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v -klasik 

Dodatok č.1/2013 k zmluve o dodávke plynu 
čislo obchodného partnera: 5101587117 

Zmluvné strany 

Dodávateľ Odberateľ 
Obchodné meno Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestská nemocnica 

prof, MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 

Právna forma akciová spoločnosť príspevková organizácia 
Označenie registra Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Zriad'ovacia listina mesta Zlaté Moravce 

oddiel : Sa, vložka č.: 27491B z 1.9.2004 
Adresa Mlynské nivy 441a Bernolákova 4 

PSČ, sldlo 825 11 Bratislava 953 34 Zlaté Moravce 
Spoločnosť zaslupena Konajúci v mene spok>čoosti 

Meno Ing. Jana Pavelková Michal Grujbár 
Funkcia vedúca "tvaru predaja riaditer nemocnice 

splnomocnený zástupca dodávatera 
Meno 
Funkcia 
ICO 35815256 17336015 
DiČ 2020259802 2021 059106 
ICDPH SK7020000372 
SK NACE 35230 86100 

Banka 
tislo účtu/kód banky -

- - - ._. -

Adresa pre poštový Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Mestská nemocnica 
styk sekcia komerčného trhu a obci prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

útvar predaja·Juh 
lieskovská cesta 1418/5 Bernolákova 4 
960 24 Zvolen 953 34 Zlaté Moravce 

Kontaktná osoba pre Ing. Milan Sulek Michat Grujbár 
zmluvné podmienky 
Telefón 045/626 2431 , 0905 255 284 037/6422438 
Fax 02162628196 

mnzm(tj)~ovanel. sk E--mail milan.sul;k@spp.sk 

Týmto dodatkom sa meni a doplr'la zmluva o dodávke plynu zo dr'la 03.12.2012 vrátane jej dodatkov a príloh (dalej 
zm[LNa) tak, že pOvodné ustanovenia zmlLNy a príloh sa menia nasledovne: 
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Cislo obchodného partnera: 5101587117 

I. 

1. V článku 1. Definlcie pojmov sa dopíňa piamo c) a znie nasledovne: 

"c) neoprávneným odberom odber plynu v prfpadoch definovaných Z,ékonom é. 251/2012 Z.z. o energetike 
v zneni neskoršfch zmien a doplneni (Zákon o enefgetike).~ 

Označenie dalAich pojmov v tomto člá:nku sa následne posúva o jedno pismeno abecedy vzostupne. 

2. V článku 1. Definície pojmov sa mení dafinicia plynárenského dňa a znie nasledovne: 

,J) plynirenským dňom (Deň) časové obdobie 24 hodin, definované všeobecne zaväzným právnym predpisom: 

3. Článok 2. Predmet zmluvy sa mení nasledovne: 

"Oochwateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu podra tejto zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb (najma 
služieb suvisiaclch s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu). vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 
odberateľa . a to za podmte"nok uvedených v tejto zmluve; dodävater je teda povinný dodať odbefaterovi do každého 
OM množstvo plynu dohodnuté pre príslušné OM po dobu trvania obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva. 
Odberater sa zavazuje odobrat' plyn v každom prfsluänom OM a zaplatiť za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú 
zmluvnu cenu. Závazok dodávate ra dodať plyn do prislušného OM je splnený umožnenlm odberaterovI plyn odobrat"' 

4. V článku 3.3. Nominácie. správa nominácII sa meni bod 3.3.5.2. a znie nasledovne: 

.. 3.3.5.2. V prípade, ak denná nominačná odchýlka odberatera pre prislutné OM podra bodu 3.3.5.1. prekroči 
povalenu maximálnu dennú nominač,nu odchýlku a táto odchýlka má rovnaké znamienko ako systémová 
odchýlka distribučnej siete PDS v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, dodávater je 
oprávnený pre prfslulné OM zvýäit' cenu za každú kWh odobratej energie potas príslušného Ofia o výšku 
určenú n~ne: 

0.D4 x ~N - Sl- 0,05 x DMM) 
Z ~ x -'---'------'-'-;:--'---- - --' 

GCVu S 
[EUR/kWh[ 

kde 

Z - zvyt;enie ceny za skutočne odobraté množstvo energie v plyne v prisIuAnom Dni v EUR/kWh, 

S - s"kutočne odobraté množstvo plynu v m3 v danom OM v prlsluAnom Dni, pritom minimálna 
hodnota S je 1, 

N - množstvo plynu v m3 uvedené pre príslušný Dei! v nomiMcii pre dané OM, 

IN - SI - absolútna hodnota rozdielu medzi skutočne odobratým množstvom plynu v danom OM 
v prislušnom Dni a množstvom plynu uvedeným pre prlsluiný Defl v nominácii pre dané OM, 

GCVo - denná hodnota sparovacieho tepla objemOYého zverejneM PDS pre prlslušný Deň. Ak príslušná. 
hodnota spafovacieho tepla objemového nie je zo strany PDS pre prfshJäný dei! zverejnena. 
použije sa hodnota GCV zverejnená dadávaterom na svojej internetovej stránke. 

