
l§?P
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

pre odberatel'ov kategórie jiíjsítt1tje,r^ "rn^"izácie 
(maloodber)

Zmluvné strany

Dodávatel': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava ,l 

, oddiel Sa,
číslo vložky:2749lB

obec záhorce
Krtíšska 173
991 06 Želovce

Zastúpený (meno,funkcia)
lng. Milan Hargaš, člen predstavenstva
lng. Stefan Sabík, predseda predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia)
Paed Dr, Branislav Kázmer, starosta

lČo: 35815256 DlÓ: 2020259802
SK NACE:35230 lČ opH: SK2020259802

lCO: 00319694 DlC: 2021243323
SKNACE:84110 lČ opn:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateI'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), ěíslo zmluvy: 6300240759

A. Zmluvné strany sa s účinnost'ou od 01,01,2017 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k,zmluve o dodávke
plynu (ďalej len ,,Zmluva") pre produkt SuperVlýhodne bez obm.l2LimRTC2 nasledovne:

(i) Dodávatel'pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01.01 .2017 do 31,12.2017 (d'alej len ,,Produktové
obdobie") uplatní podmienky azložky ceny podl'a platného cenníka stým, že pre odberné miesta odberatel'a
uvedené v Prílohe č.,1 tohto dodatku, ktoré nie sú vylúčené podl'a písm. (ii tohto dodatku budú zložky ceny
SOPo, SOPp a FMOp nasledovné:

pre druh tarify M2 znížená o čiastku 0,02180 €/kwh,
pre druh tarify M3 znížená o čiastku 0,02160 €/kwh,

pre druh tarify M2 fixná FMSo 0,00 €/mes,
pre druh tarify M3 fixná FMSg 0,00 €/mes,

pre druh tarify M2 fixná SOPp 0,00 €/kwh,
pre druh tarify M3 fixná SOPp 0,00 €/kwh.

(ii) V prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom odbernom mieste odberatel'a, celá alebo čast' dodávaného objemu
plynu, bude podliehat' cenovej regulácií v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhl'adom na subjekt
odberatel'a alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podl'a písm, (i) bude v rozpore s cenovou
reguláciou postup podl'a písm. (i) sa neuplatní; dodávatel' v takomto prípade ocení dodávku plynu podl'a cenníka
dodávatel'a platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií podl'a
predošlej vety bude podliehat' iba čast' dodávaného objemu p|ynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do
odberného miesta použije dodávatel' ceny podl'a platného cenníka dodávatel'a pre danú kategóriu odberatel'a;
nárok na zníženie ceny v zmysle písm. (i) vo vzt'ahu k dotknutému odbernému miestu tým odberatel'ovizaniká,

B. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberatel' zavázuje predložit' dodávatel'ovi stav meradie|
za jednotlivé odberné miesta odberatel'a uvedené v Prílohe č, ,1 tohto dodatku ku dňu začiatku a koncu Produktového
obdobia, a to vždy najneskór do troch pracovných dní. Ak odberatel' nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podl'a
predchádzajúcej vety, použije dodávatel' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spósob určenia množstva plynu
v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a,s.

C. Tieto Osobitné dojednania sa vzt'ahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených v Prílohe
č. 1 tohto dodatku počas Produktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednost'pred obsahom Obchodných
pomienok a obsahom cenníka.

D. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu určitú, pričom účinnosť Zmluvy
je zhodná s Produktovým obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto dodatku. Zmluvné strany sa po ukončenítohto
obdobia dohodli na automatickom predlžení účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberatel' písomne neoznámi
Dodávatel'ovi, že trvá na ukončen í Zmluvy, a to najneskór jeden mesiac pred uplynutím Produktového obdobia. V prípade
automatického predÍženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenami podl'a
platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.



E. Neoddelitel,nou súěasťou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberatel'ov kategÓrie_ Malé pod.nt,

aorganizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakovaňe oooavry plynu pre odberatel'ov kategórie l,

podnikanie a organizáciě (rnárooob"r) v ich pl"ino* ineňi,'.u"rélnené na internetovej stránke dodávatel'a wrvw.sPP,sk,

F. odberateť týmto vyhlasuje, Že plyn odobratý podl'a zm|uvy nakupuje:

a) výluěne pre vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účely jeho d'alšieho predaja

odberatel,vo všetkých vyhotoveniach zmluvy oznaóí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobÍ, za odberatelom deklarovanú

sa považuje a|ternatíva a).

Ak počas trvania zmluvy dójde u odberateía k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podl'a zmluvy, je odberateť

povinny o tejto skutočnošti obratom písomne informovať dodávatel,a.

Dodávatet je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateťa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávatel'ovi §

69 platného Zákona o energetike,

G. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom 0'1 .01,2017 ,

H. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoných každý má platnosť originálu a kaŽdá zo zmluvných strán

obdží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záváznosti,

l. zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali a Že.bol uzatvorený po vzájóm.nom podrobnom

oboznámenísa s jeho obsahom at<o ureiti váiny'a.rÓ7uÁitel'ný prejav slobodnej vóle zmluvných strán bez akéhokotvek

nátlaku a nie za n"uýnoŇ.ň póomienoÍ<'pre ťtorúkoťvek zo Žmluúnycn strán, na znak Čoho PriPájajú zmluvné stranY

svoje vlastnoručné pod pisy.

Za dodávalela,.

Vo Zvolene dňa 30.12.2016

Za odberatel'a:
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01,01,2017 4100040457 OU Záhorce, Bar
MladoSt' Záhorce Kňíšska lló 10 1 M2

01 .01.2017 4,100040468 OU Záhorce, Kultúrny
dom Záhorce Krtíšska 98 173 10 354 977 M2

01.01.2017 4101589107 obec záhorce Záhorce Pivničná 2 172 31 950 3 000 M3

-"Ak odberatel'Vyplni údaj o predpokladanom ročnom odbele plynu V kwh ajm3 závázná bude hodnota V kwh

Za odberatel'a:

, ťqlrí.0?_(,ff!,1 ,, , oo^Vo Zvolene dňa 30.12.2016
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