Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu

pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
zo dňa01,03.2014
Zmluvné strany
Dodávatel':

Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava

Súkromné gymnázium

Obchodný register Okresného súdu Bratislava
oddiel Sa, číslovložky.27 49lB

1,

Gemerská

1

984 01 Lučenec

Čísloobchodného partnera:
5,150174385

Zastúpený (meno,funkcia)

Zastúpený (meno,funkcia)
Branislav Becher
štatutárny zástupca

lng. Milan Urban
predseda predstavenstva
lng. Richard Prokypčák
podpredseda predstavenstva

lčo: 35815256

lčo:45024065

DlČ: 2O2O2598O2

DlČ:2022696357

lč opH: sK202o2598o2

lč DPH:

SKNACE: 35230

SKNACE: 85310

Osobitné dojednania

k

zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie

a organizácie (maloodber), číslozmluvy: 9í05396486

odberné miesto:

Ulica:

Obec:

Lučenec

sKsPPDls00081

0751 935

Gemerská

PSČ a pošta:

Č.orient,:

984 01

1

č.súp.:

Zmluvne
dohodnutý druh
tariíy:

M8

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre
produkt Fixácia ceny cez hedging 24 (d'alej len ,,Zmluva"). Obsah týchto Osobitných dojednaní má
prednost'pred obsahom Obchodných podmienok (d'alej len ,,OP") a obsahom Cenníka dodávatel'a.

(i) Odberatel'sa zavázuje počas obdobia, ktoré začínaplynút'dňom 0í.04.2021 akončídňom
31.03.2023 (d'alej len,,Vyhodnocovacie obdobie") odobrať vo vyššieuvedenom odbernom mieste
množstvo energie v plyne vo výške 620.000 kWh, avšak najmenej vo výške 434.00O kWh (dalej len

,,Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo výške 806.000 kWh (d'alej len ,,Horná tolerancia spotreby").
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Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle tohto bodu je uzavrelá výlučne na účelypoužitia
zvýhodnených sadzieb zložiek ceny SOP6, FíVIS9 a SOPp podl'a písm. (ii) tohto bodu a nemá dopad na
povinnost' odberatel'a plynu zaplatiť dodávatel'ovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podl'a tohto
dodatku, zmluvy, Cenníka dodávatel'a a OP aj d'alšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak
svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spósobil vznik skutočnosti a potrebu
uskutočnenia d'alších úkonov (služieb) zo strany dodávatel'a plynu alebo prevádzkovatel'a distribučnej
siete, a tieto sú spoplatňované podl'a príslušnéhocenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak
vznikne dodávatel'ovi plynu povinnost'takéto platby uhrádzať voči prevádzkovatel'ovi distribučnej siete.
(ii) Dodávatel'pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky azložky ceny podl'a platného cenníka
s tým, že pre odberné miesto odberatel'a uvedené vyššie,ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne

dohodnutým druhom tarify, budú príslušnézložky ceny SOPg, FMS9

Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:

a

SOPp počas celého

Vyhodnocovacle
obdobie

Druh tarify

Fixná SOPo
(ďkWh)

Fixná FMS6
(ďmesiac}

01,04.2021 -31,03,2023

tM8

0,0217

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 vzťahu
k dotknutému odbernému miestu tým odberatel'ovizaniká.

Dodávatel' uplatní fixnú cenu za služby obchodníka podl'a tohto ustanovenia vo vyúčtovacíchfaktúrach
vystavených v zmysle platných obchodných podmienok.

Cenu za služPv súvisiace s prepravou pre príslušnéodberné miesto určuje dodávatel' v zmysle
Rozhodnutia Uradu pre reguláciu siet'ových odvetví, ktoryim sa spoločnosti eustream, a.s. ako
prevádzkovatel'ovi prepravnej siete urěujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej
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 ktoryí zabezpečuje dodávku plynu pre odberatel'a; tento
vstupný bod použije na uýpočet príslušnej sadzby.

