
Zmluva o dodávke plynu

SS9 pre odberaterov kategórie Malé podnlkanie a organlzácie (maloodber)

Zmtuvné strany w^l""rt

Odberat r: Oboený úrad POPROČD tera

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec POF(Ioc

Dátum
tílynské nivy 44/a, 825 1 1 Bratislava ^fô <T-^Ô
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo

Školská 2 Podacla Člalo: Člalo >pi>u:%ložky: 2749/B 044 24 P(|proč J~ ^^/Z^}v

Adresa kontaktného miesta: Prllohy/tkty:RC KTVýchod, 040 11, Moldavská 12 Vyb.vujB: /^. ^^z y L.

Zastúpený (meno, funkcia)Zastúpený (meno.funkcia)
ng. štefan šabík, predseda predstavenstva Ing.Štefan Jaklovský - starosla obce
ng. Milan Hargaš, člen predstavenstva

00324639 DIC:čo: 35815256 Dlč: 2020259802 ICO:
84110 10 DPH:

SKNACE: 35230 lč DPH: SK2020259802 SKNACE:
Štátna prfslušnosť: Slovensko
Bank.spqj.pre došlé platby: Prima banka Sbvensko, a.s.Bankové spojenie: č.úCtu: 0404770001/5600Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN/BIC SK0756000000000404770001 / KOMASK2XČ.ÚČtu:' 1033311555/0200

IBAN/BIC SK2702000000001033311555 / SUBASKBX Bank.spq.preodosl.platby: Prima banka Slovensko, a.s.
Č.účtu: 0404770001/5600
IBAN/BIC SK0756000000000404770001 / KOMASK2X

Vybavuje: RC KT Východ Vybavuje:
telefón: 055 4668171, 0907950728telefón: 055/6262261
fax: 0554668169fax: 055/6268588
email: sekretariat@poproc.sk

Adresa pre poštový styk *: (ak odberateF požaduje doruCovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)
Obec: POPROC Ulica: Skolská

Obec Poproč

PSČ a poSta: 044 24 POPROČ Č.orient.: C.súp.:
2

Email:
Telefón: Fax:

Spôsob platby: Obdoble opakovanej dodávky: Číslo zmluvy pre SFA (ZU):
6300050528

Prevodný príkaz - príjem Klaslcky - mesačný cyklus

Tennín začatla dodávky:^'^=^^^^^^^^^s^^=s^^s^e"' a

'S^K^^S y^^^S^í^^ P^;" °db^ na cdben,^ mleste, de. mcntaz, m^la)
Dlžkatrvaniazmluvy: zmfuva na dobu urcitú do 30.09.2017

e

°BSS=o"p^ir^^äuTeuSrbľde^^p^-po-"P'^d*y"^ °-ená cen-^l palía pNn^o oennlka, ak .a z^l^é
lot Inúi

Poznámky:

K^j^'n^'d'Sŕr^'.s^rodbe^^Íim-podpisom p^ft. te bol obozn^ s obchodnými podmienkana

W'^^^,^.^^^!^^?S^^S,^^S ^S^^^ToSné^S^rcen^a'^m^^d^^^pp^ pcad lch Qôinncsfou; OdberateF ^ d.va sQhlas
^^^s^^^^^v^-^^.y""^"^=^S^^'^=^äc> (-io^ŕ "^.^- ^SSJ^S'

^^^^^^^^^^^^^s^^^1^^!^^^.^^^^^^.^^^^^^^^'^"''^^^^'^".'^'
vykonOTZvBr8jn8nehonalnternetov8J8trankedQdavaterawww.spp.5k.



Ä><<(

Odberateľ svojim podpisom potvrclzuje, že suhlasí s právom dodavatefa na jednostrannú zmenu obchodných podmien
a cennik. Dod^termá P°vi""°^zvare,n. "P-^^°^.P°d-"^-^^ na^emetove^ánke
dodávateFa www.spD.sk pred ich účinnosťou. OdberateF týmto dáva súhtas dodávaterovi na poskytnutie svojich
identifikaéných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spojených s dodávkou plynu.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcovzmfuvných strán a účinnosf dňom uvedeným vysšie ako
termín začatia dodávky, nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v rozsahu a spôsobom urcenym platnými
prävnymi predpismi. Zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na
íomto'zákiadesa dohodli, že podfa ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich präva a povinnosti súvisiace s
dodávkou plynu, ktoré vznikli v obdobl od 01.10.2015 do nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podľa predchádzajúcej
vety.

Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy poskytnúť dodávatefovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej
prävnej úpravy a Prevädzkového poriadku prevádzkovateFa distribuínej siete na to, aby sa odo dna úcinnosti zmluvy,
prlpadne odo-dňa prvého mozného termínu zafiatia dodävky v zmysle príslušn^ch všeobecne zéväznych prévnych
predpisov stal dodávatef dodávaterom plynu do odbemého rniesta podFa tejto zmluvy a zdržať sa akýchkoFvek úkonov,
ktoré by tomu mohli zabrániť. Porušenie záväzku podfa predchádzajúcej vety sa považuje za podstaíné ponjšenie zmluvy
odberatefom a zakladá právo dodävatera vyúčtovať odberatefovi zmluvnú pokutu vo výške súčinu sumy 200 eur a počtu
odbemých miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávatefa.

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu dáva .súhlas/nesúhlas** spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na
zasielanie nevyžiadan^ch obchodnych ponúk pre informéciu o akychkoFvek produktoch alebo službäch spolocnosti
Slovenský plyhárensky priemysel, a.s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo
marketingových materiálov, ato najmä prostredníctvom pošty. elektronickej pošty, SMS spräv, prfpadne priamym
telefonickým'oslovenfm alebo automatickými volacfmi a komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberaterom trvá_aj
po skončení zmfuvy. Odberatef má právo na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek bezplatne odvofať
v písomnej forme.
** Nehodiace sa prečiarkne

Za dodávatefa: Za odberateFa:

^ /^. ^ ^^ ^s
+

VKoäÍciach dňa 08.06.2015 v .....<- dňaŕ

^w.0j *

SlOMmY^:;;3KYPnSEL,a.s. G. .̂1

^'
hflly'nskŔ nivy 44/c. ^ ^

ÄG825 11 BRATISLAVA 26 CQt^ ^
^SfSS. .w.

uS3 r-'
Ing. Slavomír Dúcär, PhD. ,manažér predaja ÓX iťŕ^äSfo^ký, staro^oB

splnomocnený zástupca dodávatefa %:<?. IL.

o ^ ŕ7-y
^

-í^



^

príloha Č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Odbamó mlesto Prtdpokl. Predpoh) Duhodnutýročný ro&>ŕDttum Ďíalo éfsio druh
tteloOM názovOM POD Obec Ullca odber odber v

prihliaania orient aúp. ?.. tarifývkWh m,<.

KULTÚRNY DOM Poproč
1.10.2015 4100050400 SKSPPD1S000910604664 Kultúma 124 900 11728 M4

ÍKSI
OBECNÝ ÚFEAD Poproč

1.10.2015 41000S2909 SKSPPDISOD0910802608 Skolská 47932 4501 M3
ÍKSI

2DRAVÓTNÉ Poproc1.10.2015 4100052919 SKSPPDIS000910SQ26)0 Východná 23 59637 5600 M3STREDISKO ÍKSI
POŽIARNA Poproč1.10.2015 4100052929 SKSPPDISD00910602611 Požiarna 6536 614 M22BROJNICA ÍKSÍ
KOLKÄREŇ PoproĎ

1.10.2015 4100052940 SKSPPDIS00091 OBQ2612 Brezová 20 18031 1693 M2
ÍKSI

ňUDOVA Poproč1.13.2015 4100054461 OBECNÝCH SKSPPDISOQ0910803680 Olsavská 24 56714 5325 M3
SLUŽJEB (KS)

3"Ak odberateľ vyplni údaj o predpokladanom roônom odberg plynu v kWh aj m , záväznä bude hodnota v kWh

Za dodávateFa: Za odberafefa:

^ /-^^ fff. č l. ^3/7-VKošiciach dňa 08.06.2015 v dňa
/

^ ^^ n
f f

^.'^M^:ďPH!Ereí.,aí
lťii^.-isiŕŕj ni'i-y .í;i,ŕ. o.

