Dodatok č. 02 kZmIuve o dodávke plynu

pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organiác|e (maloodber)
zo dňa 01.12.2012

Slovensk plynárensk priemyseI, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
Obchodn register Okresného sridu Bratislava

číslovložky:2749lB

základná umelecká škola zlaté Moravce
J. Kráía 4
953 01 Zlaté Moravce

1, oddie! Sa,

1

Zast penli (meno,funkcia)

Zast pen (meno,funkcia)

lng. Milan Hargaš, ěIen predstavenstva
lng. Stefan Sabík, predseda predstavenstva

Gejza Hlavat

lCO: 35815256

sK NACE:

35230

lČ opH: sJ<2o2o2598o2

SKNACE:

osobitné dojednania k zmluve o dodáYke plynu
čislo zmluvy: 9í 046/a6í2

(maloodber),

pí odberaterov

odberné miesto:

Obec:

Ulica:

4í00026029

zlaté Moravce

J. Krá!'a

PSC a pošta:

, riaditel'

37 865

č.sup.:

4

726

't

DlC:

lČ opH:

kategórie Malé podnikanie a organiácie

C.orient.:

953 01 Zlaté Moravce

161

85520

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovn ch Osobitn ch dojednaniach
ceny í2 (ďalej len ,,zmluva"), nasledovne:

k

zm!uvne dohodnut
druh tarify:
M4

zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia

(i) odberateÍ sa zavázuje poěas obdobia, ktoré zaělna plyn ť dňom o1.12.2o14 a končídňom

30.í1,20í5(ďalej
len ,,Vyhodnocovacie obdobie') odobrať vo vyššieuvedenom odbemom mieste množstvo energie v plyne vo
v ške 98 000kwh, avšak najmenej vo v ške 68 600 kwh (ďalej len ,,Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo
v ške ,l27 400 kwh (ďalej len ,,Horná tolerancia spotreby").
(ii) Dodávatel pre ocenenie dodáVky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podla platného cenníka s t m, že pre
odberné miesto odberatela uvedené vyšie, ktorého dodáVka je oceňovaná zmluvne dohodnutr m druhom tarify,
bud príslušnézložky ceny SOPo a FMSo počas celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej rovni nasledovne:

-

SOPg
pre druh tarify M4 fixná FMSo
pre druh tarify M4 fixná

0,02980 /kwh,
2,06

gme

,

Fixácia ceny za služby obchodníka podla písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na odbernom
mieste odberatera, celá alebo časťdodáVaného objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácii v zmysle
platn ch legislatívnych predpisov, a to Vzhladom na subjekt odberatera alebo použitie odobratého plynu, a cena
stanovená podla písm. (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podra pism. (ii) sa neuplatní; dodávatet
v takomto prípade oerní dodávku plynu podta cenníka dodávateta platného pre ocenenie dodávky plynu za
regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácii podla predošlej vety bude podliehať iba čaď dodávaného
objemu plynu, pre ocenenie ostrtnej časti dodávlry plynu do odbemého miesta použije dodávate] ceny podta
platného cenníka dodávate]a pre dan ketegóriu odberatela; nárok na fixáciu ceny v zmysle písm, (ii) vo vzťahu
k dotknutému odbernému miestu

t

m odberaterovi zanika.

DodáVate[ uplatní taKo fixovan cenu
platn ch obchodn ch podmienok.

za služby obchodníka vo vytlčtovacíchfaK rach vystaven ch v zmysle

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možnémeniť dohodnut druh tarify.
B. DodáVatet Vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberatelom po skončeníVyhodnocovacieho obdobia alebo
pri skončenízmluvy pred ukončenímVyhodnocovacieho obdobia, podla toho, ěo nastane skór.

Ak odberatel porušísvoj záVázok uveden v bode A (i) vm, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie
V plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávatet právo dotičtovať odberatelovi zmluvn pokutu tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne:

Poplatok za nedoěerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým množstvom)
0,0030€JkWh.

Ak odberatel porušísvoj závázok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie
V plyne vyššieako je Horná tolerancia spotreby, má dodáVate] práVo doúětovaťodberaterovi zmluvnú pokutu tzv. poplatok za prečerpanie množstiev za nasledovne:
Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutoěne odobratým množstvom a Hornou toleranciou spotreby)*
0,0030€/kWh.