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možnémeniť dohodnutý druh tarify

B. Dodávatel'vyhodnotícelkové množstvo energie odobraté odberatel'om po skončeníVyhodnocovacieho
obdobia alebo pri skončeníZmluvy pred ukončenímVyhodnocovacieho obdobia, podl'a toho, čo
nastane skór.

Ak odberatel' poruší svoj závázok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie
množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávatel' právo doúčtovať
odberatel'ovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne:
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Poplatok

za

nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby

odobratým množstvom) * 0,005 €/kwh,

a

skutočne

Ak odberatel'poruší svqzávázok uvedený vbode A (i) tým, žezaYyhodnocovacie obdobie odoberie
množstvo energie v plyne vyššieako je Horná tolerancia spotreby, má dodávatel' právo doúčtovať
odberatel'ovi zmluvnú pokutu - tzv. poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne:
Poplatok za preěerpanie množstigy = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou

toleranciou spotreby)

*

0,005 €/kwh.

C. Pri ukončení Zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, dodávateť má právo zuýšiť
odberatel'ovi celkovú cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčetmesačných sadzieb FMS9
platných v čase ukončenia Zmluvy podl'a platného cenníka pre tarifu IVl8, a to za obdobie každého
uceleného mesiaca, ktoný nasleduje po predčasnom ukončeníZmluvy do konca Vyhodnocovacieho
obdobia, vynásobených koeficientom 1,2 pre vyššieuvedené odberné miesto odberatel'a, Doúčtovanie
ceny podl'a predchádzajúcej vety bude súčasťouvyúčtovacejfaktúry vystavenej dodávatel'om.

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberatel' zavázuje predložit'
dodávatel'ovi stav meradla za vyššieuvedené odberné miesto odberatel'a ku dňu začiatku a koncu
Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskór do troch pracovných dní. Ak odberatel' nepredloží
stav meradla v požadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, použije dodávatel' plynu pre potreby
ocenenia dodávky plynu spósob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku
a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s..
E. V prípade, ak odberatel' ukončíodber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dóvodu prechodu
alebo prevodu výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový
odberatel'do práv a povinností odberatel'a (uzavretím trojstrannej dohody s dodávatel'om a póvodným

odberatel'om), pri vyhodnotení skutočného odberu zohl'adní dodávatel' novému odberatel'ovi množstvo
odobraté póvodným odberatel'om, ak sa strany nedohodnú inak.

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

G. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu urěitú, pričom
účinnosťZmluvy je zhodná s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto
dodatku. Zmluvné strany sa po ukončenítohto obdobia dohodli na automatickom predilženíúčinnosti
Zmluvy na dobu neurčitú,ak odberatel' písomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ukončení Zmluvy,
a to .najneskór jeden mesiac pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia. V prípade automatického
predlženia zmluvy na dobu neurčitúbude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenami
podl'a platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

H. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom
01.04.2021. Podmienkou nadobudnutia účinnostizmluvy je jej predchádzflúce zverejnenie, ato v
rozsahu a spósobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť
zverejnit'zmluvu podl'a predchádzalúcq vety má odberatel', ktorý je povinný osplnenítejto povinnosti
bezodkladne informovat'dodávatel'a. Ak dójde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej vete
tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text zmluvy s osobitnými dojednaniami vyjadruje
obsah ich predchádzajúcich dohód a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanovení tejto zmluvy
s osobitnými dojednaniami sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu,
ktoré vznikli vobdobí od 01.04.2021 do nadobudnutia účinnosti zmluvy sosobitnými dojednaniami
podl'a predchádzaj úcej vety.
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l
l.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktonich každý má platnost' originálu a každá zo
zmluvných strán obdrží1 rovnopis rovnakej platnosti azáváznosti.

J,

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítalia že bol uzatvorený po
vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav
slobodnej vóle zmluvných strán bez akéhokol'vek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre
ktorúkol'vek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

Za Dodávatel'a

^

e

dňa 11.2.2021

lng. Pavel Oravec, manažérpredaja
splnomocnený zástupca dodávatel'a

Za Odberatel'a:

V Lučenci ana .,?Q, ;,,(,,,,',!?,'? l,....,..

Branislav Becher

štatutárny zástupca
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