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Dodatok č.01 ku Kúpnej zmluve č. Z201936561_Z 
pre odberat.rov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 04.12.2019 

Zmluvné strany 

Dodávater: Odberater: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestský dom kultúry 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava prlspev. organizácia 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, M.R.$tefánika 875/200 
oddiel Sa, čfslo vložky:2749/B 093 01 Vranov nad Toprou 

Mesto Vranov nad Topfou 
C!slo obchodného partnera: 
5101587567 

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkcia) 
Ing. Mílan Urban Mgr. Peter Novák 
predseda predstavenstva riaditer MsDK 

Ing. Richard Prokypčák 
podpredseda predstavenstva 

IČO: 35815256 IČO: 35519088 

OIC: 2020259802 DIČ : 2020630898 

IC DPH: SK2020259802 IČDPH: 

SKNACE: 35230 SKNACE: 90020 

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberaterov kategórie Malé podnikaníe 
a organiz:icle (maloodber), čfslo zmluvy: Z201936561_Z 

Odbe~ miesto: Obec: Ulica: 

Vranov nad Topľou M.R.$tefánika 

SKSPPDIS001130021132 
PSČ a poita: Č.orient.: č.sOp.: 

Zmluvne 
dohodnutý druh 

093 01 875 200 tarify: 
MS 

A Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre 
produkt Fixácia ceny cez hedglng 12 (ďalej len .Zmluva"). Obsah týchto Osobitných dojednaní má 
prednosť pred obsahom Obchodných podmienok (dalej len .OP") a obsahom Cenníka dodávateľa. 

(i) Odberater sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začlna plynúť dňom 01 .01.2022 a končí dňom 
31.12.2022 (dalej len .Vyhodnocovacie obdobie") odobrať vo vyiäie uvedenom odbernom mieste 
množstvo energie v plyne vo vý§ke 580.000 kWh, av!ak najmenej vo vý§ke 464.000 kWh (ďalej len 
.Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo výike 696.000 kWh (dalej len .Homá tolerancia spotreby"). 

Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle tohto bodu je uzavretá výlučne na účely použitia 
zvýhodnených sadzieb zložiek ceny SOPo. FMSo. SOPp a SOPs podra plsm. (ii) tohto bodu a nemá 
dopad na povinnosť odberateľa plynu zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu 
podra tohto dodatku, Zmluvy, Cenníka dodávatera a OP aj dalšie s predmetom Zmluvy súvisiace 



platby (a) ak svojim odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonanlm spôsobil vznik skutočnosti 
a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávatera plynu alebo prevádzkovatera 
distribučnej siete, a tieto sú spoplatňované podfa príslušného cennlka resp. prevádzkového poriadku. 
alebo (b) ak vznikne dodávaterovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči prevádzkovatefovi 
distribučnej siete. 

(ii) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatni podmienky a zložky ceny podľa platného cennika 
s tým, že pre odberné miesto odberateľa uvedené vyššie, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
dohodnutým druhom tarify. budú prlslušné zložky ceny SOP0 , FMS0 , SOPp a SOPs počas celého 
Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne: 

Vyhodnocovacie Druh tarify 
Flxni SOPo FlxniSOPs Fixni FMSo 

obdobie (fJkWh) (EikWh (€Jmeslac) 

01 .01.2022-31.12.2022 M8 0 ,078 0 ,0025 2 ,06 

Fixná cena za služby obchodnlka podfa plsm. (ii) sa neuplatni v prípade, ak dodávka plynu na 
jednotlivom odbernom mieste odberatefa, celá alebo časf dodávaného objemu plynu, bude podliehať 
cenovej reguláci i v zmysle platných legislatlvnych predpisov. a to vzhľadom na subjekt odberateľa 
alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podfa plsm. (ii) bude v rozpore s cenovou 
reguláciou, postup podľa pism. (ii) sa neuplatní; dodávateľ v takomto pripade ocení dodávku plynu 
podfa cennika dodávatera platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V pripade, ak 
cenovej regulácii podľa predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre 
ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávater ceny podfa platného 
cennika dodávatefa pre danú kategóriu odberateľa; n~rok na fixáciu ceny v zmysle písm. (il) vo vzťahu 
k dotknutému odbernému miestu tým odberaterovi zaniká. 

Dodávateľ uplatni fixnú cenu za služby obchodnika podľa tohto ustanovenia vo vyúčtovaclch faktúrach 
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok. 

Cena za služby súvisiace s prepravou je pre príslušné odberné miesto odberatefa počas 

Vyhodnocovacieho obdobia určená v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi, 
ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete (ďalej .PPS") určujú ceny 
za prlstup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej .Rozhodnutie PPS"), a to vo výške SOPp 0,0029 
€/kWh. 
V pripade uplatnenia Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu v zmysle platného 
Rozhodnutia PPS bude ročná platba za pristup a prepravu plynu prepravnou sieťou , ktorá bola 
vypočítaná podľa tohto bodu, zvýšená o platbu Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok 
plynu určeného v zmysle platného Rozhodnutia PPS, ktorá sa vzťahuje k dennej kapacite vypočitanej 
na základe denného maximálneho množstva (ďalej len .DMM"), určeného podfa nižšie uvedeného 
vzorca a rozrátaná na ZM prfslušného odberného miesta do sadzby SOPp. 

