
Dodatok č.00't k Zmluve o dodávke plynu
pre odbgratel'ov kat€góři€ Malé podnlkánie a oíganlzácie (maloodbe4

žo dňá 0í 01 2020

zmluvné strany

Slovonský plynárenský piemysel, e,s.
Mlyn§ké nivy 44la, 825 11 Bratislava
obchodný register okíesného §úd u Blat]sLava
oddie] sa, člslo vložky 2749lB

ob€c Vysoká nad Kysucou
Vysoka md Kyst]cou 2,15,

1, l 023 55 Vysolá nad KysLJcou

óisb obchodného paítfl era:
51000013T6

z8$úpený (meno,íUnl(cla) | zaslúpený (m€no,funkdá)

l1q M ar Uó"n | [,49. Anto. Vaíecl.d
predseda píedsbvonslva l srarosta ooce

lng Richad Plokypčák
podpíedseda predslavenslva

lČo 35815256 | lčo:0o31434o
Dlč: 2020259802 | Dlc 2020553326
lč DPH sK202o259802 l É DPH
sKNAcE,35230 l SKNACE 84110

osobitné dojednania kzmluvo ododávke plynu p.e odberatel'ov katégórie Malé podnikanie
a olganizáci. (maloodbeí), člslo zmluvy: 5í0000t3í6

A, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných dojednaniach k zmluve o dodáVke plynu pre
produkt Fixácia ceny cez hodging 36 (dalej len "zmluva"), obsah týchlo osobitných dojednaní má
píednosť píed obsahom obchodných podmienok (d'alej l€n 'oP") a obsahom cenníka dodávatela,

(i) odberatel sa zavázuje počas obdobia, ktoré začina plynúť dňom 01,01,2022 a končí dňom
3'1.12-2024 (dale) len ,Vyhodnocovacie obdobie') odobrať ce|kové množstvo energie v plyne V súčte
za Všetky odbelné miesta uvedené V Prílohe č, 1 vo \.ýške 2-847,990 kwh, avšak naimenej vo výške
1,993.593 kwh (ďalej len 

"Dolná 
toleíancia spotrebť) a naiviac Vo výške 3.132.789 kwh (d'alej len

,,Horná lolerancie spotreby'),

Dohoda o zmluvnom množslve Vzmysle tohlo bodu ie uzavretá výlučne na účely použitia
žvýhodnených sadzieb zložiek ceny soPo, FMso a soPP podla pí§m. (ii) tohto bodu a nemá dopad na
povinnosť odbeíatela plynu zaplaiať dodávatelovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podla tohto
dodatku, zmluvy, cennika dodáVatela a oP aj ďalšie s predmetom Zmluvy súvisiace platby (a) ak
svojím odbelom plynu alebo iným konaním, regp, nekonaním spósobi| vznik skutďnosii a potrebu
uskutočnenia .íalších úkonov (služieb) zo §líany dodáVatela plynu alebo prevádzkovatela distribuČnej
siele, a tiéto sú spoplatňované podta príslušného cenníka resp. prevádzkového poíiadku, alebo (b) ák
Vznikne dodávateíovi plynu povinnosť takéto platby uhíádzať Voči prevádzkovatelovi distribučnej siete-

(ii) Dodávatel pre ocenenie dodáVky plynu uplatni podmienky a zložky ceny podla platného cenníka
s tým, že ple každé jednoilivé odb€rnó miesto odberateía Uvedené V Prilohe č,1, ktorého dodáVke je

ii,
ňJ
VI



B,

oceňovaná zmllvne dohodnulým druhoín tarify, budú príslušné zlažky ce|y soPo, FMso a soPP
poč€s ce|ého Vyhodnocovacieho obdobia ne fixnej úrovninasledovne]

Vyhodnocovacie obdobie
od-do Druh tarify

Fixná soPo
(€/kwh)

Fixná Filso
(€/mesiac)

a1 01 .2a22 31 .12.2024 M7 0,o4517 2,D6

a1 01 2a22-31 .12.2024 M3 0,o4517 1,58

a 1.D1.2022 -31.12.2024 M8 0,04517

Fixná cená za služby obchodníka podla plsm, (ii) sa neuplatní V prípade. ak dodávká plynu na
jednotlivom odbelnom miesle odbelátela, celá alebo éasl'dodávaného objemu plynu, bude podlieheť
cenovej regulácii vzmysle platných legislativnych predpisov, a lo Vzhíadom na subjekt odberatela
alebo použitie odobratého plynu, a cene stanovená podíe pism, (ii) biJde v rozpore s cenovou
reguláciou, postup podta písm. (ii) sa neL]platní; dodáVatel vtakornlo prípade ocení dodávku plynu
podla cenníka dodávaleía platného pre ocenenie dodávky plyn! za regulované ceny V prípade, ak
cenovej íegulácii podla píedošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre
ocenenie ostatnej časti dodáVky plynu do odberného miesta poLlžii€ dodávaiel ceny podía plainého
cenníka dodáVatela pre danú kategóriu odberatela; nálok na fixáciu ceny V zmysle pism. (ii) Vo VzťehU
k dotknutému odbernému miestu tým odberateíovizeniká,

