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Č.

Dodatok

01 k Zmluve o dodávke plynu

pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
zo dňa 19.08.2005

_........

"

......... _..

Odberatel':
Stredná priemyselná škola
Sovietskych hrdinov 369
08901 Svidnik

Dodávatel':
Slovensky plynárenský priemysel , a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l , oddiet Sa,
čis l o vloiky:2749/B

I

Zastúpený (meno,funkcia)
Pavel Olejár, Mgr. , riaditeľ

Zastúpený (meno,funkcia)
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva
Ing. Stefan Sabik, predseda predstavenstva
I.c:0: 35815256
SK NACE: 35230

ICO:
520225
SKNACE: 85321 IC DPH:

D1C~

2020259802
IC DPH : SK2020259802

OIC:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo zmluvy: 9100107600
Odberné miesto:

Obec:

Ulica:

4100053634

Svidník
PSC a pošta:

Sovietskych hrdinov
C.orient.:

08901 Svidník

369

Č.súp.:

Zmluvne dohodnutý
druh tarify:
M4

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixna
cena 24 Um. RTe (ďalej len "Zmluva"), nasledovne:
(i)

Dodávateľ

použie počas obdobia od 01.10.2014 do 30.092016 (ďalej len "Vyhodnocovacie obdobie") pri
oceneni dodávky plynu ceny a podmienky ich uplatnenia v zmysle tohto Dodatku, Zmluvy, Cen nika za
dodávku plynu a platných Obchodných podmienok, zverejnených na internetovej stránke dodávateľa.

(ii)

Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu na vyššie uvedenom odbernom mieste uplatni podmienky a zložky
ceny podľa platného cennika za dodávku plynu v čase dodávky plynu s tým, že pre vyššie uvedené
odberné miesto odberateľa, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú
prlsluSné zložky ceny SOP o a FMS o počas celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovn'i
nasledovne:

Druh tarify

Fixná SOPo

l€/kWhl

__ M4

0,0381

Fixná FMSo
I€ / mesiacl
20600

Fixácia ceny za služby obchodnika podľa plsm, (ii) sa neuplatni v prlpade, ak dodávka plynu na jednotlivom
odbernom mieste odberateľa, celá alebo čast' dodávaného objemu plynu, bude podliehat' cenovej regulácii
v zmysle platných legislativnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt odberateľa alebo použitie odobratého plynu,
a cena stanovená podľa pism . (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podla pism. (ii) sa neuplatni;
dodávateľ v takomto pripade oceni dodávku plynu podl'a cennika dodávateľa platného pre ocenenie dodávky plynu
za regulovane ceny. V pripade, ak cenovej regulácii podľa predošlej vety bude podliehat' iba čast' dodávaného
objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávateľ ceny podľa
platného cennika dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; nárok na fixáciu ceny v zmysle pism. (ii) vo vzt'ahu
k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká.
Dodávateľ uplatni cenu
obchodných podmienok.
Počas

podľa

tohto ustanovenia vo

Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné

meniť

vyúčtovacich

faktúrach vystavených v zmysle platných

dohodnutý druh tarify.

B, Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodal ku sa odberale!' zaväzuje predložiť dodtlVateľovi stav meradie!
za vyššie uvedené odberné miesto odberate!'a ku d ň u začiatku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskOr
do troch pracovných dni. Ak odberateľ nepredloži stav meradla v požadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, použije
dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spOsob určenia spotreby plynu v zmysle platného Prevádzkového
poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a,s,

dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta odberate ľa počas
,o obdobia , Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom

,rany sa dohodli, že týmto dodatkom sa meni doba trvania zmluvy na dobu určitú , pričom účinnosť Zmluvy
Jyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. plsm . (i) tohto dodatku . Zmluvné strany sa po ukončeni
lia dohodli na automatickom predlženl účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú , ak odberateľ písomne neoznámi
ovi, že trvá na ukončeni Zmluvy, a to najneskOr jeden mesiac pred uplynut1m Vyhodnocovacieho obdobia .
, automatického predlženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutl doby určitej ocenená
podľa platného cennika , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak .
"oddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cennik za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie
Janizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov kategórie Malé
,nikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom zneni, zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk .

.

Odberateľ

a)

týmto vyhlasuje, že plyn odobratý

výlučne

b) aj na

podľa

zmluvy nakupuje:

pre vlastnú spotrebu alebo

účely

jeho

ďalšieho

predaja

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatIvu . Ak tak neurobl, za odberateľom deklarovanú
sa považuje alternatíva a) .

Ak počas trvania zmluvy dOjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného pod ľa zmluvy, je odberateľ
povinný o tejto skutočnosti obratom plsomne informovať dodávateľa .
Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi §
69 platného Zákona o energetike.

G. Tento dodatok nadobúda platnosť d~om jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť d~om 01.10.2014.
H. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má
obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záv3znosti.

platnosť

originalu a každá zo zmluvných strán

I. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečitali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom
oboznámeni sa s jeho obsahom ako urči tý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vOle zmluvných strán bez akéhokoľvek
nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany
svoje vlastnoručné podpisy.

SLOVENSKY Pt.YlíÁREN'''' ;>Oi~' ;,~ ..\
Za

dodávateľa :

V ,~J!Itf1!laJJ

Stredná PriemY..,lná ikol.

Mlyn ské .vy 44 a
82511 BRATISLAVA 26

.... dňa

Sov. hrdinov 369/24
odberateľa :

-t32;-

Za

1.U((!.{4.

V.P

~_ .. ~~ ..
Ing .Slavomir Zlacký

2

0 8 9 01 SVION/K

/IIJO
( !:/7

