
Dodatok ě. 5 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zo dňa 01'07 .2021

Zmluvné strany

DodávateI': Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava 1,

oddiel Sa, ćíslo vloŽky:27 49lB

obec Vígl'aš

Zvolenská 1

962 02 Vígläš

Číslo obchodného pańnera
51 00001 991

ZastÚpený (meno,funkcia)

lng. Milan Urban
predseda pľedstavenstva

lng. Richard Prokypčák
podpredseda predstavenstva

ZastÚpený (meno,funkcia)

lng. Róbert Záchenský
starosta obce

lČo;35815256
DlČ: 2020259802
lČ DPH: sK2020259802
SKNACE:35230

lČo:oo32o382
DlČ:
lČ DPH:
SKNACE: 841'10

osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber), ěíslo zmluvy: 6300225278

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre
produkt Fixácia ceny cez hedging 24 (d'alĄ len ,,Zmluva"). obsah týchto osobitných dojednaní má
prednosť pred obsahom obchodných podmienok (ďalej len ,,oP") a obsahom Cenníka dodávatel'a.

(i) odberatel'sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 0í.07.2021 akončí dňom
30.06.2023 (d'alej len ,,Vyhodnocovacie obdobie") odobrať celkové mnoŽstvo energie v plyne v súčte
za všetky odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 vo výške 420 002 kwh' avšak najmenej vo uýške
210 001kWh (d'alej len ,,Dolná toĺerancia spotreby") a najvĺac vo výške 840 004 kWh (d'alej len ,,Horná
tolerancia spotreby").

Dohoda o zmluvnom mnoŽstve v zmysle tohto bodu je uzavretá výluěne na účely pouŽitia
zvýhodnených sadzieb zložiek ceny SoPg, FMSo a SoPp podl'a písm' (iĺ) tohto bodu a nemá dopad na
povinnosť odberatel'a plynu zaplatiť dodávatel'ovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podl'a tohto
dodatku, zmluvy, Cenníka dodávateľa a oP aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak
svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu
uskutočnenia d'alších úkonov (sluŽieb) zo strany dodávateľa plynu alebo prevádzkovateľa distribučnej
siete, a tieto sú spoplatňované podl'a príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak
vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči prevádzkovatel'ovi distrĺbučnej siete.
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(ii) Dodávatel'pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky azloŽky ceny podl'a platného cenníka
s tým, že pre kaŽdé jednotlivé odberné miesto odberatel'a uvedené v Prĺlohe č.1, ktorého dodávka je
oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SoPg, FMSo a SoPp
počas celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:

Vyhodnocovacie obdobie
od-do Druh tarify

Fixná SoPg
(€/kwh)

Fixná FMSo
(€/mesiac)

01.07 .2021 - 30.06.2023 M1 0,01815 1,11

01.07 .2021 - 30.06.2023 M2 0,01815 1,21

01.07 .2021 - 30.06.2023 M3 0,018'15 1,58

01.07 .2021 - 30.06.2023 M4 0,01815 1,58

01.07 .2021 - 30.06.2023 lÝl7 0,01815 2,06

Fixná cena za služby obchodníka podl'a písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na
jednotlivom odbernom mieste odberatel'a, celá alebo čast'dodávaného objemu plynu, bude podliehať
cenovej regulácii v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a
alebo pouŽitie odobratého plynu, a cena stanovená podl'a písm. (ii) bude V rozpore s cenovou
reguláciou, postup podl'a písm. (ii) sa neuplatní; dodávatel' v takomto prípade ocení dodávku plynu
podl'a cenníka dodávatel'a platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny' V prípade, ak
cenovej regulácii podl'a predošlej vety bude podliehať iba čast' dodávaného objemu plynu, pre
ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta pouŽije dodávatel'ceny podl'a platného
cenníka dodávatel'a pre danú kategóriu odberatel'a; nárok na fixáciu ceny V zmysle písm. (ii) vo vzt'ahu
k dotknutému odbernému miestu tým odberatel'ovizaniká.

Dodávatel' uplatní fixnú cenu za sluŽby obchodníka podl'a tohto ustanovenia vo vyúčtovacích faktúrach
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok.

Cenu za sluŽby súvisiace s prepravou pre príslušné odberné miesto určuje dodávatel' v zmysle
Rozhodnutĺa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoým sa spoločnosti eustream, a.s' ako
prevádzkovatel'ovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (d'alej

len ,,Rozhodnutie PPS") platného v čase dodávky so zohl'adnením všetkých poplatkov vyplývajúcich
z platného Rozhodnutia PPs, pričom dodávatel' si má právo vŽdy pred začiatkom kaŽdého
kalendárneho roka zvoliť vstupný bod, cez ktoý zabezpečuje dodávku plynu pre odberatel'a; tento
vstupný bod pouŽije na výpočet príslušnej sadzby'

Počas Vyhodnocovacĺeho obdobia nie je moŽné menit'dohodnutý druh tarify

B. Dodávatel'vyhodnotí celkové mnoŽstvo energĺe odobraté odberatel'om po skončeníVyhodnocovacieho
obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podl'a toho, čo
nastane skÔr.

