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j Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 

Pfe odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

l 
zo dňa 01 .01 .2013 
z l é t m uvn s rany 

Dodávate!': l Odberatel': 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. j Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Nám. Republiky 10/1176 
Obchodný register Okresného súdu Bratislaya 1, oddiel Sa, 926 01 Sereď 
číslo vložky:2749/B ! 

l 
Zastúpený (meno,funkcia) 1 Zastúpený (meno, funkcia) 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, predseda predstav~nstva Ing. Tibor Krajčovič, konatel' 
Dipl. Ing. Jean-Jacques Clazynski, člen pre9stavenstva 

' 
-rčo: 35815256 DIČ: 2020259801 i CO: 46439773 DIC: 2820006002 SK NACE: 35230 IC DPH skupiny: SK7020000372 

SKNACE: 93110 IC DPH: SK2820006002 

l Osob1tné dojednania k zmluvám o do;dávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podmkanle a organizácie 
(maloodber), člslo zmluvy: 6300195853 

l 
Tento dodatok je uzatvor~n~ na zákl~~e ~ P?dl'a Rámcovej dohody o dodávke zemného plynu uzatvoren~j dňa 
05.12.2012 medzi zmluvnym1 strana"ľ (daleJ len "Rámcová dohoda"). Zmluvné strany beru na vedomie, ze 
v pripade rozporu majú ustanovenia ~ámcovej dohody prednosť pred ustanoveniami tohto dodatku. 

l 

A Zmluvné strany sa dohodli na nasle~ovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia 
ceny 12 (ďalej len "Zmluva"), nasledovne: 

(i) Odberateľ sa zav~zuje poča4 obdobia, ktoré začfna plynúť dňom 01.01 .2013 a končf dňom 31.12.2013 . (ďalej 
len "Vyhodnocovacie obdobie")! odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za odberné miesta uvedené 
v Prflohe č. 1 vo výške 642 1p0 kWh, avšak najmenej vo výške 513 728 kWh (ďalej len "Dolná tolerancia 
spotreby") a najviac vo výške 7l0 592 kWh (ďalej len "Horná tolerancia spotreby"). 

(ii) Dodávate!' pre ocenenie do~ávky plynu uplatni podmienky a zložky ceny podl'a platného cennfka s tym, že 
pre každé jednotlivé odberné miesto odberatel'a uvedené v Prflohe č. 1, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
dohodnutym dru hom tarify, budp príslušné zložky ceny SOP0 a FMSo počas celého Vyhodnocovacieho obdobia 
na fixnej úrovni nasledovne: 

1 
' 

pre druh tarify M2 fixná SO~o 0,02907 €/kWh, 
pre druh tarify M3 fixná SOba 0,02907 €/kWh, 
pre druh tarify M4 fixná SOL 0 0,02907 €/kWh. 

pre druh tarify M2 fixná FMpo 1,21 €/mes, 
pre druh tarify M3 fixná FM@o 1,58 €/mes, 
pre druh tarify M4 fixná FMpo 2,06 €/mes. 

Fixácia ceny za služby obchojnfka podl'a pfsm. (ii) sa neuplatnf v prfpade, ak dodávka plynu na jednotlivom 
odbernom mieste odberatel'a, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácif 
v zmysle platných legislatrvny h predpisov, a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a alebo použitie odobratého 
plynu, a cena stanovená podi'F pfsm. (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podl'a pfsm. (ii) sa 
neuplatnf; dodávate!' v takomto

1 
prfpade ocenf dodávku plynu podl'a cennfka dodávatel'a platného pre ocenenie 

dodávky plynu za regulované cpny. V prlpade, ak cenovej regulácii podl'a predošlej vety bude podliehať iba časť 
dodávaného objemu plynu, pr~ ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávate!' 
ceny podl'a platného cennfka dodávateľa pre danú kategóriu odberatel'a; nárok na fixáciu ceny v zmysle pfsm. 
(ii) vo vzt'ahu k dotknutému od~ernému miestu tým odberaterovi zaniká. 

Dodávateľ uplatni takto fixova~ú cenu za služby obchodnlka vo vyúčtovacfch faktúrach vystavených v zmysle 
platných obchodných podmienf k. 

Počas Vyhodnocovacieho obdf bia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Dodávate!' vyhodnoti celkové množstvo energie odobraté odberatel'om po skončeni Vyhodnocovacieho obdobia alebo 
pri skončeni Zmluvy, podl'a toho, čo nabtane skôr. 