/ jíl^Jf s.ŕS/i.íj?IÍs-L^ l-lll-- ._l..^ _*-^ - l a . ^ť^

825 11 BRATISLAVA 26
^~.2J5ä^,

Ing. Slavomfr Ducár, PhD. ,manažér predaja oq ^ al@ovský, ^írosiaTJbCg

rsplnomocnený zástupca dodávatefa 01% r- ^
% -& *-ť

^ ^
'<?. ^°^

.+ 1^



CT Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

)odávateľ: Odberateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Poproč
Mlynské nivy 44/a, 825 1 1 Bratislava Školská 2
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 044 24 Poproč
Čislo vložky:2749/B

Zastúpený (meno.funkcia) Zastupený (meno,funkcia)
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva Ing.Štefan Jaklovský. starosta obce
Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva

100:35815256 DIC: 2020259802 í5a 00324639 DÍ^:
SK NACE: 35230 IČ DPH: SK2020259802 SKNACE: 84110 IČ DPH:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), éíslozmluvy: 6300050528

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach kzmluve ododávke plynu pre produkt Fixácia
ceny 24 (ďalej len "Zmluva"), nasledovne:

(i) OdberateF sa zaväzuje poôas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.10.2015 a končí dňom 30.09.2017 (ďalej
len "Vyhodnocovacie obdobie") odobrať celkové množstvo energie vplyne vsúčte za véetky odberné miesta
uvedené v Prílohe Č. 1 vo výške 627 500 kWh, avšak najmenej vo výške 251 000 kWh (ďalej len "Dolná toierancia
spotreby") a najviac vo výške 1 004 000 kWh (ďalej len "Horná tolerancia spotreby").

Dohoda ozmluvnom množstve vzmysle tohto bodu je uzavretá výlučne na účely použitia zvýhodnených sadzieb
zložiek ceny SOPo a FMSo podfa písm. (ii) tohto bodu a nemá dopad na povinnosť odberateFa plynu zaplatiť
dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podfa tohto dodatku, zmluvy, cennfka a obchodných
podmíenok pre opakované dodávky plynu aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak svojím odberom
plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia rfalších úkonov
(služieb) zo strany dodávateFa plynu alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, a tieto sú spoplatňované podFa
príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak vznikne dodávateľovi plynu povinnosť takéto
platby uhrádzať voči prevádzkovatefovi distribučnej siete.

(ii)ii) DodávateF pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podFa platného cenníka s tým, že pre
každé jednotlivé odberné miesto odberateFa uvedené vPrílohe č.1, ktorého dodávka j'e oceňovaná zmluvné
dohodnutým druhom tarifý, budú prfslušné zložky ceny SOPo a FMSo počas celého Vyhodnocovacieho obdobia
na fixnej úrovni nasledovne:

pre druh tarify M2 fíxná SOPo 0,0243  /kWh,
pre druh tarify M3 fixná SOPo 0,0243  /kWh,
pre druh tarify M4 fixná SOPo 0,0243  /kWh.

pre druh tarify M2 fixná FMSo 1,58 /mes,
pre druh tarifý M3 fixná FMSo 1,58 /mes,
pre druh tarify M4 fixná FMSo 2,06  /mes.

Fixácia ceny za služby obchodníka podľa pism. (ii) sa neuplatnf v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom
odbemom mieste odberatefa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácii
v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhFadom na subjekt odberatefa alebo použitie odobratého plynu,
a cena stanovená podľa pfsm. (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podľa pfsm. (ii) sa neuplatní;
dodávateľ v takomto prfpade ocení dodávku plynu podfa cenníka dodávateFa platného pre ocenenie dodávky plynu
za regutované ceny. V prípade, ak cenovej regulácii podľa predošlej vety bude podliehaf iba časť dodávaného
objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávatef ceny podFa
platného cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; nárok na fixáciu ceny vzmysle písm. (ii) vo vzťahu
k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká.