V prípade, ak denná nominačná odchýlka odberatefa pre prlsluAné OM podra bodu 3.3.5.1. prekroči 
povolenú maximálnu dennu nominačnú odchýlku a táto odchýlka má rovnaké znamienko ako systémová 
odchýlka distribučnej siete PDS v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu a odberater 
v prisl~nom Oni neodoberie žiadnu kWh odobratej energie v plyne. tj. S = O, je dodavater oprávnený po 
vykonani vyhodnotenia vyfakturovať odberaterovi platbu (M) vypotltanu nasledovne: 

1 
M ~ XO,04xlN - SI - O,05xDMM [EURI 

GCVo 
Dodävatel vyfakturuje odberatelovi zvýäente ceny, resp. platbu M podra tohto bodu spolu za jednotlivé Oni 
kalendi!Vneho mesiaca, a to nésledne po ukončení mesiaca, v ktorom doäIo k prekročeniu povolenej 
maximálnej dennej nominačnej odchýlky." 
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Cislo obchodného partnera: 5101587117 

5. V článku 4. Cena, platobné a fakturačné podmienky sa mani bod 4.1. a znie nasledovne: 

AL Odberater je povinny zaplatiť dodávaterovi za dodávku plynu do každého z príslušných OM dohodnutú 
zmlwnu cenu. Spôsob vypo(:tu zmluvnej ceny a podmienky jej uplatnenia sú uvedené v prilohe t . 2 tejto 
zmluvy. Vyúčtovanie zmlUVnej ceny zahfňa cenu za v~tky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM 
odberatefa, pričom cena za služby sUvisiace so sktadovanlm je zahrnulA v cene za služby obchodnika: 

6. V článku 6. Obmedzenie a prerušenie distribúcie alebo dOdávky plynu sa mení prvá veta bodu 6.6. 
a znie nasledovne: 

,.Ak odberater nedodrži zmJlNne dohodnuté platObné podmienky, je dodávateJ oprávneny obmedziť alebo prerušil:' 
dodávku plynu odberateľovi a potiadat' PDS o preruienie distribúcie, a to po doručeni predchadzajUceho písomného 
upozornenia odberaterovi, resp. po uplynut! lehoty na dodatočné splnenie IXlrutovanej podmienky určenej 
odberaterovi dodavaterom .• 

7. V článku 6. Obmedzeníe a prerušenie distribúcie alebo dodávky plynu sa mení bod 6.9. a znie 
nasledovne: 

-6.9. Ak pominú dôvody obmedzenia alebo prerušenia dodavky plynu vykonaného dodavaterom pcxlra tohto tlénku, 
alebo ak dodávatef požiada PDS o obnovenie distribUcie plynu, PDS obnovl distribUciu plynu do prisiušného 
OM v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu.-

8. V článku 10. Dôvernosť sa meni bod 10.3. a znie nasledovne: 

.10.3. Odberater týmto dava súhlas dodävatefovi na poskytnutie údajov zo zmluvy potrebných pre zabezpečenie 
služieb slivisiacich s dodávkou plynu (najmä súvisiacich s distribUciou plynu) dotknutým tretim SlIanam. ako aj 
pre marketingové Učely s cierom skvalitnenia služieb spojenych s dodávkou plynu .-

9. V článku 15. Ostatné zmluvn' dojednania •• dopíňajú body 15.3. až 15.7. a znejú nasledovne: 

. 15.3. Odberater týmto vyhlasuje, te plyn odobratý JXldra tejto zmluvy nakupuje 

a) vylučne pfe vlastnu spotrebu ak!bo 
b) aj na účely jeho dal~ho predaja 

Odberatef vo vAetký"ch vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú altemativu. Ak tak neurobi, za odberatefom 
deklarovanú sa považuje altematfva a). 

Ak počas trvania tejto zmlLNY dOjde u odberatera k zmene utelu využitia plynu nakúpeného podra tejto zmluvy, 
je odberater povinny o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodáVateIa. Dodavater je na zaklade 
vyWe LNedeného vyhtäsenia odberatera povinny plniť povinnosti vymedzené dodávatelovi v § 69 platného 
Zákona o energetike 

15.4. Odberater má právo od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné alebo nepodstatné poru!enie zmluvnej povinnosti 
dodávatera v zmysle a podfa podmienok § 345 a 346 Obchodného zákonnika, pričom lehota na dodatočné 
splnenie poru$Ovanej povinnosti nesmie byt' krat!ia ako 10 dnI. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dr'lom 
jeho doručenia , ktoré bude dodávatetovl doručené v súlade S čl. 13. tejto zmhNy. Ak zo strany dodávatera 
dOjde k odmietnutiu prevzatia odstúpenia od zmluvy, jeho účinky nastanu dnom odmietnutia prevzatia 
odstúpenia. Ak dôjde k odstúpeniu od zmlwy podra prvej vety. plnenia poskytnuté podra tejto zmluvy do 
okamihu zániku jej trvania sl zmluvné strany ponechajú . Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania 
zmluvnych stran tYkajúce sa zodpoveclnosti za ~kodu ani právo dodávatera vyfakturovat' Odberaterovi 
dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. OdstúpenIm od 
zmluvy nezaniká povinnosť odberatera zaplatiť dodávateroví pohradávky uplatnené dodávaterom v zmysle 
tejto zmluvy. 