Dodávatel uplatnííixnú cenu za služby obchodnika podla tohto ustanovenia Vo Vyúótovacich faktúrach
Vystavených V zmys{e platných obchodných podmienok.

cenu za služby súvisiace s prcpíavou pre prislušné odberné mEsto určuje d(ťáváter vzmysle
Rozhodnulia Uradu pre reguláciu siel'ových odvetvi, ktoni,m sa spoločnosti eustream, a§, ako
prevádzkovatelovi prepravnej si6te určujú tarify za prístup do preplevnej siete a prepravu plynu (ďalei
len ,,Rozhodnulie PPs') plalného v čase dodávky so zohladnenim Všetkých poplatkov VyplýVajúcich
zplatného Rozhodn!/tia PPS, píičom dodávatel si má právo Vždy pred začiatkofi každého
kalendárneho roka zvolil' V§tupný bod, cez ktoni zabezp€čuje dodávku plynu ple odberatela; tento
Vstupný bod použije na \.ýpočet pdslušnej sadzby.

Poóas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý drUh tarify,

DodáVatel Vyhodnotícelkové množstvo énelgie odobraté odbelateíom po §končeníVyhodnocovacieho
obdobie alebo pri skončeni zmluvy pled ukončenim Vyhodnocovacieho obdobia, podla toho, čo
naslane skól.

Ak odberatel poruší svoj záVázok uvodený V bode A (i) |ým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie
množstvo energje v plyne ménšie ako j€ Dolná tolerancia spotíeby, má dodávatel práVo doúčtovať
odberatelovi zmluvnú pokulu _ tzv, popJetok 2a nedočelpanie množsliev nasledovne:

Poplatok za nedočerpan e množstiev = (roždiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne
odobratým množstvom) ' 0,006 €/kwh,

Ak odberaleí poruši svoj závázok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobiB odobeie
množstvo enelgie V plyne Vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávatél právo doúčtovať
odb€ralelovizmluvnú pokutu - izv, poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne:

Poplatok ža plečerpenie množstiev = (rozdiel medzi skutoěne odobralým množstvom a Hornou
toleranciou spotreby) ' 0,006 €/kwh,



c,

D,

Pri Ukončeni zmluvy (V ce|om lozsahu alebo jbá v časli, ktorá §a týka jednotlivého odbelného miesta,
t,j, aj pri ukončeni odberu na jednotlivom odbernom mieste uvedenom v Píílohe č,1 tohto dodatku)
pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, dodávateí má práVo zvýšiť odbeíatolovi celkovú cenu ža
skuiočne odobralé množslvo plynu o súčet mesáčných sadzieb FMso plalných V čase lkončenia
zmluvy podla plalného cennlka, ato za obdobie každého uceleného mesiaca, kiorý ňasleduje po
prédčasnom ukončeni zmluvy do konca Vyhodnocovacieho obdobia, Vynásobených koeíicientom 1,2
píe kaŽdé jednotlivé odberné miesto odbeíateía uvedené v Prílohe č,'l, Doúětovanie ceny podlá
pledchádzajúcej Vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry Vystavenej dodáVatelom,

Pre potr€by ocenenia dodávky plyn! Vzmysle tohto dodatku sa odberatel zavázuje predložiť
dodávatelovi stav meradi€I za jednotlivé odberné miesta odberatela uvedené v P.ílohe č, '1 ku dňu
začiatku a koncu VyhodnocóVacieho obdobia, ato Vždy najneskór do koch píacovných dní, Ak
odberatel nepredloží stav meíadla v požadovánej lehote podta predchádzajúcej vely, použije
dodáVateí plynu pre pokeby ocenenia dodávky plynu spósob určenia plynu Vzmysle platného
Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnostisPP - djstíibúcia, a.s..

