
Dodatok č. 007 k Zm]uve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
(číslo ZÚ pľe SFA 6300140674)

pre odbeľatel'ov kategórie Malé podnlkanie a organizácie (maloodbeľ)

Zmluvné strany

Dodávatol': Odbemtel':

Slovenský plynárenský pľiemysel, a.s. Obec Rudňany
M\ynské nivy 44/a. 825 11  Bratislava

Rudňany 234Obchodný register Okresného súdu Bratislava  1,
oddiel Sa, číslo vložky:2749/B 053 23 Rudňany

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkcia )

lng.  Ján Valko Bc.  Rastislav Neuvirth
predseda predstavenstva starosta obce

lng.  Milan  Hargaš

člen predstavenstva

lčo: 35815256 lč0: 00329533
DIČ:      2020259802 DIČ: 2020717842
lč DPH: SK2020259802 lč DPH
SKNACE: 35230 SKNACE:   84110

Týmto  dodatkom  sa  mení  a dopíňa  zmluva  o dodávke  plynu  č.  6300140674   zo  dňa  01.07.2009  vi.átar`e
jej dodatkov a prĺloh (ďalej zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne :

1./ rozširuje sa počet odbemých miest o odbemé miesto č. 4100053285,  POD:  SKSPPDIS001010901737,
Rudňany Zimné  83,   zaradených  do zmluvy o dodávke  plynu  6300140674   zo  dňa  01.07.2009.  Zoznam
odberných miest je uvedený v prílohe č.  1  tohto dodatku,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súča§ť zmluvy. Temin
začatia dodávky:
Prvý   deň   pridelenia   distribučnej   kapacity   príslušným   prevádzkovateľom   distribučnej   siete   po   splnení
podmienky  pripojenia  odbemého  plynového  zariadenia  odberateľa  da  distnbučnej  siete  (naprĺklad:  deň
zľealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odbemom mieste, deň montáže meradla).

2./ rozširuje  sa počet odbemých  miest zaradených  clo  produktu  oFixácia  ceny  24U  dohodnutý  na  obdobie
od 01.05.2019 do 30.04.2021  o odbemé miesto č. 4100053285 od 01.04.2020.

3./ Ustanovenie (i) bodu A. sa mení nasledovne:
„Odberateľ   sa   zaväzuje   počas   obdobia,    ktoré   začína   plynúť   dňom   01.05.2019   a  končí   dňom
30.04.2021  (ďalej  len  .Vyhodnocovacie  obdobie")  odobrať  celkové  množstvo  energie  v plyne  v súčte
za  všetky  odberné  miesta  uvedené  v Prílohe  č.  1  vo  výške  934.471   kwh,  avšak  najmenej  vo  výške
467.236  kwh  (ďalej  len  „Dolná  tolerancia  spotreby")  a najviac  vo  výške  1.401.707  kwh  (ďalej  len
„ Homá tolerancia spotrebya).

Dohoda   ozmluvnom    množswe   vzmysle   tohto    bodu   je    uzawetá   výlučne    na    účely    použitia
zvýhodnených  sadzieb  zložiek  ceny  SOPo    podľa  písm.  (ii)  tohto  bodu  a  nemá  dopad  na  povinnosť
odbei.ateľa  plynu  zaplatiť  dodávateľovi  plynu  spolu  s cenou  za  dodávku  plynu  podľa  tohto  dodatku,
zmluvy.   cenníka   a obchodných   podmienok   pre   opakované   dodávky  plynu   aj   ďalšie  s predmetom
zmluvy  súvisiace  platby  (a)  ak svojím  odberom  plynu  alebo  iným  konaním,  resp.  nekonanlm  spÔsobil
vznik  skutočnosti  a potrebu  uskutočnenia  ďalších  úkonov  (služieb)  zo  stľany  dodávateľa  plynu  alebo
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prevádzkovateľa    distribučnej    siete,    a tieto    sú    spoplatňované    podľa    príslušného    cenníka    resp.
prevádzkového  poriadku,  alebo  (b)  ak  vznjkne  dodávateľovi  plynu  povinnosť  takéto  platby  uhľádzať
voči  prevádzkovateľovi distribučnei  siete."

4/ V  prípade,  ak  sa  zmluva  uzawára  na  odbemé  mjesto,  na  klorcm  bola  píeriišená  dislribúcia  plynu  a
p|e\/ádzkovateľ   distribučnej   siete   opätovné   obnovenie   distribúcle   plynu   do   predmetného   odbemého
miesta  spoplatňuie,  je  odberateľ  povimý  uhradiť   dodávateľovi  takýto  poplatok za  obnovenie  distribúcie
p|ynu  v  zmysle  Cenníka  extemých  služieb  a  výltonov  zvereineného  na  internetovei  stránke  dodávateľa
ww.soo.sk.

