
Dodatol( k zmluve o združenej dodávl<e plynu
(ďôlej ako „Dodatok``)

Dodávatel'
Obchodné  meno
Si`dlo  spoločnosti:

Korešpondenčná Ôdresa:

Banl<ové  spojenie:

Zápis  v  reglstri:

Odberateľ

Obchodné meno

Sídlo  spoločnostľ

l<orešpondenčná  ôc)resô

Zákaznícke  čĺslo

Meno zástupcu.

E-môil.

0íÚ,

innogy

innogy slovensko s. r. o.                                                      lčo:                                      44291809
Hviezdoslôvovo  námestie  l3,  81102  Bratislava           IČ  DPH.                    Sl<2022646549
Mlynská 31, 042 91  Košice                                                       DIČ:                                   2022646549

Citibank  Europe  plc,  pobočl<Ô zôhr.  bônky,

lBAN: Sl(46 8130 0000 00211074 0201, BIC  CITI Sl(BA

0bchodný register  OI<resného  súdu  Bratislavô  1,  Oddiel:  Sro, vložl<a č.  92491/8

0bec Rudňôny                                                                    lč0                                    00329533
Rudňôny 234, 053  23 Rudňany                                         IČ DPH

Rudňany 234, 053  23 Rudňôny                                         DIČ:                                   2020717842

5200013162

obec@rudnany sl<                                                                         Telefón.                   +421534499102

Odberôteľ  a  Dodávatel'  (d'alej  Ôj  Ôlto  ,,zmluvné  strany'')  sa  dohodli  na  zmeí`e  Zmluvy  o  združeíiej  dodávke

plynu za nižšie  uvedených  podmieí`olt.

Produkt:   BIZNIS   Benefit   so   zl'avou   vo   výške   3   %   z   Cenni`kô   zemného   plynu   pre   odberateľov   I<ategórĺe
môloodber firmy a  organizácie  -malé  poc)niky
Zl'ava  sa  uplatňuje  z  variabĺlnej  časti  ceny  za  dodávl<u  plynu  bez  DPH,  I<toĺá  je  uvedená  píe  tôrifu  Odberateľa
v  Cenníl<u  zemného  plynu   pre  odberateľov   I<ategórie  maloodber  firmy  Ô  organizácie  -   malé  podniky  platnom
v  čase  docjávky  počÔs  doby  viazanosti    Zľôva  sô  uplatňuje  na  oclbemé  miesta  Odberateľa,  uveclené  v  tomto
Dodôtku.

Doba viaz@nosti: 30 mesiacov

Odberôteľ  sô   zavazuje  počas   doby   viazônosti   odoberať  od   Dodávôteľa   plyn   vo   svojich   odberných   miestach

prípojených do  distribučnej  sústavy (d'elej  Ôko „záväzol<  viazônosti")

Okrem  ceny zô doc)ávku je  odberateľ povmný platiť

a)     cenu  za  stálu  mesačnú  platbu,  za  preprôvu,  štruktúrovônie,  distíibúcw  podľa  al(tuálneho  Cennĺkô  zemného

plynu   pre   odberateľov   kategórie   môloodber   fĺrmy   a   oíga"zácie   -   môlé   pochil<y   a   ostatné   regulovôné
položky,  ktorých  výšl<a  je  určená  podľa  ôl<tuálnych  cenových  rozhodnutí  ÚRSO  platných  Ô  účinných  v  čase
dod3nia zemného  plynu,

b)     poplatl<y    zô    služby    podľa    cenníl<ov    služieb    príslušného    Prevádzl<ovatel'a    distribučnej    sústavy    (PDS)

a  Dodávateľa  platných  v  Čase  posl<ytnutia  súvisiacej  služby,  ak  ich  odberateľ svojím  I<onôním  spôsobil  Ôlebo

vyž,adal;
c)     dane,    poplatl<y,   prĺpadne    Íné   platby    podľa    platných    právnych    pĺedpisov,    ako   Ôj    plôtných    a    účinných

rozhodnutí orgánov Štátnej správy

Osobití`é ustaí`ovenia

Dňom  Účinnosti  Dodôtku  sÔ  doba  trvania Zmluvy mení na  dobu  určitú  podľa  zvolenej  doby viazanosti   Po  uplynutí
viazanosti   sa   Zmluva   sô   automôticl<y   predlžuje   o   ďalších   12   kôlendárnych   mesiôcov,   a   to   aj   opôkovône,   ak

Odberateľ  písomne  neoznámi  Dodávôteľovi,  že  trvá  nô  ukončení  Zmluvy,  nôjneskôr  3  mesiace,  nôjsl<ôĺ  všal<  6
mesiacov    pred    uplynutím    viazanosti,    Ôlebo    v    rovnakých    lehotách    aj    pĺed    uplynutím    každého    ďalšieho

predíženého  obdobiô trvaniô  Zmluvy.
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Pívý  deň  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci  Al<ceptácie  Dodatl<u  Odber3tel'om je  dňom  Účinnosti  Dodatku,
začiatl(om doby viazanosti a s tým súvisi@cich zmien a doplneni' Zmluvy.

