
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber) 

Zmluvné strany 
Dodávateľ : Odberateľ: 

Sio-venský -p-ly-na-· r-en-s~k~ý priemysel, -a.-s-. - - - - - - ------+-- ·----

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mesto Zlaté Moravce 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa 
č .vložky : 2749/B 

Adresa kontaktného miesta: 
RC KT JUH, 960 24, Lieskovská cesta 1418 5 

zastúpený (meno.funkcia -

Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva 
Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva 

IČO : 35815256 DIČ: 2020259802 
SK NACE: 35230 IČ DPH skupiny: SK2020259802 

1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 

Zastúpený (meno.funkcia) 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 

IČO: 00308676 
SKNACE: 8411 O 

DIČ: 2021058787 
IČ DPH: 

štátna príslušnosť : Slovensko 
l---------·-------------------+~----c--·----~-~-~-----------------1 

Bankové spojenie: Bank.spoj .pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
č. účtu: 1001018151/0200 
IBAN/B JC SK9002000000001001018151 I SUBASKBX 

a.s. 
č . účtu: 0033422162/0200 
1 BAN/BI C S K2202000000000033422162 I S U BASKBX 

Bank.spoj .pre odosl.platby: Všeobecná úverová 
banka, a.s. 
č_ účtu: 0033422162/0200 

1-------------- ---------1-c-IB_A_N_/_B_IC SK2202000000000033422162 / SUBASKBX Vybavuje: -- - - --- ------- - --Vybavuje: RC KT JUH 
telefón: 045/6262435 
fax: 02/62628184 

telefón: 037 6923920, 0918344690 
fax: 037 6923945 
email: prednosta@zlatemoravce.eu 

Tel.: 1 Fax: E-mail: 
A. Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

Mesto Zlaté Moravce l 
Obec: Ulica: 

~LATÉ~ORA_V_C_E ____ _ _ --i-_1_._m_á_ia _______ --,-------1 

1 

PSČ a pošta: č.orient.: 2 1 Č.s-úp.: 
1---...,------------1-=~~ZL~TÉMORA_V_C_E __ _._ _________ --'- -----1 

Telefón: 1 Fax: 1 E-mail: 

Spôsob platby: 

Prevodný príkaz - príjem 

J Obdobie opakovanej dodávky: 1 -

1 

Císlo zmluvy pre SFA (ZU): 
6300225653 , Klasicky - mesačný cyklus 

Termín začatia dodávky: Dlžka trvania zmluvy: 
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom 
distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového zmluva na dobu určitú do 31 _07.2017 
zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny 
dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň montáže 
meradla). 

Poznámky: 

Dátum prihlásenia: 01.08.2015 

• Ak odberateľ vypi ni udaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m , zaväzna bude hodnota v kWh 
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Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ. Podmienky 
dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre 
odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných 
podmienok poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pri dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len 
„obchodné podmienky") a v zmysle platného cenníka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ svojim podpisom 
potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom dodávateľa a tiež správnosť uvedených 
údajov. 

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných 
podmienok a cenníka. Dodávateľ má povinnosť zverejniť upravené obchodné podmienky, resp. cenník na 
internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk pred ich účinnosťou . Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na 
poskytnutie svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spojených s dodávkou plynu. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako 
deň začatia dodávky. 

Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje 
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja. 

Odberateľ 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. 
Odberateľ vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom 
oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán. 
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l, 

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber), číslo zmluvy: 6300225653 

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu 
pre produkt Fixácia ceny 24 (ďalej len „Zmluva"), nasledovne: 

(i) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.08.2015 a končí dňom 31.07.2017 
(ďalej len „Produktového obdobia") odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za všetky odberné 
miesta uvedené v Prílohe č. 1 vo výške 3 218 920 kWh. avšak najmenej vo výške 1 287 568 kWh (ďalej 
len „Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo výške 5 150 272 kWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby"), 
čo zodpovedá tolerancii vo výške+/- 60%, z celkového množstva energie v plyne .t . j. od 40 do 160 % zo 
zazmluvneného množstva z e m n é h o plynu v rámci všetkých odberných miest kupujúceho. 

