnymi platbami stanovenými Zákonom 
o energetike, jeho vykonávajúcimi predpismi, 
rozhodnutím ÚRSO alebo inými právnymi predpismi, 
alebo ak by takéto dane, poplatky alebo odvody 
alebo zvláštne platby zaťažujúce dodávky plynu 
alebo iné plnenia poskytované podľa Zmluvy 
Konečnú cenu zvýšili, je Obchodník oprávnený 
previesť všetky z toho vyplývajúce zaťaženia na 
Zákazníka prostredníctvom zvýšenia Konečnej ceny 
zodpovedajúcemu zvýšenému zaťaženiu dodávok 
alebo iných plnení a Zákazník je povinný takto 
zvýšenú Konečnú cenu Obchodníkovi zaplatiť; to 
platí aj pre zaťaženia ktoré na Obchodníka prenesú 
jeho dodávatelia plynu, pokiaľ takéto zaťaženia 
spočívajú vo zvýšení daní, poplatkov alebo odvodov 
alebo zvláštnych platieb, ktoré nesú dodávatelia 
plynu Obchodníka. Uvedený spôsob zmeny 
Konečnej ceny platí aj pre prípad dodatočného 
zníženia alebo zrušenia daní, poplatkov alebo 
odvodov alebo zvláštnych platieb zaťažujúcich 
dodávky plynu alebo iné plnenia poskytované podľa 
Zmluvy, ktoré niesol Obchodník alebo ktoré niesli 
jeho dodávatelia plynu, pokiaľ takéto zvýhodnenie 
na Obchodníka preniesli. 

11. Obchodník si vyhradzuje právo spoplatniť 
vybrané služby čiastkou podľa platného Cenníka 

služieb stanoveného Obchodníkom a zverejneného 
na jeho webovom sídle. 

Článok V. - Práva a povinnosti Obchodníka 

1. Obchodník má právo: 

a. ukončiť, prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu 
najmä v prípadoch, ak: 

- to umožňuje Zákon o energetike a príslušná 
legislatíva; 

- Zákazník poruší svoje záväzky vyplývajúce zo 
Zmluvy najmä v prípade, ak opakovane (aspoň 
dva krát v priebehu zmluvného vzťahu) poruší 
povinnosť uhradiť platby za opakované dodávky 
zemného plynu  alebo faktúru; 

- Obchodník, príslušný PDS alebo ním poverená 
osoba zistí neoprávnenú manipuláciu s meradlom; 

- Zákazník neumožní prístup k meradlu/meradlám 
ani po opakovanej písomnej výzve Obchodníka 
alebo PDS. 

2. Obchodník je povinný: 

a. zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku plynu 
Zákazníkovi formou opakovaných dodávok plynu za 
podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto OP; 

b. garantovať nižšiu Konečnú cenu ako dominantný 
dodávateľ plynu v danom regióne pre porovnateľný 
produktový rad; 

c. poskytovať Zákazníkovi informácie týkajúce sa 
cien za dodávku plynu, podmienok dodávky plynu 
a štruktúry Konečnej ceny za dodávku plynu; 

d. zaistiť výmenu a preskúšanie meradla na základe 
písomnej žiadosti Zákazníka v prípade definovanom 
v článku VI. ods. 1 písm. b. nižšie; 

e. zaslať Zákazníkovi faktúru s vyúčtovaním 
spotreby po ukončení fakturačného obdobia podľa 
článku IV. ods. 5 vyššie; 

f. uhradiť Zákazníkovi kompenzáciu za nedodržanie 
dohodnutej kvality dodaného plynu a s dodávkou 
súvisiacich služieb, spôsobom, vo výške a za 
podmienok uvedených v štandardoch kvality, ktoré 
sú ustanovené osobitným predpisom. 

Článok VI. - Práva a povinnosti Zákazníka 

1. Zákazník má právo: 

a. na riadnu dodávku plynu v súlade so Zmluvou a 
OP; 

b. nechať preskúšať meradlo v prípade, že má 
pochybnosti o správnosti meraných údajov alebo 
zistí na meradle poruchu; v prípade, že na meradle 
nebude zistená neprípustná odchýlka, náklady na 
preskúšanie meradla hradí bez protestu Zákazník; 

c. na reklamáciu podľa článku VII. OP; 

d. nahlásiť Obchodníkovi stav meradla, a to pri 
zmene Konečnej ceny, a to v termíne najneskôr do 
10 kalendárnych dní od dátumu účinnosti zmeny 
Konečnej ceny. 
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2. Zákazník je povinný: 

a. mať zriadené a pripojené odberné plynové 
zariadenie v súlade s technickými podmienkami 
pripojenia určenými PDS a v súlade s predpismi na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