Výška DMM pre prislušné odberné miesto sa urči nasledovne: 

ZM 
DMM = tOO [kWh] 

ZM- množstvo, ktoré sa odberater zaviazal odobrať pre príslušné odberné miesto v kWh. 

V prfpade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorého dôsledkom je zmena 
SOPp, je dodávateľ oprávnený upraviť cenu sa služby súvisiace s prepravou v zmysle zmeneného 
Rozhodnutia PPS. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávatefovi cenu za služby súvisiace s prepravou 
plynu v súlade s predošlou vetou za množstvo plynu odobraté odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia 
PPS. 

V prfpade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorá svojou povahou alebo 
rozsahom neumožni dodávateľovi upraviť cenu v zmysle tohto bodu, je odberateľ povinný zaplatiť 
dodávateľovi jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s prepravou podľa Rozhodnutia PPS tak, ako 
keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o preprave plynu pre ZM dohodnuté pre 
prlslušné odberné miesto. Odberater je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za služby súvisiace 
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s prepravou plynu do odberného miesta určenú v súlade s predoälou vetou odo dňa účinnosti zmeny 
Rozhodnutia PPS. 

Dodávater má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka si zvoliť vstupný bod cez ktorý 
zabezpečuje dodávku plynu pre odberatera a tento vstupný bod dodávater použije pri výpočte, resp. 
úprave výšky SOP p. 

Výsledná SOPp v EUR/kWh sa zaokrúhfuje na päť desatinných miest podra matematických pravidiel 
pre zaokrúhrovanie. 

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Dodávateľ vyhodnoti celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončeni Vyhodnocovacieho 
obdobia alebo pri skončeni Zmluvy pred ukončenlm Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo 

nastane skôr. 

Ak odberater 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 dodávater právo doúčtovať 
odberaterovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedoóerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne 
odobratým množstvom) • 0,003 €/kWh. 

Ak odberater poruši svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie 
množstvo' energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať 
odberateľovi zmluvnú pokutu -tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou 
toleranciou spotreby) * 0,003 €/kWh. 

C. Pri ukončeni Zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, dodávater má právo zvýšiť 
odberatei'ovi celkovú cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačných sadzieb FMS0 
platných v čase ukončenia Zmluvy podľa platného cennika pre tarifu MB, a to za obdobie každého 
uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončeni Zmluvy do konca Vyhodnocovacieho 
obdobia, vynásobených koeficientom 1,2 pre vyššie uvedené odberné miesto odberateľa. Doúčtovanie 
ceny podra predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávaterom. 

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť 

dodávaterovi stav meradla za vyššie uvedené odberné miesto odberatera ku dňu začiatku a koncu 
Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberater nepredložl 
stav meradla v požadovanej lehote podfa predchádzajúcej vety, použije dodávater plynu pre potreby 
ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku 
a Technických podmienok spoločností SPP - distribúcia, a.s .. 

E. V pripade. ak odberater ukonči odber pred uplynutim Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu 
alebo prevodu výkonu jeho činnosti na treti subjekt, a zároveň tento treti subjekt vstúpi ako nový 
odberater do práv a povinností odberatera (uzavretlm trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným 
odberateľom), pri vyhodnoteni skutočného odberu zohľadni dodávater novému odberaterovi množstvo 
odobraté pôvodným odberaterom, ak sa strany nedohodnú inak. 

F. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta 
odberatera počas Vyhodnocovacieho obdobia. 

G. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa meni doba trvania Zmluvy na dobu určitú do 
31.12.2022, pričom účinnosť Zmluvy je zhodná s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. 
písm. (i) tohto dodatku. 

H. Tento dodatok nadobúda platnosť dftom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán 
a účinnosť 01.01.2022. Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce 
zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany 
sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podra predchádzajúcej vety má odberater, ktorý je 
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povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu 
dodatku po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text 
tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že 
podľa ustanoveni tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s 
dodávkou plynu, ktoré vznikU v obdobi od 01 .01 .2022 do nadobudnutia účinnosti dodatku podľa 
tohto bodu. 

l. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo 
zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväZnosti. 

J. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom 
tohto dodatku súhlasia, tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebol uzatvorený v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali vlastnoručne, resp. 
bude podpísaný prostredníctvom elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy 
na vytváranie elektronických podpisov (napr. webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia 
elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. 
júla 2014 o službách elektronickej identifikácie a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútomom trhu a o zrušeni smernice 1999/93/ES a príslušnými národnými právnymi predpismi v 
oblasti elektronického podpisu. 

,/Ja Za Dodávatera: Za Odberatera: 

V Košiciach, dňa 8.12.2021 ru V íl.~ #..}(Jl}f;. tJ, Í. q. 1l . ~oJ.1 Vv:: .................................... dňa ...... ........... . 

m 
Slotensky plyalirenskj priemysel, u. 

M yns1<#. mvy 44/a, 82S 11 ~al slava 

.....-:;} ·3196 

·······································/ ······· ·················· 
Ing. Gabriela Oravcová, manažér predaja 
splnomocnený zástupca dodávatera 

1J. f. #-(J/.2. 

vr -M uj ooGirb'c -oo1 ~ 
l 

Mgr. Peter Novák 
riaditer MsDK 
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