C. Pri ukoněení Zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, dodáVateí zvýši odberate]ovi celkovú cenu za

skutočne odobraté množstvo plynu o súčetmesačných sadzieb FMSo platných V čase ukončenia zmluvy podra phtného
cenníka pre tarifu lt 4, a to za obdobie každéhouceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončenízmlwy do
konca Vyhodnocieho obdobia, vynásobených koeficientom '1,2. Doúětovanie ceny podra predchádzajúcej vety bude
súěastbu Vyúčtovacej faKúry vystavenej dodávate]om.

D. Pre potreby ocenenia dodáVky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateř zavuuje predložiť dodávateJovi stav
meradla za vyššieuvedené odberné miesto ku dňu zaěiatku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia, a to Vždy najneskór do
troch pracovných dní. Ak odberatet nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podía predchádzajúcej Vety, použije
dodávatel plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spósob určenia spotreby plynu v zmysle platného Prevádzkového
poriadku a TechniclÝch podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.
E. V prípade, ak odberatel ukončíodber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dóvodu prechodu alebo prevodu
výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt V§túpi ako nový odberatel do práv a povinností
odberate]a (uzavretím trojstrannej dohody s dodávate]om a póVodným odberatelom), pri Vyhodnotení skutočnéhoodberu
zohíadní dodáVatel novému odberate]ovi množstvo odobraté póvodným odberaterom, ak sa strany nedohodnú inak.
F. Tieto osobitné dojednania sa vzťahujú na dodáVku plynu do vyššieuvedeného odberného miesta odberatela počas
Vyhodnocovacieho obdobia. obsah osobitných dojednaní má prednoď pred obsahom obchodných pomienok
a obsahom cenníka.

G. zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom se mení doba trvania zriluvy na dobu uňitú, pričom účinnosť

Zmluvy je zhodná s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. písm, (i) tohto dodatku, Zmluvné strany sa po
ukončenítohto obdobia dohodli na automatickom predÍženíúčinnostizmluvy na dobu neurěitú, ak odberatel písomne
neoznámi Dodávateíovi, že trvá na ukončenízmluvy, a to najneskór jeden mesiac pred uplynutím Vyhodnocovacieho
obdobia. V prípade automatického predlženia zmluvy na dobu neurčitúbude dodáVka plynu po uplynutí doby určitej
ocenená cenami podla platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

H. Neoddelitelnou súčasťoutejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberatelov kategóňe Malé podnikanie

a organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberaterov kategórie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom zneni, zverejnené na internetovej stránke dodáVate]a WwW.spp,sk.
l. odberatel týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podla zmluvy nakupuje:

a) výlučne pre Vlastnú spotrebu alebo
b) aj na účelyjeho ďalšieho predaja

odberateí Vo Všethých vyhotoveniach zmluvy označízvolenú altematíVu, Ak tak neurobí, za odberatelom

deklarovanú sa považuje alternatíva a).

Ak počas trvania zmluvy dójde u odberateía k zmene úóelu využitia plynu nakúpenéhopodla zmluvy, je odberatel
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodáVatela.
DodáVateíje na základe vyššieuvedeného vyhlásenia odberatela povinný plniť povinnosti vymedzené dodávatelovi
§ 69 platného Zákona o energetike,
J. Tento dodatok nadobúda platnoď dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosťdňom 01,12.2014,
Podmienkou nadobudnutia účinnostidodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spósobom
určeným platnými právnymi predpismi. Ak dójde k zverejneniu dodatku po dátume uvédenom v predchádzajúcej vete,
zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku Vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohód a na tomto základe
sa dohodli, že podla ustanovení tohto dodatku sa budti posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu,
ktoré Vznikli V období od 01,12.2014 do nadobudnutia účinnostidodatku podla predchádzajúcej Vety
K. Tento dodatok je vyhotovený V dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo zmluv ných strán
obdží1 rovnopis rovnakej platnosti a záváznosti.

L. Zmluvné strany prehlasujú, že si bnb dodatok pred podpisom prcčítalia že bol uzatvorený po vzájomnom

podrobnoin oboznámení sa s jeho obsahom ako !řilý, vážny a zíozumitelný prejav slobodnej vóle zmlŇných sirán bez
akéhokolvek nálaku a nie za nevýhodných podmienok pt€ Korukorvek zo zmlwných strán, na znak čoho pripájajú
zmlwíÉsirany svoje vlaďnoručné podpisy.
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