
  

Príloha č. 6 Vyhlásenie o splnení informačných povinností  

 
Odberateľ: ...................................................... 
 
so sídlom:  ...................................................... 
 

 
konajúci prostredníctvom: ...................................................... 
 
IČO: ...................................................... 

(ďalej iba „Odberateľ“)      

 
ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších zmien a doplnení týmto vyhlasuje dodávateľovi zemného plynu, ktorým je Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256  (ďalej 
iba  „Dodávateľ“), že  

- zverejní bez zbytočného odkladu Zmluvu o dodávke plynu č. .......................... s účinnosťou od 
......................... do ....................medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len „Zmluva“) 
v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym predpisom, 

- predloží v lehote do 30 dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné 
potvrdenie o zverejnení Zmluvy, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bola Zmluva 
zverejnená, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa. 

Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených záväzkov Odberateľa Zmluva úplne stratí platnosť, 
Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že 

- dodávka plynu uskutočnená  počas obdobia, kedy sa na zmluvu hľadí, ako keby k jej uzavretiu 
nedošlo, bude posudzovaná ako bezdôvodné obohatenie Odberateľa, 

- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto 
odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi uplatní podľa ustanovení 
o zmluvnej cene uvedených v Zmluve, vrátane ustanovení o vyhodnotení množstiev a uplatnení 
zložiek ceny pre prípad predčasného ukončenia Zmluvy, ak sú tieto súčasťou Zmluvy,  vrátane 
uplatnenia všetkých fixných mesačných sadzieb za obdobie 12 kalendárnych mesiacov a to tak, 
akoby bola celá Zmluva v čase takéhoto odberu platná a účinná.   

 
Dodávateľ svojim podpisom súhlasí so zverejnením Zmluvy podľa tohto Vyhlásenia v rozsahu 
a spôsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

Za Dodávateľa:           Za Odberateľa: 

 

 

………………………………………..............      ……………………………........................... 
Ing. Katarína Handzušová,  manažér predaja       splnomocnený zástupca                  
splnomocnený zástupca dodávateľa    

 

   
  

 Miesto:......................., dňa ....................         Miesto: ..........................., dňa ................. 

 


