
Dodatok č.l 
k Zmluve o združenej dodávke plynu
Číslo zmluvy: 2/5100042930/2013

Dodávateľ:
ZSE  E nerg ia , a.s.

Č ulenova 6, 816 47 Bratislava 1

IČO: 36 677 281
DIČ: 2022249295
IČ DPH:

Zapísaná v OR, OS BA I, oddiel Sa, vl. číslo 3978/B 
Držiteľ povolenia ÚRSO na dodávku plynu č. 2011 PO i 66

V zastúpení:
Mgr. Juraj Krajcár 
predseda predstavenstva 
Ing. Pavel Moučka 
člen predstavenstva

Zastúpený osobam i oprávneným i konať a podpisovať 
vo veciach Zmluvy:

Ing. Juraj Belianský 
vedúci Account M anagers 
M iroslav Rác 
Account M anager

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
VÚB banka, a. s.

Ďalej len „D o d áv a teľ“

f  N
Odberateľ:
S tred n á  o d b o rn á  škola , T o v arn íck a  1632,
T opoľčany

Továm ická 1632,955 29 Topoľčany

IČO: 00398411
DIČ: 2021248658
IČ DPH:

Zapísaný v :

V zastúpení: Ing. Róbert Čaniga. PhD.
Riaditeľ školy

Zastúpený osobam i oprávneným i konať a podpisovať

vo veciach Zmluvy:
Ing. Róbert Čaniga, PhD.

Riaditeľ školy

Bankové spojenie: 
Štátna pokladnica

Ďalej len „ O d b e ra te ľ“

(Dodávateľ a O dberateľ spoločne ďalej ako „zm luvné s tra n y “ a každý z nich sam ostatne ako „zm luvná s tra n a “ )



uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov, platných predpisov pre podnikanie 
v energetických odvetviach a  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 (ďalej len D o datok“) k 
Zmluve o združenej dodávke plynu číslo 2/5100042930/2013 zo dňa 5.12.2012 (ďalej len „Z m luva“):

Predmet Dodatku

Predm etom  tohto D odatku je  zmena nižšie uvedených článkov Zm luvy, ktorými sa Zm luva m ení nasledovne:

1.1 V článku 1 -  Základné ustanovenia, bod I. -  Definície pojmov sa v odseku 1.1 menia definícia pojmov 
Plynárenský deň, Pravidlá trhu s plynom a Vyhodnocovacie obdobie takto:

P ly n áren sk ý  deň (ď alej a vyššie aj „D eň“ ) -  podľa Pravidiel trhu s plynom ako sú definované nižšie 
časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 h stredoeurópskeho času; v deň prechodu na 
stredoeurópsky letný čas je  plynárenským  dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na 
stredoeurópsky čas je  plynárenským  dňom časové obdobie 25 hodín,

P rav id lá  trh u  s plynom  -  V yhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 
s plynom,

V yhodnocovacie obdobie  -  obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov, ktoré začína dňa 1.1.2014 a trvá do 
31.12.2014 vrátane,

1.2 V článku IV. -  Cena, bod I. -  C ena za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a cena 
za službu profilu v odseku 1.1 text „od 1.1.2013 do 31.12.2013“ nahrádza týmto textom: „od 1.1.2014 do 
31.12.2014“ .

1.3 V článku IV. -  Cena, bod 1. -  C ena za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a cena 
za službu profilu sa pôvodný odsek 1.2 nahrádza novým odsekom , ktorý znie:

1.2 Zm luvné strany sa dohodli na jednotkovej cene za dodávku plynu na obdobie od 1.1.2014 do 
31.12.2014 vo výške 28,17 EUR/M W h. Uvedená cena za dodávku plynu platí pre dodávku plynu do 
všetkých odberných m iest Odberateľa podľa tejto Zmluvy definovaných v Prílohe č.l tejto Zm luvy a 
v uvedenej cene za je  zahrnutá aj cena prevzatia zodpovednosti za odchýlku Dodávateľom. 
Jednotková cena za dodávku plynu podľa tohto odseku 1.2 môže byť Dodávateľom zvýšená v prípade 
a za podm ienok podľa ods. 2.3 bodu II tohto článku IV Zmluvy.

1.4 V článku IV. -  Cena, bod III. -  Cena za distribúciu plynu a prepravu plynu sa pôvodný odsek 3.1 nahrádza 
novým odsekom , ktorý znie:

3.1 Cena za prepravu plynu pre jednotlivé odberné m iesta Odberateľa podľa tejto Zmluvy definované 
v Prílohe č .l tejto Zmluvy pozostáva z mesačnej platby za jed n o  odberné m iesto a variabilnej sadzby 
za odobratý plyn. Jednotlivé zložky ceny za prepravu plynu platné pre príslušné odberné miesta 
Odberateľa podľa tejto Zmluvy sú zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne:

Číslo
OM

M esačná platba 
(EUR/mesiac)

Variabilná sadzba 
za prepravu 

(EUR/M  Wh)
OM1 246,65 0,04

1.5 V článku V. -  Spoločné ustanovenia, bod VII. - Trvanie Zmluvy a ukončenie zm luvného vzťahu sa mení 
druhá veta odseku 7.1 a znie takto:
„Zm luva sa uzatvára na dobu určitú a  to do 31.12.2014.“



1.6 V Príloheč. 1 k Zmluve sa text v poslednom stĺpci tabuľky -  Obdobie OM od - do „1.1. -  31.12.2013“ 
nahrádza týmto textom: „1.1.- 31.12.2014“.

//. Záverečné ustanovenia Dodatku

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a platia 
v plnom rozsahu.

2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Odberateľ sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok 
najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia jeho platnosti, vždy však tak, aby Dodatok nadobudol účinnosť 
najneskôr k 1.1.2014, a doručiť Dodávateľovi Vyhlásenie alebo Potvrdenie o jeho zverejnení ihneď po 
zverejnení, najneskôr však v lehote do 8 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto Dodatku.

2.3 Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po uzatvorení Dodatku 
Dodávateľ obdrží jeden rovnopis Dodatku a Odberateľ obdrží jeden rovnopis Dodatku.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ho 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú.

Za Dodávateľa: Za Odberateľa:

ZSE Energia, a. s.
Bratislava Topoľčany U  •&>/ J
M iesto Dňa M iesto Dfta

lng. Juraj Belianský Ing. Róbert Čaniga, PhD.
vedúci Account Managers Riaditeľ
M eno. priezvisko, funkcia Podpis M eno, priezvisko, funkcia Podpis

Miroslav Rác 
Account Manager
M eno, priezvisko, funkcia Podpis M eno, priezvisko, funkcia Podpis


