Práva a povinnosti odberateľa plynu
(1) Odberateľ plynu má právo
a) uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu musí dodávateľ plynu odôvodniť,
b) požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie
informácií súvisiacich so základnými náležitosťami zmluvy; dodávateľ plynu je
povinný tieto informácie odberateľovi plynu poskytnúť pred uzatvorením
zmluvy,
c) požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu
a ten aj prevádzkovať za podmienok podľa tohto zákona,
d) na prepravu a distribúciu plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné
podmienky prístupu do siete podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
e) na uskladnenie plynu, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky
prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu podľa tohto zákona a osobitného
predpisu,2)
f) na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do
distribučnej siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky
pripojenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete a pripojenie odberného
plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 8,
g) na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi
plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; toto ustanovenie nemá
vplyv na prípadné zmluvné záväzky voči predchádzajúcemu dodávateľovi plynu
alebo iným účastníkom trhu s plynom,
h) bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o
spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom vydaným podľa § 95 ods. 2 písm. e).
i) na sprístupnenie údajov poskytovateľovi energetickej služby67a) podľa § 69
ods. 2 písm. t),
j) určovať poskytovateľa energetickej služby,67a) ktorému možno sprístupniť
údaje podľa § 69 ods. 2 písm. t),
k) na prístup k informáciám o histórii spotreby plynu80a) umožňujúcim kontrolu
vlastnej spotreby plynu, ak má nainštalované určené meradlo podľa § 73 ods. 2,
l) na výber písomného alebo elektronického spôsobu informovania o vyúčtovacej
faktúre a spôsobu doručovania vyúčtovacej faktúry,
m) pri inštalácii určeného meradla podľa § 73 ods. 2 na poskytnutie informácií o
jednotlivých funkciách inštalovaného meradla a o spôsoboch odčítania
meraných hodnôt umožňujúcich kontrolu vlastnej spotreby plynu.
(2) Odberateľ plynu je povinný
a) podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa prepravnej
siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením
odberného plynového zariadenia do siete,
b) umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi
distribučnej siete montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia
na prenos údajov a umožniť prevádzkovateľovi prepravnej siete a
prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu a k
telemetrickému zariadeniu,
c) poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie
zmluvy o dodávke plynu,
d) udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,
e) dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a
množstvom plynu súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom.