Ak odberatel' poruši svoj záv~zok uve~ený v bode A (l) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie 
v plyne menšie ako je Dolná toleran9ia spotreby, má dodávate!' právo doúčtovať odberatel'ovi zmluvnú pokutu tzv. -
poplatok za nedočerpanie množstiev nr sledovne: 

Poplatok za nedočerpanie množstir v = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom )*5,00€/MWh. 

l 



Ak odberatel' porušf svoj závazok uved ný v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie 
v plyne vyššie ako je Horná tolerancia potreby bez uzatvorenia dodatku o zvýšen! množstva, dodávate!' je oprávnený 
požadovať zaplatenie zvýšenej ceny o5 OO eur za každú aj začatú MWh. 

C. Pre potreby ocenenia dodávky ply~u v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zavazuje predložiť dodávateľovi stav 
meradiel za jednotlivé odberné miesta dberatel'a uvedené v Prflohe č. 1 ku dňu začiatku a koncu Vyhodnocovacieho 
obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dnf. Ak odberatel' nepredložf stav meradla v požadovanej lehote 
podl'a predchádzajúcej vety, použije do ávatel' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsoburčenia plynu v zmysle 
platného Prevádzkového poriadku a Te hnických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. 

D. V prfpade, ak odberatel' ukončf odbJr pred uplynutrm Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo prevodu 
výkonu jeho činnosti na tretf subjekt, zároveň tento tretr subjekt vstúpi ako nový odberatel' do práv a povinnosti 
odberatel'a (uzavretrm trojstrannej do ody s dodávatel'om a pôvodným odberatel'om), pri vyhodnoten! skutočného 
odberu zohľadni dodávate!' novému od · eratel'ovi množstvo odobraté pôvodným odberatel'om, ak sa strany nedohodnú 
inak. 

E. Tieto Osobitné dojednania sa vzťa ujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených 
v Prllohe č. 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednanf má prednosť pred obsahom Obchodných 
pomienok a obsahom Cennfka. · 

F. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 1.1 .2013. 
Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným 
platnými právnymi predpismi. Zmluvné ~trany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podl'a predchádzajúcej vety má 
odberatel', ktorý je povinný o splnen! tejto povinnosti povinný bezodkladne informovať dodávatel'a. Ak dôjde 
k zverejneniu dodatku po dátume uve~enom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto 
dodatku vyjadruje obsah ich predchádzrjúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanoven! tohto dodatku 
sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v obdob! od 1.1.2013 do 
nadobudnutia účinnosti dodatku podľa tf hto bodu. 

G. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa nemenf doba trvania Zmluvy, t.j. Zmluva je naďalej dohodnutá na 
dobu neurčitú. Po uplynutr Vyhodnocovfcieho obdobia bude dodávka plynu ocenená cenami podl'a platného cennfka, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Za dodávatel'a: Za odberatel'a: 

J ía kJ-1." ~ tJ 1- 41. JU V .................................... , dňa .................... ...... . 
,Jvrt!.c~ o,·. /,/.. .WIZ/ 

V ...................... .............. , dňa .......................... .. 

Božena Michalková 
o ____ .t_ ___ ·-· • ,, ,... -- .? ---

.Namestle "'-'0'Jh111m • )/10 

... Ič~:4~~~;:a ................... .... A .............. . / 1//IIL- " ........................................................ ! ........ ......... !. .. 
splnomocnený zástupca dodávate!' 

,v 

SI.OVHt<="'"" · . "~"' ' \ltL, a.s. 
, . . 1 44/a 

v \1 1~1\ 

825110~·- 26 
•.Jt.i.• 
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Priloha č. 1 k Dodatku č. 1 k zmluve dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), čislo: 6300195853 

01.01.2013 

01.01.2013 Sereď 

Za dodávatera: 

3rc, h-.K'" .-v ()1. -11. ,(.":)/~ 
V ......................................... , dňa ................ ........ . 

Bož.0.na Micha\ková 
..................................................... / ................. /.. .. . 
splnomocnený zástupca dodávltera 

SLOVENSKÝ PLYNÁHENSKY PRIEMYSEL, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 

825 11 BRATI SLAVA 26 
·1 322· 

PredpoRJadaný 
od,ber. ~~~ ~<2 

• mealaco\l y;. 
m~••: 

377 

"Ak odberateľ vyplni udaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v k\M1 ej m'. záväzné bude hodnota v kW1 

Za odberatel'a: 

St ,~oev· o~. /;(. JLol v 
V .................................. ....... , dňa .......................... .. 

Správa rna,jetku Sereď, s.r.o. 
Nám eL · ·- - ·~ " 

Ib20~ .. 01 Seredi VJ ...................................... .. 
. 4y ---(/ . -

1'\11 l 
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