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

zo dňa 16.8.2016

uzatvorenej prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému a Trhoviska pod ev. č. Z201620483_Z

Zmluvné strany

Dodávateľ: Odberateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 
vložky:2749/B

Nezábudka, n.o. 
Záhradnícka 2 
986 01 Fiľakovo

Zastúpený (meno,funkcia)
Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia) 

Ing. Mária Veliká, riaditeľka

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČO: 42 000 041 DIČ: 2022103842
SK NACE: 35230 IČ DPH: SK2020259802 SKNACE: 87100 IČ DPH:

1) Na základe zmluvy o dodávke plynu č. Z201620483_Z uzatvorenej dňa 16.08.2016 prostredníctvom Elektronického 
kontraktačného systému a trhoviska (ďalej len „Zmluva“) bude dodávka plynu do odberných miest špecifikovaných 
v Prílohe č. 1 tohto dodatku ocenená jednotkovou cenou:

32,87 €/MWh.

2) V zmysle bodu 5.2. Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré sú súčasťou 
Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich prílohu každej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Elektronického 
kontraktačného systému a trhoviska, cena za dodávku plynu uvedená v bode 1) tohto dodatku zodpovedá v čase 
uzatvorenia Zmluvy súčtu nasledovných jednotlivých zložiek:

a. ceny za služby obchodníka, ktorá pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS0) a zo sadzby za odobratý 
plyn (SOP0) v nasledovnej výške:

Označenie druhu FMS0 SOP0
tarify (€/mesiac) (€/kWh)
M4 1,12 0,01645

Vyššie uvedená cena za služby obchodníka zahŕňa aj cenu za služby súvisiace so skladovaním plynu 
a cenu a náklady za prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

b. ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu, ktorá je určená v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete 
určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb 
v plynárenstve (ďalej pre účely tohto článku len „Rozhodnutie ÚRSO“). Cena za služby súvisiace 
s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP0) 
v nasledovnej výške:

Označenie druhu 
tarify

f m s d

(€/mesiac)
SOPD

(€/kWh)
M4 30,36 0,0086



c. daň z pridanej hodnoty vo výške určenej všeobecne platným právnym predpisom v čase uzatvorenia 
Zmluvy

d. spotrebnú daň vo výške určenej všeobecne platným právnym predpisom v čase uzatvorenia Zmluvy.

3) Dodávateľ použije pre ocenenie dodávky plynu za obdobie, v ktorom má povinnosť dodávať plyn v zmysle 
uzatvorenej Zmluvy, sadzby uvedené v bode 2) tohto dodatku, ak nedôjde k zmene regulovaných zložiek. V prípade 
zmeny regulovaných zložiek je dodávateľ oprávnený v súlade s ustanoveniami článku V. Osobitných ustanovení 
o zákazkách na dodávku elektriny a plynu použiť pre ocenenie dodávky za zostávajúce obdobie, v ktorom má 
povinnosť dodávať plyn v zmysle uzatvorenej Zmluvy, sadzby upravené podľa zmeny regulovaných zložiek

4) Ustanovenia tohto dodatku sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa uvedených 
v Prílohe č 1 tohto dodatku počas obdobia, v ktorom má dodávateľ povinnosť dodávať plyn v zmysle uzatvorenej 
Zmluvy.

5) Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa zmluvy nakupuje:
a. výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b. aj na účely jeho ďalšieho predaja

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú 
sa považuje alternatíva a.
Ak počas trvania zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa zmluvy, je odberateľ 
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa.
Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 
69 platného Zákona o energetike.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.ustanovenia osobitných 
predpisov tým nie sú dotknuté.

7) 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.

8) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom 
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán 
bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho 
pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.



Príloha č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), číslo: Z201620483_Z

Dátum
prih lásení

a
čís lo  O M

Odbe

názov O M

rnándesto

O bec Ulica Číslo
o r ie n t

Č ís lo
súp.

Predpoklad , 
ročný odber 

v  kW h**

P redpoklad , 
ročný odber  

v m3**

Dohodnut 
ý  druh  
tarify

01.09.2016 4101488614 Domov dôchodcov Fiľakovo Záhradnícka 2 1987 | 370 000 34 470 í M4
“ Ak odberateľ vypni uda; o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m5, záväzná bude hoanoía v kWh

Za odberateľa:

Vo Fiľakove, dňa 'f j f  O f .  ^

Ing, Mária Veliká. riaditeľka

Za dodávateľa:

Vo Zvolene, dňa 16.8.2016

Ing. Jana Horniaková, manažér predaj#


