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Dodatok č . 02 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberate ľov kateg6rie MaIé podnikanie a organizácie (maloodber)
zo d ň a 01.07.2009
Zmluvné strany

Dodávateľ:

Odberate ľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
Číslo vlo2ky:2749/B

DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra 1

Zastúpený (meno,funkcia)
lng. Štefan Šabík, predseda predstavenstva
lng. Milan Hargaš, Člen predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia)
Ján Greššo, riadite ľ

iČb: 35815256
SK NACE: 35230

1 Č O:
00164895
SKNACE: 90010

Č 2020259802
l Č DPH: SK2020259802

Dl Č : 2021246623
l Č DPH:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberate ľov kateg6rie Malé podnikanie a organizácie

(maloodber), č íslo zmluvy: 6300141903

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt
Fixácia ceny 12 ( ďalej len ,,Zmluva), nasledovne:
(i) Odberate ľ sa zaväzuje po čas obdobia, ktoré za č ína plynút d ňom 01.01.2015 a konč í d ňom 31.12.2015 ( ďalej
len Vyhodnocovacie obdobie) odobrat celkové množstvo energie v plyne v sú čte za všetky odberné miesta
uvedené v Prílohe č . 1 vo výške 540 574 kwh, avšak najmenej vo výške 432 459 kWh ( ďalej len ,,Dolná
tolerancia spotreby) a najviac vo výške 648 689 kWh ( ďalej len ,,Horná tolerancia spotreby).
(ii) Dodávatef pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podfa platného cenníka s tým, že pre
každé jednotlivé odberné miesto odberate ľa uvedené v Prílohe č 1, ktorého dodávka je oce ňovaná zmluvne
dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny sOP o a FMS0 počas celého Vyhodnocovacieho obdobia
na fixnej úrovni nasledovne:
- pre druh tarify M3 fixná SOP 0 0,02547 €/kwh,
- pre druh tarify M4 fixná SOP 0 0,02547 €/kwh.
- pre druh tarify M3 fixná FMS 0 1,58 €/mes,
- pre druh tarify M4 fixná FMS 0 2,06 €/mes.
Fixácia ceny za služby obchodníka pod ľa písm. (11) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom
odbernom mieste odberate ľa, celá alebo čast dodávaného objemu plynu, bude podliehat cenovej regulácii
v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzh ľadom na subjekt odberate ľa alebo použitie odobratého
plynu, a cena stanovená pod ľa písm. (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup pod ľa písm. (ii) sa
neuplatní; dodávate ľ v takomto prípade ocení dodávku plynu pod ľa cenníka dodávate ľa platného pre ocenenie
dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácii pod ľa predošlej vety bude podliehat iba čast
dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávate ľ
ceny pod ľa platného cenníka dodávate ľa pre danú kateg6riu odberate ľa; nárok na fixáciu ceny v zmysle písm. (ii)
vo vztahu k dotknutému odbernému miestu tým odberate ľovi zaniká.
Dodávate ľ uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodníka vo vyú čtovacích faktúrach vystavených v zmysle
platných obchodných podmienok.
Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné menit dohodnutý druh tarify.
B. Dodávate ľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberate ľom po skon čení Vyhodnocovacieho obdobia alebo
pri skončení Zmluvy pred ukon čením Vyhodnocovacieho obdobia, pod ľa toho, čo nastane skč r.
Ak odberate ľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie
v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávate ľ právo doú čtovat odberate ľovi zmluvnú pokutu tzv. poplatok za nedočerpanie m nožstiev nasledovne:

