
Jpp Zmluva o dodávke plynu
pre odberateFov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zodna01.07.2009

DodávateF: Odberateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Poproč
Školská 2Mfynské nívy 44/a, 825 1 1 Bratislava
044 24 Poproč

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
Zákaznícke centrum Košice, 040 11. Moldavská 12
Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkda)

Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva Ing. Iveta Komorová Hitovská
Bernd Wagner, člen predstavenstva

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČO: 324639 DIČ:
OKEČ: 40220 IČ DPH: SK2020259802 OKEČ: 90030 IČ DPH:

Štátna príslušnosť: Slovensko
Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby. DCda banka Slovensko, a.s.

č.účtu: 0404770001/5600Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.účtu: 1001018151/0200 Bank.spoj.pre odosl.platby: Dexia banka Slovensko, a.s.

Ď.účtu: 0404770001/5600

Vybavuje: Zákaznicke centmm Košice Vybavuje:
telefón: 0850111 363 telefón:
fax: 02/58 69 90 00 fax:

Adresa pre poätový styk *: (ak odberateF požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)
Obec: POPROČ Ulica: ŠkolskáObec Poproč

! PSČ a pošta: 044 24 POPROČ Č.orient.: Č.súp.:
2

Telefón: Fax: Email:

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: Čfslo ZÚ pre SFA:
Klasicky - mesačný cykius

6300142433
Prevodný príkaz - príjem

Poznámky:

'AkBasodbarateromuzatvärazrnluvanavlacodbemýchmlBst.adresaprBpoätovýslykjaplatnňprevšBBtyodbsr'iémlestaodberatera
"Ah odbBratsr vyphi lidajo predpohtadanom roŕnomodbare plynu v kWh ajm3, záväziri buda hodnota v kWh
... NehodiacB sa ikrtnite
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osbvenim. Zákaznlk má próvo súhlaa pre zatialanla nBvyiiadanych obchodných ponilk kedykorvak (bezptatne) odrolať v plsomejforme.
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CT Obecný árad POPROČ

DAtum
Zé' 9' ?o/í^

Dodatokč. 01 kZmli TOTOtetíavke-pl m^ 7z.plau:
pre odberateFov kategórie Malé podnikanie a orgjanizácie (maloodber) ?- fí-í/7^zodna01.07.2009

Vrflohy/llaty: /Zmluvné strany vybav^8:Äf- ^Tc ^if^_.1.-^..

Dodávateľ: OdberateF:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Poproč
Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava Školská 2
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 044 24 Poproč
číslo vložky:2749/B

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno.funkcía)
JUDr. Daniel Kfetínský, predseda predstavenstva Ing.Štefan Jaklovský - starosta obce
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

ICO: 35815256 DIC:2020259802 íčo 324639 DÍS:
SK NACE: 35230 1Č DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IČ DPH:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberaterov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo zmluvy: 6300142433

A. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.10.2013 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke
plynu (ďalej len "Zmiuva") pre produkt SuperVýhodne bez obm.24 LimRTC nasledovne:

(i) DodavateF pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2015 (ďalej len "Produktové
obdobie") uplatní podmienky azložky ceny podľa platného cennfka stým, že pre odberné miesta odberatefa
uvedené v Prílohe c.1 tohto dodatku, ktoré nie sú vylúčené podFa písm. (ii) tohto dodatku bude ziožka ceny SOPo
znížená o čiastku 0,005  /kWh. Dodávater uplatní takto zníženú zložku ceny SOPo vo vyúčtovacích faktúrach
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok.

Počas Produktového obdobia nieje možné meniť dohodnutý druh tarify.

(ii) V prípade, ak dodávka plynu najednotlivom odbernom mieste odberateľa, celá alebo Časť dodávaného objemu
plynu, bude podliehať cenovej reguláctí v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhradom na subjekt
odberateľa alebo použitie odobratého plynu, acena stanovená podfa písm. (i) bude vrozpore sceno'vou
reguláciou postuppodľa písm. (i)sa neuplatní;_dodávater vtakomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka
dodavateFa platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. Vprípade, ak cenovej regulácií podFa
predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do
odberného miesta použije dodávatef ceny podFa platného cenníka dodávatera pre danú kategóriu odberatera;
nárok na zníženie ceny v zmysle písm. (i) vo vzťahu k dotknLrtému odbemému miestu tým odberatefovi zaniká.

B. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateF zaväzuje predložiť dodávaterovi stav meradiel
za jednotlivé odbemé miesta odberateFa uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku ku dňu začiatku a koncu Produktového
obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberateF nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podfa
predchadzajúcej vety, použije dodávater plynu pre potreby ocenenia dodávky pfynu spôsob určenia mňožstva plynu
v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.

C. Tieto Osobitné dojednania sa vzt'ahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatefa uvedených v Prílohe
č. 1 tohto dodatku počas Produktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom'Obchodných
pomienok a obsahom cenníka.

o^z^^e^a^^a^o^'^^^^adatko^sajmenídoba^an^
je zhodná s Produktovým obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto dodatku. Zmluvné strany sa po ukončení tohto
obdobia dohodli na automatickom predížení 'účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberateF písomne neoznámi
?,?t^^tSriSfLŽ^!2Iäľ?,^^i?.Tľ/^^^',^?,^3ľts^rÍdj-n^e!!ľ.^automatickétopredlženia zmluvy na dobu neurcitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenenácenami podTa
platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

E. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberatefov kategórie Malé podnikanie
a organizacie (maloodber), ako a; obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberaterov kategórie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom znení, zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.



F Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podFa zmluvy nakupuje:

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účetyjeho ďalšieho predaja

OdberateF vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú altematívu. Ak tak neurobf, za odberaterom deklarovanú
sa považuje alternatíva a).

Ak počas tn/ania zmluvy dôjde u odberateFa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podfa zmluvy, je odberateF
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa.

DodávateFje na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberatefa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateFovi §
69 platného Zákona o energetike.

G. Tentododatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosťdňom 01.10.2013.

H. 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.

I. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom
oboznámení sa s jeho obsahom ako urcitý, vážny a zrozumiterný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoFvek
náttaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkorvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany
svoje vlastnoručné podpisy.

Za dodávateľa: Za odberateľa:

^G- ^. -to^ i/<^. ?ďf^
v Ste&m". pči dňa

rMlynsk^y^a p^'^825'HBRATl^AVA 26 f^^-.m- ttíí^o ľ

Ing.Slavomír Ducár, PhD. c/l Hi^.pte|an Jaklovský /^ffarosta obceJ"
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Príloha 6.1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber>, Číslo: 6300142433

Odbemé miesto Predpoklad. Predpoktad. Dohodnutý
Dáhim íisÍo 5ísio ročnýodber ročiiýodber druhéistoOM ná20vOW Obec Ulicaprihléaenla orient SÚD.

f- vkWh.** a** tartfvvm

19^01.10.2013 4100050400 KULTURNY DOM Poproč (KS) Kultúma 152768 14791 M4
01.10.2013 4100052909 OBECNÝ URAD Poproé (KS) Skolská 56073 5429 M3 m^

ZDRAVOTNÉ
01.10.2013 4100052919 Poproé (KS) Východná 23 72929 7061 M^ /S2.ÍOSTREDISKO

POZIARNA
01.10.2013 4100052929 Poproč (KS) Požiarna 7385 715 Ml /wZBROJNICA
D1.10.2013 4100052940 KOLKÄREŇ Poproč (KS) Brezová 20 46592 4511 M2 ^^

BJDOVA OBECNÝCH01.10.2013 4100054461 Poproč (KS) Olsavská 24 65079 6301 M3 WžfSLUŽIEB

Ak odberatef vyplnf údaj o preďpokladanom roŕnom odbere plynu v kWh aj m3, záväznä bude hodnota v kWh+*

Za dodávateľa: Za odberateľa:

^č 9. W3 ^C 9. ^

^V Poproči dňa V Poproči dňa
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