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

zo dňa 01.12.2004 
                                              Zmluvné strany 

 

Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber), číslo zmluvy: 9100068690 

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu 

pre produkt Výhodne Extra 24 (ďalej len „Zmluva"), nasledovne: 

(i) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 1. 3.2011 a končí dňom 28.02.2013 (ďalej len 

„Vyhodnocovacie obdobie") v dohodnutom druhu tarify M 4odobrať celkové množstvo energie v plyne vo výške  

150 514. kWh, avšak najmenej vo výške 120 411 kWh (ďalej len „Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo výške  

180 617. kWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby"). 

(ii) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu počas Vyhodnocovacieho obdobia uplatní podmienky a zložky ceny 

podľa platného cenníka s tým, že pre vyššie uvedené odberné miesto odberateľa, ktorého dodávka je oceňovaná  

dohodnutým druhom tarify M..., bude zložka ceny SOP0 znížená o čiastku 0,0033 €/kWh. 

Zníženie zložky ceny SOP0 podľa predošlej vety sa neuplatní pri ocenení dodávky plynu do odberného miesta 
odberateľa, ktorých dodávka plynu je oceňovaná regulovanými cenami za dodávku plynu na výrobu tepla 
určeného pre domácnosť. 

Dodávateľ uplatní takto zníženú zložku ceny SOP0 vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle platných 
obchodných podmienok. 

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nieje možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho obdobia alebo 
pri skončení Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. 

Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v 
plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovat' odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok 
za nedočerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Dolnou toleranciou 
spotreby)*0,003 €/kWh. 

Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie v 
plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovat' odberateľovi zmluvnú pokutu tzv. - poplatok 
za prečerpanie množstiev za nasledovne: 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou 
spotreby)*0,0015 €/kWh. 

C. Pri ukončení Zmluvy pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, dodávateľ zvýši odberateľovi celkovú cenu za 

skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačných platieb FMS0 platných v čase ukončenia Zmluvy za obdobie do 

konca Vyhodnocieho obdobia vynásobených koeficientom 1,2 pre dohodnutý druh tarify M_4. 

 
D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav meradla 
za vyššie uvedené odberné miesto ku dňu začiatku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch  

 

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 

Obec Dunajská Lužná  
Dunajská Lužná 466, 7  
900 42 Dunajská Lužná 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Jean-Jacques Ciazynski, predseda predstavenstva 
Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva 

Zastúpený (meno,funkcia)  
Štefan Jurčík starosta 

IČO:  35815256                     DIČ:2020259802 
OKEČ: 40220                        IČ DPH skupiny: SK7020000372 

IČO:      400009                DIČ:  
SK NACE:                         IČ DPH: 

Odberné miesto: 

4100013638 

Obec: Dunajská Lužná Ulica: Nové Košariská 

 
PSČ a pošta: 900 42 

Č.orie 
nt.:  62 

 
 

Č.súp.: 

 
Zmluvne dohodnutý  
druh tarify:  M4 



pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije 
dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku  
a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 
 
E. V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo prevodu 
výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberateľ do práv a povinností 
odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným odberateľom), pri vyhodnotení skutočného odberu 
zohľadní dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú inak. 
 
F. Tieto Osobitné dojednania a sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta počas 
Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom 

Cenníka. 
 

 

 

 

 

 

 

 