5/ Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy posk)^núť dodávateľovi všetku  nevyhnutnú súčinnosť v
zmysle príslušnej  právnej  úpravy a  Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na to,  aby
sa  odo  dňa  účinnosti  zmluvy,  prípadne  odo  dňa  prvého  možného  termínu  začatia  dodávky  v  zmysle
príslušných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  stal  dodávateľ  dodá\/ateľom  plynu  do  odbernélio
miesta  podľa  tejto  zmluvy  a  zdržať  sa  akýchkoľvek  úkonov,   ktoré  by  tomu  mohli  zabránit'.   Porušenie
zÁ\/äzku podľa  predchádzaiúcej vety  sa  považuje za  podstatné  porušenie zmluvy odberateľom  a zakladá
prá\ĺo   dodávateľa   vyúčtovat'   odbeľateľovi   zmluvnú   pokutu   vo   výške   súčinu   sumy   200   eur   a   počtu
odberných miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa.

6/ Odberateľ berie na vedomie, Že Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľa  uvedené v teito Zmluvee
+4 účelom výkoriu činnostl Dodávateľa podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to
najmä   pre   účely   uzatvorenia   a   vykonávanĹa   Zmluvy   vrátane   jei   zmien,   ukončenĹa,   ako   ai   plnenia
zmluvných   povinnostĺ   z   nS   vyplývajúcich   alebo   súvisiacich,   pre   vysporiadanie   všetkých   záväzkov   a
nárokov Zmluvných  strán z nej vzniknutých,  a to po dobu  nevyhnutne potrebnú  pre zabezpečenĺe výkonu
práv  a  povinností  vyplývajúcich  zo  zmluvného  vzťahu  Dodávateľa  a Odberateľa  v nevyhnutnom  rozsahu
na základe §  10 ods. 3 písm. b) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrarm osobných údajov v platnom znení.

7/ Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi §úhlas/nesúhlas'

-              so    získaním    a    spracúvanĺm    svoiich    osobných    údajov    v infomačných    systémoch
Dodávateľa v rozsahu  uvedenom  v Zmluve a/alebo poskytnutom akoukoľvek inou  preukázateľnou
fomou   Dodávateľovi,   za   účelom   výkonu   činností   Dodávateľa   podľa   iideleného   povolenia   na
podnikanie  v oblasti  energetiky,   a to  naimä  pre  účely  vykonávania  Zmluvy  wátarie  jei  zmien,
ukončenia   ako   aj   plnenia   zmluvných   povinností   z nej   vyplývqjúcich   alebo   súvisiacich,   pre
vysporiadanie  všetkých  záväzkov  a nárokov  Zmluvných  strán  z nej  vzniknutých  ai  nad  rámec
nevyhnutný pre plnenie Zmluvy. a to po dobu nevyhniitne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv
a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Dodávateľa a Odbeľateľa;
-               aby    povinnosť    Dodávateľa    infomovat'    Odberateľa    o    spracovaní    osobných    údajov

prostredníctvom  tretích  strán  bola  splnená  ai   ich  zverqinenim  na  webovom  sídle  Dodá\/ateľa
w-.spp.sk;
-               so    ziskavaním     svojich    osobných     údajov    kopírovanĺm,     skenovaním     alebo    iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič infomácií.

8/ Odberateľ dáva týmto Dodá\ĺateíovi súhlas/nosúhlas3
-              so    získanm    a spracúvaním    svojich    osobných    údajov    v infomačných    systémoch
Dodávateľa  na  účely  marketingových  aktMt,  ako  aj  s poskytnutím  a/alebo  spľlstupnenf m  svojich
osobných údaiov tretím stranám;
-               aby  mu  Dodávateľ  alebo  tretia  strana,  ktorej  Dodávateľ  poskytol  a/alebo  sprístupnil jeho
osobné  údaje,  zasielali  nevyžiadané  obchodné  ponuky  pre  infomáciu  o akýchkoľvek  produktoch
alebo  službách  Dodávateľa  alebo  tretích  osôb,   alebo  ho  vo  veci  nev)Éiadaných  obchodných
ponúk  kontaktovali,  vrátane  zasielania  newslettera  (infomačného letáka)  alebo iných  reklamných
alebo  marketingových  materiálov,  a  to  najmä  prostredníct\/om  pošty,   elektronickti  pošty,   SMS

`  Nehodiace sa prečiarknite
2 Nehodiace sa prečiarknite



spíáv,  prípadne priamyľn telefonickým  oslovenĺm  alebo automatickými volacĺmi a komunikačnými
systémami.

9/  Súhlas  na  marketingové  aktivity  udelený  Odberateľom  trvá  ai  po  skončenĺ  Zmluvy  a Odberateľ  má
pTávo tento súhlas kedyl{oľyel( bezplatne odvolať.
Odberateľ   beľie    na   vedomie   a súhlasí,    že   vpripade   nevyznačenia    súhlasu    alebo    nesúhlasu    so
spracúvaním  osobných  údajov  v tejto  Zmluve  bude  Dodávateľ  postupovať  pri  spracúvanl jeho  osobných
údajov v zmysle ustanovení OP.
Odberateľ   berie   na   vedomie,   že   na   plnenie   Zmluvy   je   potrebné,   aby   Dodávateľ   spracúval   údaje
Oodberateľa  v rozsahu  meno  a priezvisko,  adresa  podnikania,  adresa  pre  pošto\ý  styk,  dátum  narodenia,
telefónne číslo, emailová adresa,  lBAN Odberateľa.
00dberateľ  potvrdzuje,   že   Dodávateľ  ho   infomoval   o   podrobnostiach   o spracúvanĺ   osobných   údajov
vrátane  poučenia  o právach  Odberateľa  ako  dotknutej  osoby  prostredníctvom   svojho  webového  sldľa
(www.sDp :,k) na podstránke Osobné údaje.

