Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
zo dňa 19.08.2005
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Odberateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Obec Kokošovce
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Kokošovce
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
082 52 Kokošovce
číslo vložky:2749/B
Zastúpený (meno,funkcia)
JUDr. Daniel Křetínský, predseda predstavenstva
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia)
Vincent Ivanecký, Ing., starosta obce

IČO: 35815256
SK NACE: 35230

IČO:
327271
SKNACE: 84110 IČ DPH:

DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372

DIČ:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo zmluvy: 9100106285
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.
Odberné miesto:

Obec:

Ulica:

4100048032

Kokošovce
PSČ a pošta:

Kokošovce
Č.orient.:

Č.súp.:

082 52 Kokošovce

114

Zmluvne dohodnutý
druh tarify:
M3

A. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.04.2013 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke
plynu (ďalej len „Zmluva“) pre produkt SuperVýhodne bez obmedzenia 24 nasledovne:
(i) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01.04.2013 do 31.03.2015 (ďalej len „Produktové
obdobie“) uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka s tým, že pre vyššie uvedené odberné miesto
odberateľa, ak nie je vylúčené podľa písm. (ii) tohto dodatku bude zložka ceny SOPO znížená o čiastku
0,0041€/kWh. Dodávateľ uplatní takto zníženú zložku ceny SOPO vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle
platných obchodných podmienok.
Počas Produktového obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.
(ii) V prípade, ak dodávka plynu na odbernom mieste odberateľa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude
podliehať cenovej regulácií v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt odberateľa alebo
použitie odobratého plynu, a cena stanovená podľa písm. (i) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podľa
písm. (i) sa neuplatní; dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného pre
ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií 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 zníženie ceny
v zmysle písm. (i) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká.
B. Pri ukončení Zmluvy v celom rozsahu, alebo ak odberateľ spôsobí svojim konaním ukončenie odberu alebo nemožnosť
pokračovania dodávky plynu dodávateľom, pred uplynutím Produktového obdobia, t.j. pred 31.03.2015 má dodávateľ
právo:
a) na doúčtovanie rozdielu medzi cenou SOPO podľa cenníka dodávateľa platného v čase vystavených
vyúčtovacích faktúr a vyúčtovanou zníženou cenou SOPO podľa týchto Osobitných dojednaní za celú spotrebu
odobratú počas Produktového obdobia na vyššie uvedenom odbernom mieste. Doúčtovanie rozdielu podľa
predchádzajúcej vety zrealizuje dodávateľ prostredníctvom vystavenia opravných faktúr ku všetkým
vystaveným vyúčtovacím faktúram počas Produktového obdobia;
a zároveň
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b) na doúčtovanie zvýšenia ceny 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, so zohľadnením dohodnutého druhu tarify. Doúčtovanie ceny podľa
predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.
C. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav meradla
za vyššie uvedené odberné miesto odberateľa 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 množstva plynu v zmysle platného Prevádzkového
poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
D. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta odberateľa počas
Produktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom
cenníka.
E. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa nemení doba trvania Zmluvy, t.j. Zmluva je naďalej dohodnutá na
dobu neurčitú. Po uplynutí Produktového obdobia bude dodávka plynu ocenená cenami podľa platného cenníka, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
F. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni
jeho zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany týmto deklarujú, že text
tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tohto
dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 1.4.2013 do
nadobudnutia účinnosti uvedeného dodatku podľa predchádzajúcej vety.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Kokošovciach

18.3.2013

Prešove
V..........................................
dňa ...........................

18.3.2013

V ...................................... dňa ............................

v.r.

v.r.

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

.............................................................................
Vincent Ivanecký, Ing., starosta obce

Viera Brejková

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