Dodávateľ uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodntka vo vyúčtovacích faktúrach vystavených vzmysle
platných obchodných podmienok.



^

^s
^'Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. <ft

ť

B. Dodávateľ vyhodnotí celkové množsfrťo energie odobraté odberaterom po skončenf^h^nocovacieho obdobia alebo '
pŕi skončenÍZmÍuvy pred ukončenfm Vyhodnocovacieho obdobia, podFa toho. čo nastane skôr.
Ak odberater poruäl svoj záväzok uveden^ v bode A (i^tym, ze za^hodnocjva^o_bdo_bie^dotene^ntósho^e^
Í^nue'mce^Te ^ouj°e DvoÍná°toľeralnc'ia"s'potreby,~mádodávater-právo doúčtovať odberatefovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok
za nedočerpanie množstiev nasledovne:

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým množstvom)
*

0,0050 /kWh.

Ak odberatef porušf svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým že za vyhodnocovacie o^obÍT.?-d?bf^.^.°?^.Tn^?ie
7pli;nTv;Šäie"ako'je-Ho7ná-toleranciaspotreby, mä ďodávateF prävo doúctovaf odberatetovi zmluvnú pokutu tzv. -
popiatok za prečerpánie množstiev za nasledovne:

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiet medzi skutoône odobratým množstvom a Homou toleranciou spotreby)*
0,0050 /kWh.

C. Pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti ktorä sa ^kajednotíiyéhoodbernéhomSsta^^aíPriukonče^í
odberuu'vnalje'ďnotiivo'm voďbernom~mjeste uvedenom v Prílohe č-1',toht^dodatk_u)_P^d_.UPIyn,u^^hj)d^0^
obdobia, dodávater zvýšiodberateroviceíkovúcenuza skutočne odobraté množstvo^ plynu o súčft^sacn^chsad^teb,
nastedÍePOPredélsnomukonéenl^m^y^cirakopnä"t^ocd^^^^^
jeaďn^i?é<?ďb^rnéumTestlolodberatera'uvedenévPrílohe c.1. Doúčtovanie ceny podFa predchádzajúcej vety bude súčasťou
vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberater_zav^uJePredlo^dodávatefSy1 iSLT^ra?ä
za jednotlive odberné miesta odberatera uvedené v Príloheič 1 ku_dnuzaciatkuakonc^yyhodn^cj>vacleho,o^bi^^^^
CIďr'na'jneskôrďo' 'troch" pracovných" dní." Ak odberater nePredlož1,^sta^ m^?.dlaL^JSŽa?,S^,ej J^^ ,^S
predchád^ajúcej vety.POUŽPedodáVat^^P!y,nu,Pr^otre^yo^enS;^Íá^kL^ urôenia plynu vzmysle
piatnétoPreváďzkového pori'adku a Technických podmienok spoloénosti SPP - distribúcia, a.s

V prípade, ak odberater ukončí odber pred uplynutím yyhodnocovacleho ol:?dobia5. <Í^ÍÍtfprc^o^?I^J?^^^;E
^ýkonľu'Ieho'č7nnost7na"tre1í''subjekt7a'zároveň'tento tretí subjeM vstúpi^a^^^^
odberatera (uzavŕetfm trojstrannej dohody s dodávatetom a Pôvodným odberaterom)' J;rivy^^^t!^!ŕliSS-?S!lodberu
zohradní dodávaťer novému odberaterovi množstvo odobraté pôvodným odberatefom, ak sa strany nedohodnú inak.

. Tieto Osobitné dojednania sa^ťahuJúna^oÍávk^P!y^uJd?^šetk^odbeJ'nýc,hmI^S^^^^^F
č. 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Óbsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok
a obsahom Cenníka.

G. Zmiuvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trYaniazmluvy lía,d<?,bu ^rč,itúlPrl?_T.Ú?in^sL^T^
^zÍodná'sVyhodn'ocovacím'obdobimzadefinovanýmvbod^Apfsm^^
tohto"obdobiľdohodN'na~automatickom predlženl úéinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberateF plsomne neoznämi
Do7ávatetovi: že'ťró 'na ukončen! Žmluvy, a to najneskôrjeden-mesiac pred uplynutim Vyhodnocovacieho obdob^
VDrfDade au'tomatického predÍženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutf doby urcitej ocenená
cenami podfa platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

H. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy je cennfk za dodávku plynu_ pre _odberaterov kategóne_Malé_podnikan;e
aorganizácie (maloodber),akoajobchodnépodmienkypreopakovanédodávk^
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom zneňf, zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.
I. OdberateF týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa zmluvy nakupuje:

a) výlučne pre vlastnú spotrebu atebo
b) ajnaúčelyjehoďalšiehopredaja
OdberateF vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatfvu. Ak íak neurobf, za odberateľom deklarovanú
sa považuje alternatíva a).
Ak počas trvania zmluvy dôjde u odberateľa k zmene ucelu vyuzitia plynu nakúpeného podFa zmluvy, je odberatef
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateFa.
Dodávater je na základe vyäšie uvedeného vyhfásenia odberatera povinný piniť povinnosti vymedzené dodávateľovi §
69 platného Zákona o energetike.
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j, Tento dodatok nadobúda platnosť dňom Jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.10.2015. Podmienkou
nadobudnutia účinností dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými
právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejnif dodatok podfa predchádzajúcej vety má odberater,
ktorý j'e povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávatera. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume
uvedenom vprvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podfa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ích
práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01.10.2015 do nadobudnutia účínností dodatku
podfa tohto bodu.

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

L. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečftalí a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom
oboznámení sa s jeho obsahom ako urôítý, vážny a zrozumitefný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokofvek
nátlaku a nie za nevýhodných podmíenok pre ktorúkorvek 20 zmluvných strán, na znak Čoho pripájajú zmluvné strany
svoje vtastnoručné podpisy.

Za dodávateľa: Za odberatera:

.ľ'// V "fw^ ................. dňa .^.....c/:..^./í.VKošiciach dňa 08.06.2015 f
.r

^MYPiy'^;"^pfleYSEi.,í&
hfl<>'nskfí nivy .l4/i, ^JEJ?^825 11 BRATISLAVA 26 .0

o. .-^^'
.^-259-

v -\v<s v,
f,

Ing. Slavomfr Ducár, PhD. ,manažér predaja PQ 1^1 sk^, starosteiyôbce
f-^lt*- +splnomocnený zástupca dodávateFa om >v

/'ŕ í> ^^) <

<
< -iŕ,ÍP?y i*ŕ
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/Prípríloha č, 1 k Dodatku k zmluve o dodávke ptynu pre odberateťov kategórie Maté podnikanie a organizácie
(maloodber), Číslo: 6300050528

Odbernd mlesto Predpoklad. Predpoklad. Dohodnutý
Dátum  feio  teio roCný odber ročný odber druh

SfsloOM názovOM Obec Ultea ,*> ,>nrprlhläaenla orient súp. vkWh vm tarifý-
01.10.2015 410005D400 KULTORNYDQMPoproč (KS) Kultúma 124900 11 728 M4
01.10.2015 4100052909 OBECNÝ_ÚRAD PopročťKS) Skolská 47932 4501 M37

ZDRAVOTNÉ
01.10.2015 4100052919 Poproé(KS) Východná 23 59637 5BOO M3

STREDISKO
POŽIARNA

D1.10-2015 4100D52929 Poproe (KS) Poziarna 6536 614 M2
Z8ROJNICA

01.10.2015 4100052940 KOLKÁREŇ Poproč (KS) Brezová 20 18031 1 693 M2
BUDOVAOBECNÝCH

01.10.2015 4100D54461 Poproc (KS) Olsavská 24 56714 5325 M3
SLUŽfEB

3**Ak odberateľ vypínt údaf o predpokladanom roänom adfaere pfynu v kWh a} m, zäväzná bude hodnota v kWh

Za dodávatefa: Za odberatefa:
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VKošiciach dňa 08.06.2015 v dňa//7
^TmípLy^::;^ PRMEL, a.s. .// ^w
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