
Dodatok Č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 01.11 .2012 
Zmluvné strany 

Dodávatel': Odberatel': 
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mesto Zlaté Moravce 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1. mája 2 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 95301 Zlaté Moravce 1 
číslo vložky:2749/B 

--
Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno,funkcia) 
JUDr. Daniel Ki'etinský, predseda predstavenstva Peter Lednár, Dipl.lng. CSc. 
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva 

IČO : 35815256 OIC: 2020259802 IČO : 308676 DfC: 2021058787 
SK NACE: 35230 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IČ DPH: SK2021058787 

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), číslo zmluvy: 6300188975 

Od be rate I' týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje 
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja 

-

-

Odberatel' vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí , za odberateľom deklarovanú 
sa považuje alternatíva a). 
Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je 
odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa . 
Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69 
platného Zákona o energetike. 

A. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01 .11 .2012 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve 
o dodávke plynu (ďalej len "Zmluva") pre produkt SuperVýhodne bez obmedzenia 24 nasledovne: 

(i) Dodávatel' pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01 .11 .2012 do 31.10.2014 (ďalej len "Produktové 
obdobie") uplatní podmienky a zložky ceny podl'a platného cenníka s tým, že pre odberné miesta odberateľa 
uvedené v Prílohe č . 1 , ktoré nie sú vylúčené podľa písm. (ii) tohto dodatku bude zložka ceny SOPo znížená o 
čiastku 0,0070€/kWh. Dodávateľ uplatní takto zníženú zložku ceny SOPo vo vyúčtovacich faktúrach 
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok. 

Počas Produktového obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify . 

(ii) V prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom odbernom mieste odberateľa , celá alebo časť dodávaného 
objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácií v zmysle platných legislatívnych predpisov , a to vzhľadom na 
subjekt odberateľa alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podľa písm. (i) bude v rozpore s cenovou 
reguláciou postup podl'a písm. (i) sa neuplatní ; dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podl'a cenníka 
dodávatel'a platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií podľa 
predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do 
odberného miesta použije dodávateľ ceny podl'a platného cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa ; 
nárok na zníženie ceny v zmysle písm. (i) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká . 

B. Pri ukončeni Zmluvy v celom rozsahu alebo pri ukončení Zmluvy v rozsahu jednotlivého odberného miesta 
definovaného v Prílohe č.1 tohto dodatku, alebo ak odberateľ spôsobí svojim konaním ukončenie odberu alebo 
nemožnosť pokračovania dodávky plynu dodávatel'om, pred uplynutím Produktového obdobia , t.j . pred 31.10.2014 má 
dodávateľ právo: 

a) na doúčtovanie rozdielu medzi cenou SOPo podľa cenníka dodávateľa platného v čase vystavených 
vyúčtovacích faktúr a vyúčtovanou zníženou cenou SOPo podl'a týchto Osobitných dojednaní za celú 
spotrebu odobratú počas Produktového obdobia na každom dotknutom odbernom mieste. Doúčtovanie 
rozdielu podľa predchádzajúcej vety zrealizuje dodávateľ prostredníctvom vystavenia opravných faktúr ku 
všetkým vystaveným vyúčtovacím faktúram počas Produktového obdobia; 

a zároveň 

b) na doúčtovanie zvýšenia ceny o súčet mesačných sadzieb FMSo, platných v čase ukončenia Zmluvy podľa 
platného cenníka , a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončen í 
Zmluvy do konca Produktového obdobia, so zoh ľadnen ím dohodnutého druhu tarify. Doúčtovan ie ceny pod ľa 

predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávate ľom . 



C. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberatel' zaväzuje predložiť dodávatel'ovi stav 
meradiel za jednotlivé odberné miesta odberateľa uvedené v Prílohe Č . 1 tohto dodatku ku dňu začiatku a koncu 
Produktového obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav meradla 
v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety , použije dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob 
určenia množstva plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP -
distribúcia, a.s. 

D. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa uvedených 
v Prílohe Č . 1 tohto dodatku počas Produktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom 
Obchodných pomienok a obsahom cenníka . 

E. Zmluvné strany sa dohodli , že týmto dodatkom sa nemení doba trvania Zmluvy, t.j . Zmluva je naďalej dohodnutá na 
dobu neurčitú . Po uplynutí Produktového obdobia bude dodávka plynu ocenená cenami podľa platného cenníka , ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

F. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01 .11 .2012 . 
Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom 

určeným platnými právnymi predpismi. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume uvedenom v predchádzajúcej vete, 
zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe 
sa dohodli , že podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu , 
ktoré vznikli v období od 01 .11 .2012 do nadobudnutia účinnosti dodatku pod ľa predchádzajúcej vety. 

Za dodávateľa : 

V Zvolene \dňa \ 6.05.2013 

..... ... ............................. ~.~~0 ........................ . 
Ing. Katarína ĽUPtákOV~t~R~~Ird(~~me~~~. 

Mlynské nivy 44/a 
825 11 BRATISLAVA 26 

-826-

Za odberateľa : 

v ..... .?L./l.d.~: ... .. .... ... ... .... dňa .. ..1.qJ~: .. ~~!..~ ..... . 