Odberôteľ  uzôvretím  Dod@tl<u  vyjôdruje  súhlas,  že  na  záklac)e  c)ohody  zmluvných  strán je  zmena  Zmluvy  možná

Ôj  v  inej  ako  pi`somnej  fc)rme,  a  to  ôj  v  prípade,  al<  bola  zmluvô  uzôtvorená  pĺsomne.  Zmluvô  môže  byť  zmenená
aj  na zál<lôde  prijôtiô  Dodávateľom  ponúl<Ôného  produl<tu/programu  zo  strany  Oclberateľa  mô/Úceho  za  následc)l<

zmenu  Zmluvy  (d`3lej  Ôl<o  ,,Ôkceptácia").  Dodávôtel'  môže  určiť  ôkýl<oľvel<  spôsob,  formu  a  obsahové  náležitosti

Ôl<ceptácie     za     predpol<lôóu     sÚIÔÓu     s     právnymi     predpismi     Slovensl<ej     republiky     (nôprĺklad     telefonicl<y

na  Zákaznĺcl<ei  linl<e,   pĺsomne  v  Zákaznĺckych  centrách,  Akceptácia  poc)ávaná  prostrednĺctvom  internetového

portálu  nô  webovom  si'dle  Dodávateľô,  Al<ceptáciô  prostrednĺctvom  elel<tronicl<ej  pošty  na  ôdrese  Dodávateľô)
Dohocjô   o   zmene   Zmluvy   uzôtvorená   nô   zál<lade   al<ceptácie   Dodávôteľom   ponúkôného   Dodatl<u   zo   strôny
Oc)beretel.ô    sa    považuje    za    plôtne    uzavretú    v    deň    Óoručeniô    ôl<ceptácie    Dodávôteľovi    okrem    prĺpôdov,
ôl<    1<    uzavretiu   dohody    o   zmene   Zmluvy   c]ošlo    inôk   než   pÍsomne.   V   tal<om    prĺpôde    Dodávôtel'   písomne

bez   zbytočného   odklac)u   potvrdĺ   Odberôteľovi   zmenu   Zmluvy   (ďôlej   ako   „Potvrdenie")   Ô   Účinnosť   Óohody
o  zmene  Zmluvy  n3stávô  doručením  Potvrdenie  Oclberatel'ovi,  najnesl<ôr  všôl<  tretí  pracovný  deň  po  odoslônĺ

pi.somného  Potvrdeníô  na  Ôdresu  Odberôtel`ô  ĺiaposledy  oznámenú  Odberôteľom.  Pĺsomná  forma  Potvrdeniô je
zachovôná  Ôj'  vtedy,  al<  Potvrc)enie  obsôhuje  skenované  podpisy  oprávnených  zástupcov  Dodávatel'a.  Odberôteľ
berie   na   vedomie   a   súhlasĺ,   že   c)oručenie   Odberateľom   poópĺsôného   Dodatl<u   Dodávateľovi   alebc)  jeho   iíié
výslovné    al<ceptovanie    Odberateľom    (spoločne    ďôlej    al<o    ,,Al<ceptácia'')   je    zároveň    súhlôsom    Odberateľô
so  zmenami   a  doplneniami   Zmluvy  o  združenej   doclávke   plynu   uzavrete/   meclzi   Dodávateľom   ô   Odberatel'om

(Ó'ôlej  Ôko  „Zmluva")

Všeobecné ustônovenia

Po  ul<ončeni`  doby  viazanosti  e  poČôs  trvôniô  ďôlšieho  Zmluvného  obdobia  bude  Odberatel'ovi  fakturov3ná  cenô

poclľô   al<tuálneho   Cennĺl<a   zemného   plynu   pre   odberatel'ov   l<ategórie   maloodber   firmy   ô   organizácie   -   môlé

podnil<y , al< sa  Zmluvné  strany nedohodnú  inak

Stav   určeného   meradlô   nô   OM   ku   dňu   Účinnosti   Docjatku   sa   určĺ   na   základe   typového   diôgíamu   doc)ávky
a  skutočnej  spotreby za  aktuálne  zúčtovôcie  obdobie  alebo  sômoodpočtom  Oclberôtel'ô.

Al<  Odberôteľ  počôs  účinnosti  Zmluvy  stratĺ  nérol<  nô  regulované  ceny  zemného  plynu  pre  môlé  podnil<y,  bucle

Odberateľovi   fal<turovaná   cene   podľa   v   daíiom   Čase   plôtného   Cenníka   zemného   plynu   pre   odberateľov
l(@tegórie   môloodber   firmy   ô   orgônizácie,   pol<iôl'   sô   Oclberateľ   a    Dodávôteľ   nec)ohodnú   inôl<.   Uplatňovônie

neregulovôných  cien  nemá  vplyv  na  Óohodnuté  podmienky dĺžky trvania Zmluvy

Záverečné ustanoveniô

Ostatné  ustanoveniô  Zmluvy ostávajú  nezmenené v platnosti.
Doclatol<je vyhotovený v  dvoch  vyhotoveniôch,  pričom  l<aždá  Zmluvná  stranô  dostane jeóno  vyhotovenie.
Al<  je  Dodôtok  povinĺu  zverejňovanou  zmluvou  v  zmysle  §  5ô  zál<onô  č   211/2000  Z   z   o  slobodnom  prístupe
k   informácíám   (ďalej   aj   Ôko   „Zákon"),   Odberateľ   sa   zaväzuje   zverejniť   Doc)atok   v   súlade   so   Zákonom,   inôk
zodpovedá zô  to, že  Dodôtol<  nenadobuóne  Účinnosť.

Odberôtel` vyhl@suje, že  obsahu  Docjatku  rozumie  ô  súhlôsĺ s  podmienl<ômi.

ZA ODBERATEĽA:

Vdňô

EL5E,

Meno,  priezvisl<o,  podpis
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ZA  DODÁVATEĽA:

V  Košiciach                            dňa  23.06.2020

lng.  Martin  Petrašovič
za  innogy  Slovensko  s.  r.  o

ID  predôjcu:           510007

Meno  predajcu:   Bc.  Zuzanô  Molčanová