E, V pripade, ak odberatea ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dóvodu prechodu
alebo prevoclu vlikonu jeho činnosli na treti subjeki, e záíovéň tento tretí §ubjekt Vstljpi ako nov,i
odberalea do prav a povinno9tí odberatela (uzavretim trojstrannej dohody s dodávatelom a póVodným
odberalelom), pri Vyhodnoteni §kutoěného odberu zohladní dodávatel nóVému odberateíovi rnnožstvo
oclobraté póvodným odberat€lom, ák sa stlány nedohodnú inak,

F. Tieio osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatela
uvedených v Plíloho č, 1 počas Vyhodnocovacieho obdobia,

G, zmluvné stlany sa dohodli, že týmto dodatkom sa menl doba trvania zmluvy na dobu U]Čitú, pričom
účinno§ť Zmluvy je zhodná s Vyhodnocovecim obdobím zadefinovaným v bode A, písm. (i) tohto
dodatku, zmluvné strany sa po ukončení tohto obdobia dohod|i na automatickom píedlžení účinnosti
zmluvy na dobu neuíčitú ak odbeíatel pí§omne neoznámi Dodávatelovi, že trvá na ukohčenlZmllvy,
a to _najneskól jeden mesiac pred up|ynutím Vyhodnocovacieho obdobia, V prípade automatického
predlžénia zmluvy na dobu neurčítú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej océnená cenémi
podla platného cenníka, ak sa zm|uvné strany nedohodnú inak,

H, Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpa§u zmluvnýíni §tranami a účinnosť dňom
01.01,2022, Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho pledchádzajúcé zverejnenie, a lo V
roz§ahu a spósobom uíčeným platnými právnymi pledpismi, zmluvné stíany sa dohodli, že povinnosť
zverejniť dodetok podla predchádzajúcej vety má odb€íatel, ktorý je povinný o splneni tejto povinnosti
bežodkladne iníormoval dodávatela. Ak dójde k zvelejneniu dodaikll po dátume uvedenom V prvej
vete tohio odseku, zmluvné stíany týmto deklarujú, že text tohlo dodatku Vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohód a na tomio základe sa dohodli, že podla ustanovení lohto dodatku s€ budú
posudzovať aj ich práva á povinnosti súvisiec6 s dodávkotJ plynu, ktoíé vznikli v obdobi od 01,01.2022
do nadobudnutia účinno§tidodaiku podla tohto bodu,

l, Tento dodatok je vyhotovený V dvoch rovnopisoch, z ktoFich každý má platnosť oíjginálu a každá zo
zňluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnoslia záVážnosti,

J. Zmluvné strany vyh|asujú, že §i text tohto dodatku liadne píečitali, jého obsahu porozumeli, s obsahom
tohto dodatku súhlasia, tento dodalok vyjadílje jch slobodnú vólu a nebol uzatvoíený v tiésniani ze
nápadne nevýhodných podmienok, Na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisali vlastnoručne, lesp.
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bud6 podpísaný prostredníclvom eleklronického podpisu konajúcich osób pomocou niektorej platfoímy
na V}4váranie e|ektronických podpisov (napr, Webová aplikácia slcNl alebo podobná léchnológia
elektronického podpisu) V súlade s nariadenlm Eulópskeho Parlamenlu a Rady (EU) č, 91at2o14 223,
júia 2014 o s|užbách elektronickej identifikácie a dóVeryhodných službách pre elektronické tran§akcie
na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/Es e píisluŠnými národnými právnymi pledpismi v
oblesli eleklronického podpisU,

obsahoVo neoddelitelnou súčasťou dodatkU je:

1, ldentifikácia odberných miesl

$ '" 
ooo^,n,,",

V Žiline dňa 13,12.2o21

za odberateaa:

Vo Vysokej nad Kysucou dňa z1 47.2ť,7r

lngrida Vlčková, manažér predeia
splnomocnený zásiupcá dodávatela

lt
r|/



Príloha č. í k Dodatku k zmluve o dodávke ptyn! pře odberabrov kategórie Malé podnikanie a o€anlácié (maloodbé]), či§lol 6303008067

0,1.D12o2a sKsPPols00
0510503081

oBEc

ll/KYs,
PoLlKLlNlKA,

BYTY

023 55 1259 290 000 21 12a N17

01.o1.2o2o sKsPPDls00
05l0503079

oBEc
V/soKÁ

N,KYs,,DoM
sruŽlEB

023 55 2oa 38800 3 630 l,,43

01 01,2020 sKsPPolsoo
0510503080

oBEc
VYsoKÁ
N/KYs,_

KULTÚRNY
Dolr,l

023 55 215 25o 530 23 436 M7

91.01.2o2a sKsPPolso1
0510000532 023 55 658 370 000 34 612 N48

odb.r zá 12 me.i.cov
Dohodnutý

čblooir: Psč a č. č. rrtp,:
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sló!.i*ý plyireBry pn.mFe] , s

odddďie x@ei@b pEdaF zlpd

sbFdý p|ýniú.6rý Dn!ný..L &..
odbol xóŤ.ífu y prd.lziřn.
lnlddá vl.ková, mrí.r.ř Dred.ll

emár:iiodd9Ý.lo€@pp *

]363979/21loPBK/sŠ

obec Vysoká nad Kysucou

Vysoká nad Kysucou 215
023 55 Vysoká nad Kysucou

13.12.2021

lngrida Vlčková
manaŽér predaja

Vec : Dodatok 0í na produkt Flxácia cenv céz hedqinq 36

Vážený zákazník,

v plílohe li§tt] Vám posielame 2 Vyhotovenia náVrhu Dodatku 0'1 k zmluve o dodávke plynu
č, 5l00001316 od 01,01,2022 a Vyhlásenie o splnenl iníormačných povinnosti.