15.5. Dodávater je v zmysle Zákona č. 25012012 Z.z. o regulácii v siet'ovYch odvetviach v zneni neskorších zmien a 
doplneni povinný dodrž iavať !tandardy kvality ~ok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za 
predchádzajúci rok dodavater zverejnuje na svojom INeOOVom srdie (WNW.spp.sk) . 

15.6. V osobitnych zákonom vymedzených prípadoch mOže dOjsť k uplatneniu ínštitútu dodávky v režime dodávatera 
poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Zákonom o energetike, 
Vyhlá§kou Úradu pre pre reguláciu sieťovych odvetvi, ktorou sa stanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného 
trhu s elekrinou a pravidlá pre fungovanie vnút()(ného trhu s plynom a Prevádzkovým poriadkom PDS). 
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Cislo obchodného partnera: 51Of~y;_. . 

Uplatnenie inštitútu dodavatefa poslednej inätancie vyhlasuje v zmysle Zákona o energetike P~;~~~O 
skutočnosť oznamuje dotknutým odberatefom. ako aj dodävatefovi poslednej inätancie, a to~u'y!I~~y 
a písomne a vo vymedzených prípadoch zverejnením v médiách a na svojom webovom Sidle=,'" 
dodávatera poslednej inštancie je zabezečenie kontinuity dodávok plynu v pripadoch stanovených v~ " r" 

závaznym prävnym predpisom. pričom trva~ dodavky v tomto režime je maximálne 3 mesiace. . ka· .... • 
plynu v režime poslednej in!tancie sa riadi platnými obchodnými podmienkami, zverejnenymi na webófom 
sfdle dodávatera poslednej inštancie. 

15.7. Prava a poYinnosti zmluvných strán pri prípadných reklamáciách sa riadia všeobecne záväznYmi právnymi 
predpismi a Reklamačným poriadkom dodávatera. Reklamačný poriadok je dostupný odberateľov i v 
ktoromkoNek zäkaznlckom centre dodtlvatera a tiež na jeho 'Nebovom sldle." 

10. V prlloho č. 3 k zmluvo sa meni bod 3_6. a znie n •• ledovne: 

"3.6. Ak odberater neuhradí fakturovanú sumu v plnej výške v lehote splatnosti , môže dodavateľ požiadať PDS 
o preru§enie alebo obmedzenie distribúcie plynu do OM, a to po doručeni predchádzajúceho pisomného 
upozornenia odberaterovi, resp. po uplynutl lehoty na dodatočné splnenie poruAovanej podmienky určenej 
odberateľovi dodavaterom." 

11. V prilohe Č. 3 k zmluve sa meni bod 3.7. a znie nasledovne: 

.3.7. Nezaplatenie ktorejkol\tek, čo i len jednej pohradávky dodávatera alebo jej tasti podfa tejto zmluvy znamena 
poruäenie povinnosti odberatera vYP!Viajúcich z tejto zmluvy a zaklada prévo dodávatera kedykoI'Vek ex:! 
zmluvy odstúpiť v zmysle bodu 3.8. tejto prllohy. Qodévater ma prava na odstúpenie od zmluvy v zmysle 
predchádzajúcej vety aj v pripade poruäenia platobných a fakturatnych podmienok vypl)'vajúcich z akejkoľvek 
dalAej zmluvy uzavretej medzi odberatefom a dodävatefom. ~ 

II. 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v zneni uzatvorenych dodatkov nie SU t)'mto dodatkom dotknuté. 

Tento dodatok nadobuda platnosť a účinnosť di'lom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajOce zverejnenie, a to v rozsahu a spOsobom určeným 
platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podra predchádzajUcej vety má 
odberatef, ktorY je povinný o splneni tejto povinnosti bezodkladne informovať dOdávatera. 

Tento dodatok je podpIsany v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži jeden výtlačok . 

vedúca útvaru predaja 

splnomocnený zästupca dodavatefa 

Miesto: Zvolen, dfla 21 .3.2013 

Za odberatera: 

i..1bolsJ..a " 61l10C1, .:;.! 
F ';lf MUDr Rudolfa Kora. ['II">. 

Ile'nl1Ja l< r J'l 4 or,'l;'H 7 1.1't. I :f1'~\' ''''' 

·· . ,/l~~ · "!i'chaI Grujbár 

rladiter nemocnice 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

liate Moravce 
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