Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberateľov

Dodávatel':
II
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava
číslo vložky:2749/B

1, oddiel Sa,

kategórie

Zastúpený (meno,funkcia) .
Ján Dvorský, PhDr. PhD., ri

IČO: 35815256
SK NACE: 35230

I O:
00162817
SKNACE: 85329
IČ DPH:

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke
(maloodber), číslo zmluvy: 9100098241
Odberné

"

miesto:

,0033283

plynu pre odberateľov

Obec:

Ulica:

Turčianske Teplice
PSČ a pošta:

SNP
Č.orient.:

03901

Turčianske

Teplice

_

Odberatel':
Pedagogická a sociálna ak
SNP 116/509
03914 Turčianske Teplice

Zastúpený (meno,funkcia)
Dr. Hans-Gilbert Meyer, predseda predstavenstva
Dipl. Ing. Jean-Jacques Ciazynski, člen predstavenstva
DI :2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372

I

Malé podnikanie a organizácie .Lrn..~19.Q,dberl------ -_"
zo dňa 19.08.2005
PEDAGOGICKÁ /.l. sccu;«. ':,"J '- - ",_
Zmluvné stran
TURČiANSKE 1EPUCE - [;U,i,):_-~

kategórie

Malé podnikanie a organizácie

Č.súp.:

553

DI :

Zmluvne dohodnutý
druh tarify:
M3

A Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.12.2012 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva") pre produkt SuperVýhodne bez obmedzenia 12 nasledovne:
(i) Dodávatel' pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01.12.2012 do 30.11.2013 (ďalej len .Produktové
obdobie") uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka s tým, že pre vyššie uvedené odberné miesto
odberateľa, ak nie je vylúčené podl'a písm. (ii) tohto dodatku bude zložka ceny SOPo znížená o čiastku
O,0049€/kWh. Dodávateľ uplatní takto zníženú zložku ceny SOPo vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle
platných obchodných podmienok.
Počas Produktového obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.
(ii) V prípade, ak dodávka plynu na odbernom mieste odberatel'a, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude
podliehať cenovej regulácií v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a alebo
použitie odobratého plynu, a cena stanovená podl'a písm. (i) bude v rozpore s cenovou reguláciou, postup podl'a
písm. (i) 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 regulácií podľa predošlej vety bude podliehať
iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije
dodávateľ ceny podl'a platného cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; nárok na zníženie ceny
v zmysle písm. (i) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberatel'ovi zaniká
B. Pri ukončení Zmluvy v celom rozsahu, alebo ak odberatel' spôsobí svojim konaním ukončenie odberu alebo nemožnosť
pokračovania dodávky plynu dodávatel'om, pred uplynutím Produktového obdobia, tj. pred 30.11.2013 má dodávatel'
právo:
a) na doúčtovanie rozdielu medzi cenou SOPo podl'a cenníka dodávatel'a platného v čase vystavených
vyúčtovacích faktúr a vyúčtovanou zníženou cenou SOPo podl'a týchto Osobitných dojednaní za celú spotrebu
odobratú počas Produktového obdobia na vyššie uvedenom odbernom mieste. Doúčtovanie rozdielu podl'a
predchádzajúcej
vety zrealizuje dodávatel' prostredníctvom
vystavenia opravných faktúr ku všetkým
vystaveným vyúčtovacím faktúram počas Produktového obdobia;
a zároveň
b)

na doúčtovanie zvýšenia ceny o súčet mesačných sadzieb FMSo, platných v čase ukončenia Zmluvy podl'a
platného cenníka, a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončení
Zmluvy do konca Produktového obdobia, so zohl'adnením dohodnutého druhu tarify. Doúčtovanie ceny podl'a
predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.

C. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberate\' zaväzuje predložiť dodávate\'ovi stav meradla
za vyššie uvedené odberné miesto odberate\'a ku dňu začiatku a koncu Produktového obdobia, a to vždy najneskôr do
troch pracovných dní. Ak odberate\' nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije
dodávate\' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia množstva plynu v zmysle platného Prevádzkového
poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s .

D. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta odberatel'a rProduktového obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsa,
cenníka.
E. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa nemení doba trvania Zmluvy, t.j. Zmluva je naďalej dohodnutá n
dobu neurčitú. Po uplynutí Produktového obdobia bude dodávka plynu ocenená cenami podl'a platného cenníka, ak Sé.
zmluvné strany nedohodnú inak.
F. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.12.2012. Podmienkou
nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými
právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podľa predchádzajúcej vety má odberatel',
ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávatel'a. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume
uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich
práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01.12.2012 do nadobudnutia účinnosti dodatku
podľa tohto bodu.

Za odberatel'a:

Za dodávatel'a:
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Ivan Heinrich, rnaaažér predaja
splnomocnený zástupca dodávatel'a
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Vyhlásenie

o splnení informačných povinností
Odberatel':

Pedagogická

a sociálna

akadémia

so sídlom: SNP 116/509, 039 14 Turčianske Teplice
konajúci prostredníctvom:
Ján Dvorský,

PhDr. PhD., riaditel' školy

IČO: 00162817
(ďalej iba "Odberatel''')
ako povinná osoba v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších zmien a doplnení týmto vyhlasuje dodávateľovi zemného plynu, ktorým je Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
(ďalej
iba .Dodávateľ"}, že
zverejní bez zbytočného odkladu Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9100097341
uzavretý dňa 1.12.2012 medzi Dodávateľom a Odberateľom
(ďalej len "Dodatok")
v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym predpisom,
predloží v lehote do 14 dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné
potvrdenie o zverejnení Dodatku, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bol Dodatok
zverejnený, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa.
Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených
Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že

záväzkov

Odberateľa

Dodatok

úplne stratí platnosť,

dodávka plynu uskutočnená počas obdobia; kedy sa na Dodatok hľadí, ako keby k ich uzavretiu
nedošlo, bude posudzovaná ako bezdôvodné obohatenie Odberateľa,
nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto
odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávateľ voči Odberateľovi
uplatní podľa ustanovení
o zmluvnej cene uvedenej v Dodatku, vrátane ustanovení o vyhodnotení množstiev a uplatnení
zložiek ceny pre prípad predčasného ukončenia Dodatku, ak sú tieto súčasťou Dodatku, vrátane
uplatnenia všetkých fixných mesačných sadzieb za obdobie 12 kalendárnych mesiacov a to tak,
akoby bol celý Dodatok čase takéhoto odberu platný a účinný.
Dodávateľ svojim podpisom súhlasí so zverejnením Dodatku podľa tohto
a spôsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za Dodávateľa

Vyhlásenia

v rozsahu

Za Odberateľa:
PEDAGOGICKA !\ socr:\L.:i,\
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Ivan Heinrich, manažér predaja
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Miesto: Žilina, dňa 21.11.2012
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