Dovolujeme si Vás požiadať o podpisanie a zaslanie jedného vyhotovenia ž každého z hoíe
uvedených dokladov na adlesu p.e poštový styk do Bratjslavy uvedenú v záhlaví listu najneskór do
13.o1.2022.

V prípade otázok kontaktujte svojho manažéra predaja - lngrida Vlčková, č. t,: 041/626 3783.

súčasne si Vás dovolujeme upozomť, že návrh zmluvy a dodatku, ako aj všetky údaje V nich
uvedené sú Vzmysle obchodného zákonníka považované za dóVeíné iníolmácie, príp, obchodné
tajomstvo tak, ako je uvedené v zmluve, resp, v dodatku a nie je možné ich poskytnúť tretej osobe
a ani ich použiť V lozpore s ich účelom,

Tešime sa na ďalšiu spolupracu,

s pozdravom slOvii§ki

h9. stanÉlava Švábiková^M1 626 8a1

Prílohy] 2x Dod,01 zmluve o dodáVke plynu č, 5100001316
2x Vyhlásenie o splnení infoímačných povinností

AdryóspdeGi'.zapi*ÉÝoocl}fun



Vyh|ásenie o splnení infoímečných povinností

odberatel': obéc Vygoká nad Ky§ucou

so sidlom: Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou

konajúci prostrcdníctvom: Mgr. Anton Varécha, stalosta obce

lčo: o0314340

(dblei iba,,odborai.ť")

ako povinná osoba V zmysle zákona č, 211D0oo z- z. o slobodnom píistupe k informáciám v zneni
neskoršich zmien adoplnení týmto vyhlasuié dodávatel'ovi zemného plynu, ktorým je slovenský
plynárenský priemysel, a,s. so sídlom iitlynské Nivy44/a,825 11 Bratislava, lČo: 35 815256 (ďalcj
iba ,,Dodáv.ter'), že

- zveíejní bez zbytočného odkladu Dodatok 01 k zmluve o dodávke plynu č, 5í00001316 uzavletý
na obdobie oé 01.01.2022 do 31,12.2024 medzi Dodávaleíom a odberatelom (ďalej len

,,Dodatok") V rozsahu a sŇsobom určeným všeobécne záVázným právnym píedpisom,

, predloži v lohoto do 30 dní odo dňa podplsania tohto Vyhlásenia Dodávatelovi pisomné
potvldenie o zvelejnení Dodatku, ktoíé bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bol Dodatok
zvelejnený, dátum Vystavenia potvrdenia a podpis osoby opaávnenéj konať za odberatela,

Ak Vdósledku nésplnenia Vyššie uvedených závázkov odb€ratela Dodatok úplne strati platnosť,
odberatel borie na vedomie a súhlaaí, že

- dodáVka plynu uskutočnBná počás obdobia, kedy sa ná Dodatok hladí, ako keby k j6ho uzavletiu
nedošlo, bude posudzovaná ako bezdovodné obohatenie odberateía,

- nárok na vydanie náhrady z bezdóvodného obohatenia a nárok na pripadnú škodu, ktorá takýmto
odbelom Dodávatelovi Vznikne, si Dodávatél voči odberatelbvi uplatní ako náhradll škody
vzniknutú Dodávatetovi z dodáVky plynu bez uzafuoreného Dodatku, resp, náhradu škody spojenú
so zabezpečením distíabučnej kapacity na žiadosť koncového odberatel'a za obdobie bez
uzatvoíeného DodatkL] V zmysle p|atného a zverejneného cenníka externých služieb a Výkonov
súVisiacich s dodávkolj plynu,

DodáVatet svojím podpisom súhlasí so zverejnenim Dodatku podla tohto Vyhlásenia v rozsahu
a spósobom vymedzeným Všeobecne áVázným práVnym predpisom.

za DodáVatela: za odbeíatela:

§l!lrltrký i pri9í]l§el, a,!

lngrida Vlčková, manažér predaja
splnomocnený zástupca dodáVaief a

JL

Mieslo: V Žiline dňa í3.12,2o21 lvliesio: Vo Vysokej nad Kysucou ana .!.,!.?...?.el!.,......