(ii) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka 
s tým, že pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v Prílohe č.1, ktorého dodávka je 
oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOP0 počas celého 
Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne: 

pre druh tarify M1 fixná SOP0 0,02320 €/kWh. 
pre druh tarify M2 fixná SOP0 0,02309 €/kWh. 
pre druh tarify M3 fixná SOP0 0,02265 €/kWh. 
pre druh tarify M4 fixná SOP0 0,02276 €/kWh. 

- pre druh tarify M1 -M4 FMSo 1,00 €/mesiac 

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

Dodávateľ uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodníka vo vyúčtovacích faktúrach vystavených 
v zmysle platných obchodných podmienok. 

Počas Produktového obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti, ktorá sa týka jednotlivého odberného 
miesta, t.j. aj pri ukončení odberu na jednotlivom odbernom mieste uvedenom v Prílohe č.1 tejto 
zmluvy) pred uplynutím Produktového obdobia, dodávateľ zvýši odberateľovi celkovú cenu za 
skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačných sadzieb FMSo platných v čase ukončenia 
Zmluvy podľa platného cenníka, a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po 
predčasnom ukončení Zmluvy do konca Produktového obdobia, vynásobených koeficientom 1,2 pre 
každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v Prílohe č . 1. Doúčtovanie ceny podľa 
predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom . 

C. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje predložiť 
dodávateľovi stav meradiel za jednotlivé odberné miesta odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 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 plynu v zmysle platného Prevádzkového 
poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 

3 



D. V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Produktového obdobia z dôvodu prechodu 
alebo prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový 
odberateľ do práv a povinností odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným 
odberateľom), pri vyhodnotení skutočného odberu zohľadní dodávateľ novému odberateľovi množstvo 
odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú inak. 

E. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa 
uvedených v Prílohe č. 1 počas Produktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť 
pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom Cenníka. 

F. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je na dobu určitú, pričom účinnosť Zmluvy je zhodná 
s Produktovým obdobím zadefinovaným v bode A p í~m . (i) tejto zmluvy. Zmluvné strany sa po 
ukončení tohto obdobia dohodli na automatickom predlžení účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak 
odberateľ písomne neoznámi Dodávateľovi , že trvá na ukončení Zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac 
pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia. V prípade automatického predÍženia zmluvy na dobu 
neurč itú bude dodávka plynu po uplynutí doby urč itej ocenená cenami podľa platného cenníka, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

G. Preplatok z vyúčtovacej faktúry bude odberateľov i vrátený v lehote splatnosti uvedenej na 
vyúčtovacej faktúre, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní. V prípade, že v čase vrátenia preplatku je 
odberateľ voči dodávateľov i v omeškaní so splnením si akéhokoľvek peňažného záväzku, je 
dodávateľ oprávnený vykonať zápočet vzájomných pohľadávok. 

Nedoplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí odberateľ plynu v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry. V 
prípade nezaplatenia je dodávateľ plynu oprávnený na náklady odberateľa plynu po jeho 
predchádzajúcom poučen í o prerušení dodávky plynu prostredníctvom prevádzkovateľa d i stribučnej 
siete obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu do odberného miesta až do zaplatenia dlžnej sumy 
alebo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto OP.Vyúčtovacia faktúra je štandardne splatná 30 dní odo 
dňa jej vystavenia. Pre účely zákona o DPH je vyúčtovacia faktúra opravnou faktúrou v súlade 
s príslušnými ustanoveniami platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 

H .. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé 
podnikanie a organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre 
odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom znení, zverejnené na 
internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. 
Odberateľ plynu je povinný zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu pod ľa tohto 
cenníka, zmluvy a obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) (okrem Malých podnikov) aj ďalš ie s predmetom 
zmluvy súvisiace platby (i) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním , resp. nekonaním spôsobil 
vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďa l ších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa plynu alebo 
PDS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (ii) ak 
vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voč i PDS. 

J . Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a úč i nnosť 
dňom 01.08.2015. 

Podmienkou nadobudnutia úč i nnosti Zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a 
spôsobom určeným platnými právnymi predpismi . Ak dôjde k zverejneniu Zmluvy po dátume 
uvedenom v predchádzajúcej vete, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto Zmluvy vyjadruje 
obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tejto Zmluvy 
sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu , ktoré vznikli v období od 
01 .08.2015 do nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety. 

K. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo 
zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. 
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L .. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a že bol uzatvorený po 
vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav 
slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre 
ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy. 

V Zvolene dňa 16.07.2015 V d
• 1J . O(/, l!J 1( 

................. na .... .. ... .... .... ... ... .. .---._ 
t.eJ. ·t/0J1 /fo1ri:, Vôít1c+, ~ 'é. s To 

\.: t , .• , ., ! r !' . : . -•·1-. 

"J~J •.· .~ ·, r r. "\'";. '·'JY "R''''\'·' ľ ' Za dodávateľa : ,",„ , > .".''''"1
• r .:. ·, vrL, a.S 

i·.·11j·;: S ,,_ n :r! 4 ·~/a 

8 '-"' . i fP .. ; .. 
~ "' \ ' ' ' • ľ ! ""' · A 11 A :: 6 ~ Za odberateľa: 

\ -~.c u-· - ··- ' . 

·~~k~.J 
0 '( ® ~(; 

-1/t MO?-.l>-

.. ........ ....... .. .. ....... .... ... , ............ .... ........... .... .. .. . 
Ing. Katarína Ľuptáková, manažér služieb zákazníkom Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 
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Dátum 
prihlásenia 

01.08.2015 

01.08.2015 

01.08.2015 

01.08.2015 

01.08.20 15 

01.08.2015 

01.08.2015 

01.08.2015 

01.08.2015 

) '. I' • " 

Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber), číslo zmluvného účtu : 6300225653 

Odberné miesto 

čisloOM názov OM Obec 

4100015091 ALITOSERVIS Zlaté Moravce 

4100029240 MATERSKÁ .ŠKOLA Zlaté Moravce 

4100026875 
MESTSKY URAD 

Zlaté Moravce 
BUDOVA 

4100015288 MATERSKÁ .ŠKOLA Zlaté Moravce 

4100015279 MATERSKÁ .ŠKOLA Zlaté Moravce 

4 100029234 MATERSKÁ .ŠKOLA Zlaté Moravce 

4100028308 MATERSKA SKOLA Zlaté Moravce 

41000 19243 
VÝBOR MESTSKEJ 

Zlaté Moravce 
ČASTI 

4101513153 kultúrny dom Zlaté Moravce 

záväzná bude hodnota v k......ti 

Za dodávateľa: ·· .- „,. ·y' r. '- '"' „ ·~ :r · ppinA''~l'J 
:JL0,c. „ .~:\ r ~ :·ru\~i..1l.J,. 1 . .:.irnvr:..1 J.S. 

l" .• ,ly:-:s~t~ niv~„ 4,~/a 

6Z:: i 1 B?, r:s~A\/f... ;~5 

V Zvolene dňa 1é.'ô'7.2015 

~\ 

v 
~LJ 

Ing. Katarína Ľuptáková 
manažér služieb zákazníkom 

Meno a podpis oprávnenej osoby 

Pred pokl Pred po 
klad. Do ho 

ad. ročný 
ročný 

dnutý 
Ulica čís lo čís lo odber 

odber druh 
orient. súp. v kWh** 

v m3** tarify 

Viničná 1 223 865 21 020 M4 

Prílepská 31 818 2 988 M3 

1. mája 186 242 17 488 M4 

.Štúrova 15 205 644 19 309 M4 

Žitavské nábrežie 1 297 482 27 933 M4 

Slnečná 2 234 180 21 989 M4 

Kalinčiakova 12 411 057 38 597 M4 

Chyzerovecká 176 2 259 212 M2 

Chyzerovecká 120 16 913 1 588 M2 

- > Ak odberateľ vyplm udaj o predpokladanom rocnom odbere plynu v kWh aJ v m , 

Za odberateľa : 

12, , Of. 2u 1';) 

0 
~-1/t @M2 o'?-'r~v Ing. Serafína Ostrihoňová , 

primátorka mesta 

6 

Meno a podpis oprávnenej osoby 

Materiál spracova~ ·~··· ·~" 
. ·1JM1tíi7riyy, ~(0,,,.1 

Za spravnosť: .{fJ)M.M:l.T.v.1.11.1... .... • t 4 c1 

oňa: .... 1.lJ!ť . .l!?.:zť.. .............. . 


