Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
(číslo ZÚ pre SFA 6300140674)
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

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

Odberateľ:
Obec Rudňany
Rudňany 234
053 23 Rudňany

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

Zastúpený (meno,funkcia)
Blištan Miroslav starosta obce

IČO: 35815256
SK NACE: 35230

IČO: 00329533
DIČ1
2020717842
SKNACE: 84110
IC DPH:
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

DIČ:2020259802
IČ DPH: SK2020259802

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01.06.2015 sa týmto dodatkom mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu
č. 6300140674 zo dňa 01.07.2009 vrátane jej dodatkov a príloh (dálej zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy
a príloh sa menia nasledovne:
1./ rozširuje sa počet odberných miest zaradených do produktu „Fixácia ceny 24" dohodnutý na obdobie od 01.06.2015
do 31.05.2017 o odberné miesto č. 4100045355 Rudňany 80. Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe č. 1 tohto
dodatku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.
3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 1.6.2015. Podmienkou
nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými
právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podľa predchádzajúcej vety má odberateľ,
ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume
uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich
predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich
práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 1.6.2015 do nadobudnutia účinnosti dodatku
podľa tohto bodu.
4.1 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ. Podmienky dodávky
plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania
univerzálnej služby pre odberateľov pri dodávke plynu pre Malé podniky (dálej len „obchodné podmienky") a v zmysle
platného cenníka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku
plynu pre Malé podniky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku a sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa
www.spp.sk. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom
dodávateľa a tiež správnosť uvedených údajov.
9.1 Odberateľ vyhlasuje, že si tento dodatok k zmluve pred podpisom prečítal, a že bol uzatvorený po vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.
Za dodávateľa:

Za odberateľa:

V Košiciach dňa 08.04.2015

Ing. Slavomír Ducár, PhD, m
splnomocnený zástupca d(
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Príloha č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo: 6300140674

Predpoklad,
ročný odber
v kWh"

Predpoklad,
ročný odber
v m 3 **

Dohodnutý
druh
tarify

5 805

575

M3

2 049

203

M1

234

83 042

8 225

M4

Odberné miesto
Dátum
prihlásenia

číslo OM

názov OM

01.06.2015

4100048641

01.06.2015

4100048710

01.06.2015

4100048652

01.06.2015

4100048660

DOM SMUTKU
ZDRAVOTNE
STREDISKO
OBECNEHO URADU
SPOLOČENSKÁ
SALA OBECNEHO
URADU
ADMINIST BUDOVA
OBECNEHO URADU
OcÚ -stavebný úrad
Sklad CO - Obecný
úrad
MATERSKA ŠKOLA
PREVÁDZKÁREŇ OU
KOLKÁREŇ
OBECNEHO URADU
Sociálne zariadenie pri
futbalovom ihr.
Budova Obecného
úradu
Centrum voľného času

01.06.2015

4100048734

01.06.2015

4100056469

01.06.2015
01.06.2015

4100048723
4100048633

01.06.2015

4100048701

01.06.2015

4100051385

01.06.2015

4100058611

01.06.2015

4100045355

Ulica

Obec

Číslo
orient.

Číslo
súp.

Rudňany

Huta

40

Rudňany

Huta

1

Rudňany

Zapalenica

Rudňany

Zapalenlca

234

83 709

8 291

M4

Rudňany

Zapalenica

234

22 525

2 231

M3

Rudňany

Zimné

234

17 164

1 700

M3

Rudňany
Rudňany

Zimné
Zimné

89
95

125 407
13 691

12 421
1 356

M4
M3

Rudňany

Zimná dolina

125

3 402

337

M4

Rudňany

Zimná dolina

458

65 313

6 469

M3

Rudňany

Zimné

234

7 067

700

M3

Rudňany

Huta

80

17 326

1 700

M2

79

3

" A k odberateľ výplni údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m , záväzná bude hodnota v kWh

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

V Košiciach dňa 08.04.2015
SLOVENSKÍ P i y f c c K f PR/EMYSEL, a&
tolyriske

nivy

44,ŕ

825 11 BRATISLAVA 26
-259-

Ing. Slavomír Ducár, PhD, manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa
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