b. umožniť a zaistiť Obchodníkovi, PDS alebo ním 
poverenej osobe prístup k meradlu za účelom 
prevedenia montáže, kontroly, odpočtu, opravy, 
údržby, výmeny či odobrania meradla, a to rovnako 
pri ukončení odberu alebo prerušení dodávky plynu; 

c. odoberať plyn iba za dohodnutých podmienok 
a cez meradlo, ktoré pripojil PDS alebo ním 
poverená osoba; 

d. zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meradla a jeho 
pripojení vrátane plomb;  

e. bez zbytočného odkladu upozorniť Obchodníka 
na zistené poruchy meradla; 

f. zaistiť, aby odberné plynové zariadenie bolo 
udržiavané v riadnom stave umožňujúcom bezpečný 
a spoľahlivý chod; 

g. z dôvodu prenesenia zodpovednosti za odchýlku 
na Obchodníka nebyť po dobu účinnosti Zmluvy 
účastníkom účinného zmluvného vzťahu s iným 
obchodníkom s plynom (prípadne dodávateľom 
plynu) pre OM podľa Zmluvy a neumožniť dodávku 
a odber plynu v dohodnutých odberných miestach 
po dobu účinnosti Zmluvy inej osobe; 

h. zaistiť, aby k dohodnutému odbernému miestu 
nebola uzatvorená iná zmluva o dodávkach plynu 
s tretím subjektom odlišným od Obchodníka 
zahrňujúca obdobie, na ktoré sa vzťahuje 
predpokladaná účinnosť tejto Zmluvy; 

i. odovzdať Obchodníkovi úplne a pravdivo všetky 
informácie, ktoré je Obchodník povinný poskytovať 
o odberateľoch plynu PDS a poskytnúť súčinnosť 
potrebnú k realizácii riadnej a včasnej zmeny 
dodávateľa zemného plynu podľa Zmluvy; 

j. informovať Obchodníka o zmene údajov 
uvedených v Zmluve, a to do 5 pracovných dní od 
ich zmeny, inak zodpovedá za dôsledky nesplnenia 
tejto oznamovacej povinnosti; 

k. preukázať Obchodníkovi pri uzatvorení Zmluvy 
užívacie právo k nehnuteľnosti, do ktorej sa bude 
uskutočňovať dodávka plynu (ďalej len „dotknutá 
nehnuteľnosť“), prípadne preukázať súhlas vlastníka 
tejto nehnuteľnosti s jej užívaním; 

l. preukázať počas trvania Zmluvy na výzvu 
Obchodníka do 20 dní od doručenia výzvy trvanie 
užívacieho práva na dotknuté nehnuteľnosti alebo 
trvajúci súhlas vlastníka podľa bodu k. najmä, ak 
vlastník trvanie tohto práva alebo súhlasu pred 
Obchodníkom spochybní. 

V prípade, že Zákazník poruší niektorú z povinností 
uvedených v článku VI. ods. 2 písm. g., h., OP, je 
povinný zaplatiť Obchodníkovi zmluvnú pokutu vo 
výške 400 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie 

povinnosti. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je právo 
Obchodníka na odstúpenie od Zmluvy dotknuté. 

Článok VII. - Reklamácie 

1. Ak Zákazník zistí chyby pri vyúčtovaní (chybne 
započítané preddavkové platby, chybne stanovená 
spotreba plynu, použitie nesprávnej ceny, numerická 
alebo tlačová chyba, a pod.), môže uplatniť písomnú 
reklamáciu u Obchodníka, a to bezodkladne od 
doručenia faktúry, v ktorej sa reklamovaná 
skutočnosť vyskytla. Reklamácia nemá odkladný 
účinok na splatnosť platieb podľa Zmluvy a OP. 

2. Obchodník reklamáciu prešetrí najneskôr v lehote 
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
a výsledok šetrenia oznámi Zákazníkovi. Ak bola 
reklamácia oprávnená, Obchodník uskutoční nové 
vyúčtovanie. 

3. Pri prešetrení reklamácie je Zákazník povinný 
umožniť Obchodníkovi alebo PDS skontrolovať 
priamo meradlo alebo OM, prípadne iné súvisiace 
technické zariadenia. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii 
sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a Reklamačným poriadkom Obchodníka, ktorý je 
dostupný na webovom sídle Obchodníka. 