Ak odberatel' 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 dodávatel' právo doúčtovat'
odberatel'ovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie mnoŽstiev nasledovne:
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Poplatok za nedočerpanie mnoŽstiev = (rozdĺel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne
odobratým mnoŽstvom) * 0,005 €/kwh.

Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým' Že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie
mnożstvo energĺe v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať
odberateľovi zmluvnú pokutu _ tzv' poplatok za prečerpanĺe mnoŽstĺev nasledovne:

Poplatok za prečerpanĺe mnoŽstigy = (rozdiel medzi skutočne odobratým mnoŽstvom a Hornou
toleranciou spotreby) * 0,005 €/kwh.

C. Pri ukončení 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, dodávateľ má právo zvýšiť odberateľovi celkovú cenu za
skutočne odobraté mnoŽstvo plynu o súčet mesačných sadzieb FMSo platných v čase ukončenia
Zmluvy podľa platného cenníka, ato za obdobie kaŽdého uceleného mesiaca, ktoý nasleduje po
predčasnom ukončení Zmluvy do konca Vyhodnocovacieho obdobia, vynásobených koeficientom 1,2
pre kaŽdé jednotlivé odberné miesto odberatel'a uvedené v Prílohe č.1. Doúčtovanie ceny podl'a
predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzqe predloŽiť
dodávateľovi stav meradiel za jednotlivé odberné miesta odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 ku dňu
začiatku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia, a to vŽdy najneskÔr do troch pracovných dní. Ak
odberatel' nepredloŽí stav meradla v poŽadovanej lehote pod|'a predchádzajúcej vety, pouŽije
dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spÔsob určenĺa plynu v zmysle platného
Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnostĺ sPP _ distribúcĺa, a.s..

E. V prípade, ak odberatel'ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dÔvodu prechodu
alebo prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveřl tento tretí subjekt vstúpi ako nový
odberateľ do práv a povinností odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným
odberateľom), pri vyhodnotení skutoěného odberu zohľadní dodávateľ novému odberatel'ovi mnoŽstvo
odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú inak'

F. Tieto osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa
uvedených v Prílqhe č' 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia.

G. Zmluvné strany sa dohodli, Že týmto dodatkom sa mení doba trvanĺa zmluvy na dobu urěitú, pričom
účinnosť Zmluvy je zhodoá s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto
dodatku. Zmluvné strany sa po ukončení tohto obdobĺa dohodli na automatĺckom predlŽení účinnosti
Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberateľ písomne neoznámi Dodávateľovi, Že lwá na ukončenĺ Zmluvy,
a to .najneskÔr jeden mesiac pred upĺynutím Vyhodnocovacieho obdobia. V prípade automatĺckého
predlŽenia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určĺtej ocenená cenami
podľa platného cenníka' ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

H. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.07.2021. Podmĺenkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, ato v
rozsahu a spôsobom urěeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, Že povinnosť
zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktoý je povinný o sp|není tejto povinnosti
bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvejvete
tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarĄú, Že text zmluvy s osobitnými dojednaniami vyjadruje
obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, Že podľa ustanovení tejto zm|uvy
s osobĺtnými dojednaniami sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu,
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ktoré vznikli vobdobí od 01.07.2021 do nadobudnutia účinnosti zmluvy sosobitnými dojednaniami
podľa predchádzajúcej vety.

l. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoých každý má platnosť originálu a każdá zo
zmluvných strán obdrŽí 1 rovnopis rovnakej platnostia záväznosti.

J' Zmluvné strany prehlasujú, Že si tento dodatok pred podpisom preěítali a że bol uzatvorený po

vzájomnom podrobnom óboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, váŻny a zrozumiteľný prejav

slobodnej vóle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nernýhodných podmienok pre

ktorúkoľv_ek zo zmluvných strán, na znak ěoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoruěné podpisy.

K. obsahovo neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:

1. ldentifikácia odberných miest

Za Dodávateľa: Za odberateľa:

Vo Zvolene dř.a 10.3.2021 Vo Vígľaši dňa ..'.-

t

a,



,- )l

Prĺloha č. í k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kateg rie Malé podnikanie a organizácie (mäíoodber), číslo: 6g00225278

*Ak odberater Wplní ridaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväznä bude hodnota v kWh

ZaDodávatela:

VoZvolene d a10.3.2021

Za odberateľa:

Vo Vĺgľaši d a ..m

01.07.2021

o't.o7.2021

01.07.2021

0'1.o7.2021

o1.o7.2021

o't.o7.2021

4100033348

4100044061

4100032207

4100035854

4100033358

4100033338

Obecn
rad -

PoŽiarna
zbrojnica

Kult rny
dom

Materská
škola

Obecn
rad

Šxolsra
bytovka

Umyvárka
TJ Vĺgľaš

Vĺgľaš

Vĺgľaš

Vĺgľaš

Vĺgľaš

Vĺgľaš

Vígľaš

Zvolenská

Zvolenská

Zazámkom

Pstruša

Malinovského

Zvolenská

96202

96202

96202

96202

96202

96202

,|

436

345

53

281

130

2

3

6

18 000

105 000

2 000

30 000

55 000

1

5 145

0,10

681

9)822
l

187

2 806

M1

M2

M7

M2

M3

M4