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skuto č ne odobratým množstvom)*
0,0030€/kwh.
Ak odberate ľ poruší svoj závazok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie
v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávate ľ právo doú čtovat odberate ľovi zmluvnú pokutu tzv. poplatok za prečerpanie množstiev za nasledovne:
Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutoč ne odobratým množstvom a Hornou toleranciou spotre by)*
O, 0030€/kW h.
C. Pri ukon čení 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 tohto dodatku) pred uplynutím
Vyhodnocovacieho obdobia, dodávate ľ zvýši odberate ľovi celkovú cenu za skuto čne odobraté množstvo plynu o sú čet
mesač ných sadzieb FMS0 platných v čase ukon čenia Zmluvy pod ľa platného cenníka, a to za obdobie každého
uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po pred časnom ukončení Zmluvy do konca Vyhodnocieho obdobia, vynásobených
koeficientom 1,2 pre každé jednotlivé odberné miesto odberate ľa uvedené v Prílohe č.1. Doú čtovanie ceny pod ľa
predchádzaj úcej vety bude sú častou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávate ľom.
D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberate ľ zaväzuje predložit dodávate ľovi stav
meradiel za jednotlivé odberné miesta odberate ľa uvedené v Prílohe č. 1 ku d ň u začiatku a koncu Vyhodnocovacieho
obdobia, a to vždy najneskär do troch pracovných dní. Ak odberate ľ nepredloží stav meradla v požadovanej lehote pod ľa
predchádzajúcej vety, použije dodávate ľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu späsob ur čenia plynu v zmysle
platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spolo čnosti SPP - distribúcia, a.s.
E. V prípade, ak odberate ľ ukonč í odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dävodu prechodu alebo prevodu
výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zárove ň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberate ľ do práv a povinností
odberate ľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávate ľom a pävodným odberate ľom), pri vyhodnotení skuto č ného odberu
zoh ľadní dodávate ľ novému odberate ľovi množstvo odobraté pävodným odberate ľom, ak sa strany nedohodnú inak.
F. Tieto Osobitné dojednania sa vztahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberate ľa uvedených
v Prílohe č. 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednost pred obsahom Obchodných
pomienok a obsahom Cenníka.
G. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu urč itú, pri čom účinnost
Zmluvy je zhodná s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto dodatku. Zmluvné strany sa po
ukončení tohto obdobia dohodli na automatickom predlžení ú činnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberate ľ písomne
neoznámi Dodávate ľovi, že trvá na ukon čení Zmluvy, a to najneskär jeden mesiac pred uplynutím Vyhodnocovacieho
obdobia. V pr ŕ pade automatického predlženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby ur čitej
ocenená cenami pod ľa platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
H. Neoddelite ľnou súčastou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberate ľov kategárie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberate ľov kategárie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom znení, zverejnené na internetovej stránke dodávate ľa www.spp.sk .
Odberate ľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý pod ľa zmluvy nakupuje
a) výluč ne pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na ú čely jeho ďalšieho predaja
Odberate ľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy ozna č í zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberate ľom
deklarovanú sa považuje alternat ŕva a).
Ak počas trvania zmluvy däjde u odberate ľa k zmene ú čelu využitia plynu nakúpeného pod ľa zmluvy, je odberate ľ
povinný o tejto skuto čnosti obratom pisomne informovat dodávate ľa.
Dodávate ľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberate ľa povinný pinit povinnosti vymedzené dodávate ľovi
§ 69 platného Zákona o energetike.
J. Dodatok nadobúda platnost d ňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a ú činnost 01.01.2015.
Podmienkou nadobudnutia ú č innosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a späsobom ur čeným
platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost zverejnit dodatok pod ľa predchádzajúcej vety má
odberate ľ , ktorý je povinný o spinení tejto povinnosti bezodkladne informovat dodávate ľa. Ak däjde k zverejneniu
dodatku po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku
vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohäd a na tomto základe sa dohodli, že pod ľa ustanovení tohto dodatku sa budú
posudzovat aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01 .01 .201 5 do nadobudnutia
úči nnosti dodatku pod ľa predchádzaj úcej vety.

K. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost originálu a každá zo zmluvných strán
obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.
L. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom pre č ítali a že bol uzatvorený po vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumite ľný prejav slobodnej väle zmluvných strán bez
akéhoko ľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúko ľvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú
zmluvné strany svoje vlastnoru čné podpisy.

Za dodávate ľa:

Za odberateľa:

28 - 10 2014
V Zvolene

d ňa

15.10.2014

lng. Mária Štub ňová, manažér služieb zákazníkom

V

Ján•

d ňa

•;ie

Príloha č . 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberate ľov kategérie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), č íslo: 6300141903

Odbemé mlesto
Datum
prihlaseni

č islo OM

názov OM

-

ObeC

UIICa

Č lslo

Čĺslo

oIent.

súp.

. .

L

J

01 .0 1 .20 1 5

41000150466

01.01.2015

4100026277J

01.01.2015

4100026317

Divadlo Andreja
Bagara Nitra
DIVADLO A BAGARA
DIVADLO A BAGARA

54

Predpoklad.

Predpoklad.

ro č ný odber

roč ný odber
v m3

v kWh

—

Dohodnut
ý druh
tarify

202 035

19093

7. pešieho pluku

50 337

4 757

M3

7. pešieho pluku

288 202

27 236

M4

Nitra

Štefánikova trieda

Nitra
Nitra

M4

j
Ak odberatel vypini údal o predpokladanoni ro čnom odbere plynu v kWh aj m 3 , záväzná bude hodnota v kwh

Za odberate ľa:

Za dodávateľa:

2O-1O2O1
V Zvolene

d ňa

15.10.2014

lng. Mária Štub ňová, manažér služieb zákazníkom

-783-

V

......... .J(

Ján Greššo. riadite ľ

...dňa

............................