Článok VIII. - Zánik Zmluvy 

1. Zmluva zaniká okrem prípadov, keď to vyplýva zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo 
týchto OP, aj: 

a. ak Zákazník preukáže, že ukončuje odber z OM 
z dôvodu prevodu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti, a to k určitému dátumu; 

b. pri prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 
v ktorej sa OM nachádza alebo zániku nájmu 
nehnuteľnosti, prípadne iného práva užívať 
nehnuteľnosť; 

c. ak počas platnosti Zmluvy Obchodník a Zákazník 
uzatvoria novú Zmluvu týkajúcu sa toho istého OM, 
dňom účinnosti novej Zmluvy pôvodná Zmluva 
zanikne; 

d. dohodou zmluvných strán; 

e. bezodplatným odstúpením od Zmluvy zo strany 
Zákazníka v prípade: 

- ak Obchodník v priebehu roka opakovane zavinil 
neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie 
distribúcie plynu Zákazníkovi; 

- opakovaného neplnenia zmluvných povinností zo 
strany Obchodníka; 

f. odstúpením od Zmluvy zo strany Obchodníka 
v prípade: 

- neplnenia povinností Zákazníka podľa článku II. 
ods. 1 vyššie a článku VI. ods. 2 vyššie; 

- ak Zákazník nezaplatí zmluvne dohodnutú platbu 
ani v dodatočnej lehote stanovenej v upomienke; 
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- neoprávneného odberu podľa platnej legislatívy;

- neukončenia zmluvy ohľadom OM podľa Zmluvy
s predchádzajúcim dodávateľom plynu k dátumu
účinnosti Zmluvy, okrem prípadov, že k tomu
splnomocnil Obchodníka;

- zistenia, že u Zákazníka vo vzťahu 
k dohodnutému OM došlo v minulosti 
k neoprávnenému odberu alebo demontáži 
plynomeru z dôvodu neplatenia preddavkových 
platieb alebo vyúčtovania u iného obchodníka; 

- zistenia, že iný obchodník eviduje voči
Zákazníkovi alebo vo vzťahu k dohodnutému OM
pohľadávku z dôvodu nezaplatenia preddavkových
platieb alebo vyúčtovania.

2. Zmluvu na dobu určitú je možné ukončiť výhradne
písomnou formou, a to oznámením zámeru ukončiť
Zmluvu podľa čl. IX. ods. 2 nižšie.

3. Zmluvu na dobu neurčitú môžu zmluvné strany
vypovedať bezodplatne bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od 1. 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede a končí sa uplynutím posledného dňa 
príslušného mesiaca.

4. Zákazník sa zaväzuje pred ukončením odberu
plynu uskutočniť odhlásenie odberu, dohodnúť termín
odpojenia meradla. Pokiaľ Zákazník neumožní
Obchodníkovi alebo PDS alebo jemu poverenej
osobe previesť konečný odpočet alebo odpojiť
meradlo, Zákazník zodpovedá za celý odber až do tej
doby, kedy Obchodník alebo PDS alebo ním
poverená osoba bude môcť tak učiniť.

5. Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných
strán v písomnej forme. Osobitné dojednania k
Zmluve sú možné dohodnúť prostredníctvom dodatku
k Zmluve. Dodatok k Zmluve sa nevyžaduje pri
zmene adresy bydliska, resp. sídla zmluvnej strany,
kontaktných údajov, čísla bankového účtu, spôsobu
platby, keď postačuje jednostranné písomné
oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej
zmluvnej strane. Ak sa mení výška predpokladaného
odberu plynu v odbernom mieste oproti
predchádzajúcemu zmluvne dohodnutému ročnému
odberu, odberateľ plynu je povinný písomne požiadať
dodávateľa o túto zmenu, a to najmenej 35 dní pred
touto zmenou výšky odberu plynu.

Článok IX. - Ostatné ustanovenia 

1. Obchodník je oprávnený zmeniť tieto OP. Zmenu
zverejní najmenej 30 dní pred dňom účinnosti
zmeny, a to prostredníctvom zverejnenia na
webovom sídle Obchodníka. V návrhu musí byť
uvedený dátum, od ktorého má ku zmene dôjsť
(dátum účinnosti zmeny). Platnosť týchto OP
zanikne účinnosťou nových OP Obchodníka.

2. Zmluva na dobu určitú je uzatvorená na dobu,
ktorá je uvedená v Zmluve. Pokiaľ jedna zo
zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej
strane zámer ukončiť Zmluvu v lehote 3 mesiacov
pred dátumom ukončenia jej účinnosti, Zmluva sa
automaticky predlžuje o dobu, na ktorú bola
dohodnutá, a to i opakovane.

3. Všetky písomnosti adresované druhej zmluvnej
strane sa považujú za doručené 3. pracovný deň od
ich preukázateľného odoslania na adresu uvedenú
v Zmluve.

Článok X. - Záverečné ustanovenia 

1. Obchodník zverejňuje zmeny OP, ako aj zmeny
Cenníka na svojom webovom sídle
www.lacnyplyn.eu

Tieto OP boli vydané spoločnosťou LAMA energy 
a.s. - organizačná zložka dňa 25. 9. 2013
s účinnosťou od 25. 10. 2013.

Ing. Pavel Stuchlík, vedúci organizačnej zložky v.r. 

Ing. Petr Dohnal, vedúci organizačnej zložky v.r. 

http://www.lacnyplyn.eu/