10J Odberateľ týmto vyhlasuje, ž® plyn odobratý podľa tqjto zmlu`/y nakupuje:
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.
Odberateľ   vo    všetkých    vyhotoveniach    zmluvy    označí    zvolenú    altematĺvu.    Ak   tak    neurob(,    za

odberateľom  deklarovanú  sa  považ`+je alternatĺva  a).  Ak počas tn/ania tejto zmluvy  dôide  u  odberateľa  k
zmene  účelu   \ĺyužitia  plynu   nakúpeného  podľa  teito  zmluvy`  je   odbeľateľ  povinný  o  tejto  skutočnosti
oobratom pÍsomne informovať Dodávateľa.
Dodávateľ je  "  základe  vyššie  uvedeného  vyhlásenia  Odberateľa  po\/inný  plniť  povinnosti  vymedzené
dodávateľovi § 69 platného Zál(ona o energetike.

11/  Tento  dodatok  je  vyhotovený  v  2  rovnopisoch,  z  ktorých  každý  má  platnosť  originálu  a každá  zo
Zmluvných  strán  dostane  jeden  rovnopis  rovnakei  platnosti  a záväznosti.  Podmienky  dodávky  plynu  sú
ppsudzované  v  zmysle  platných  obchodných  podmienok  pre  opakované  dodávky  plynu  pre  odberateľov
p|ynu   kategórie   Malé   podnikanie   a   organizácie   (maloodber),   resp.   v   zmysle   platných   obchodných
ppodmienok  poskytovania  univerzálnej  služby  pre  odberateľov  pn  dodávke  plynu  pre  Malé  podniky  (ďalej
len „obchodné podmienky") a v zmysle platného cermĺka plynu pre odbeľateľov kategórie Malé podnikanie
a  organizácie  (maloodber),   resp.  cenníka  za  dodávku  plynu  pre  Malé  podniky,   ktoré  sú  nedelĺteľnou
silčasťou  tohto  dodatku  a  sú  zverqnené  na  internetovej  stránke  dodávate

12/  Cena  za  dodá\/ku  plynu  a  jei  Štruktúra  pre  odberateľov  kategórie  Malé  podnikanie  a  organizácie
(maloodber) je uvedená v platnom  cenníku za dodávku  plynu  pre  odberateľov kategóne  Malé  podnikanie
a organizácie (maloodber)               v platnom znení,  resp.  pri dodá\/ke plynu  pre  Malé podniky v cennfku za
dclodávku   plynu   pre   Malé   podniky   v   platnom   znenf ,   z\/enpjnenom   na   internetovej   stránke   dodávatera
`jvw soo sk.

13/  Odberateľ vyhlasuje,  že  si  tento  dodatok  k  zmluve  pred  podpisom  prečítal,  a  Že  bol  uzat\/orený  po
vzájomnom podrobnom oboznámenĺ sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej
v"zmluvnýchstrán.

14/ Ostatné  ustanovenia zmluvy o dodávke  plynu v znení  uzatvorených dodatkov nie  sÚ týmto dodatkomc-l-.
15/  Dodatok   nadobúda   platnosť  dňom   podpisu   oprá\ĺnených  zástupcov  zmluvných   strán  a  účinnost'
01.04.2020.     Podmienkou  nadobudnutia  účinnosti  dodatku  je  jeho  predchádzajúce  zveremenie,  a to  v
rozsahu  a  spÔsobom  určeným  platnými  právnymi  predpismi.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  povinnosť
zverejnit'  dodatok  podľa  predchádzajúcej  vety  má  odberateľ,  ktorý je  povinný  o splnení  tejto  povinnosti
bezodkladne  infomovať  dodávateľa.  Ak  dôide  k zverejneniu  dodatku  po  dátume  u\/edenom  v pn/ej  vete
tohto odseku, zmluvné strany týmto deklar`+jú, že te)d tohto dodatku vyiadr`+je obsah ich predchádzajúcich
dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podra ustaíiovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva
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a povinnosti  súvisiace s dodávkou  plynu,  ktoré vznikli  v období od  01.04.2020  do  nadobudnutia  účinnosti
dodatku podľa tohto  bodu.

Za Dodávateľa:

V   Košiciach dňa 31.03.2020

•,',',_,-T_T?

•:.'     ,_J       Ľ

iiu'm5i{ý    Silĺ,    /`,rsr.S{{l:/    níi@mvsBi,    B.s

i,ii\/r``..   ĺiw   44/íi,   82511    Bĺa(islava

8'90-

lng.  Slavomír Ducár,  PhD, manažér predaja
sp[nomocne ný zástupca dodávateľa

Za  Odbei.ateľa:

Rudňany dňa „t.1/: 9   2424
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