~-. .... . ~<~<..<,., ...... ....... .... ........ .. ... .. .. . 
Peter Lednár, Dipl.lng. CSc. 
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Príloha Č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), číslo: 6300188975 

Odberné miesto 
Dátum 

prihléseni čisloOM nizovOM Obec 
a 

01 .11 .2012 4100029240 MATERSKA ŠKOLA Zlaté Moravce 

01.11.2012 4100026875 
MESTSKY URAD 

Zlaté Moravce 
BUDOVA 

01.11.2012 4100015288 MATERSKA SKOLA Zlaté Moravce 
01.11.2012 4100015279 MATERSKA ŠKOLA Zlaté Moravce 
01.11 .2012 4100029234 MATERSKA ŠKOLA Zlaté Moravce 
01.11.2012 4100028308 MATERSKA SKOLA Zlaté Moravce 

01 .11.2012 4100019243 
VYBOR MESTSKEJ 

Zlaté Moravce ČASTICHYZEROVCE 
01.11 .2012 4101513153 kultúrny dom Zlaté Moravce 
01.11.2012 4100015091 AUTOSERVIS Zlaté Moravce 
01.05.2013 4100015091 AUTOSERVIS Zlaté Moravce 

Za dodávateľa : 

V Zvolene dňa 06, 5.2013 

............................................ . ~~ .. . ................... . 
Ing. Katarína Ľupt~tt1\~~sK'f"Pr -t~sťľp~{;MLazníkom 

T~tl, a.s. 
Mlynské nivy 44/a 

825 11 BRATISLAVA 26 
-826-

Predpoklad. Predpoklad. Dohodnut 

Ulica 
tislo tislo ročný odber ročný odber Ý druh 

orient. súp. v kWh- v m'''' tarify 

Prilepská 34981 3316 M3 

1. mája 189407 17953 M4 

Štúrova 15 206649 19588 M4 
Zitavské nábrežie 1 80193 7601 M4 
Slnečná 2 219195 20777 M4 
Kali nčiakova 12 477 769 45286 M4 

Chyzerovecká 176 5513 523 M2 

Chyzerovecká 120 15095 1431 M2 
Viničná 1 O O 
Viničná 1 339003 32133 M4 

"Ak odberaleľ vyplni údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3
. záväzná bude hodnola v kWh 

Za odberateľa : 

V c-t · /1iJ ~ . d - 10. (; Zo 13 .. .... ... ... .. .. ... .. .. ............ ... na ...... ...... ........... .... . 

~-é-C'c"~ . ...... k. . . ........................... . ...... . ... . .. . ... . .. . ........... . .. . . 

Peter Lednár, Dipl.lng. CSc. 
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Vyhlásenie 
o splnení informačných povinností 

Odberateľ: Mesto Zlaté Moravce 

so sídlom: 1.mája 2 953 01 Zlaté Moravce 

konajúci prostredníctvom 

Peter Lednár , Dipl. Ing . CSc., primátor mesta 

IČO : 308676 
(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 : 35815256 (d'alej 
iba "Dodávateľ"), že 

zverejní bez zbytočného odkladu Dodatok č . 2 k Zmluve o dodávke plynu Č . 6300188975 uzavretý 
pre obdobie od 01 .11 .2012 do 31 .10.2014 medzi Dodávateľom a Odberateľom (ďalej len 
"Dodatok") v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne závazným právnym predpisom, 

predloží v lehote do 7 dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné potvrdenie 
o zverejnení Dodatku, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bol Dodatok 
zverejnený, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa . 

Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených závazkov Odberateľa Dodatok úplne stratí platnosť , 

Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že 

dodávka plynu uskutočnená počas obdobia, kedy sa na dodatok hľadí , ako keby k jeho uzavretiu 
nedošlo, nebude vo vyúčtovacej faktúre účtovaná so zvýhodnenou cenou . 

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

Za Dodávateľa : 

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

825 11 B ~81[1 S L A VA 26 

.. ................. ~\~J .. .... .. .......... . 
Ing. Katarína Ľuptáková, 
manažér služieb zákazníkom 

Miesto: Zvolen, dňa 06.05.2013 

Za Odberateľa : 

Peter Lednár , Dipl. Ing. CSc., 
primátor mesta 

Miesto: dňa 



Odpočty ku dňu: 

Názov 
zákaznícke číslo 

číslo zmluvy 

P . Č . Číslo OM 

1 4100015091 

=ormulár s údajmi potrebnými k uplatneniu produktu SuperVýhodne bez obmedzenia 
24- odpočty 

30.4.2013 

Odberateľ: 

Mesto Zlaté Moravce 
5100001749 
6300188975 

Odberné miesta 

Číslo meradla 
adresa OM 

stav meradla 
(názov OM,ulica, číslo domu, obec) 

50582182Y204 Zlaté Moravce, Viničná 1 AUTOSERVIS J~9 ľ.tL 

......... !ľ4j.~~~~~0:!::~.~.~~~ .. -::!.~~:0. .. 8..~.~0. /~t., 
pečiatka a podpis zodpovednej osoby, funkcia 


