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Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

zo dňa 01.12.2019

Zmluvné strany

Dodávatel': Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1

oddiel Sa, čislo vložky:2749lB

Obec Hostie

Hostie 1

951 94 Hostie

Číslo obchodného partnera:
51 00001 1 77

Zastúpený (meno,funkcia)

lng. Milan Urban
predseda predstavenstva

lng. Richard Prokypčák
pod predseda predstavenstva

lčo: 35815256
DlČ: 2020259802
tč opH: sK2020259802
SKNACE:35230

Zastúpený (meno,funkcia)

Mgr.Peter Štepianský
starosta

lčo: 00307980
DlČ,.2021037876
tč ppH:
SKNACE:84110

osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie MaIé podnikanie
a organizácie (maloodber), ěíslo zmluvy: 6300í4í037

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre
produkt Fixácia ceny cez hedging 24 (d'al{len ,,Zmluva"). Obsah týchto Osobitných dojednaní má
prednosť pred obsahom Obchodných podmienok (ďalej len ,,OP")a obsahom Cenníka dodávatela.

(i) odberateř sa zavázuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01 .12.2021 a konČÍ dňom
30.11.2023 (ďalej len,,Vyhodnocovacie obdobie") odobrať celkové množstvo energie vplyne vsúČte
za všetky odberné miesta uvedené vPrílohe č. 1 vo výške 516.000 kwh, avšak najmenej vo výške
361.2oo kWh (d'alej len ,,Dolná tolerancia spotreby") a najviac vo výške 670.800 kWh (d'alej len ,,Horná
tolerancia spotreby").

Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle tohto bodu je uzavretá výlučne na úěely pouŽitia
zrnýhodnených sadzieb zložiek ceny SOPg a FMSg podta písm, (ii) tohto bodu a nemá dopad na
povinnosť odberatela plynu zaplatiť dodávatetovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podía tohto
dodatku, zmluvy, Cenníka dodávateta a OP aj d'alšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak
svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp, nekonaním spósobil vznik skutočnosti a potrebu

uskutočnenia d'alších úkonov (služieb) zo strany dodávateía plynu alebo prevádzkovatela distribuěnej
siete, a tieto sú spoplatňované podta príslušného cenníka resp, prevádzkového poriadku, alebo (b) ak
vznikne dodávatetovi plynu povinnost'takéto platby uhrádzať voči prevádzkovateíovi distribučnej siete.

(ii) Dodávatet pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky azložky ceny podta platného cenníka
stým, že pre každé jednotlivé odberné miesto odberateía uvedené v Prílohe č.í; ktorého dodávka je



oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOPq a FMSg počas
celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:

Vyhodnocovacie obdobie
od-do Druh tarify

Fixná SOPo
(€/kWh)

Fixná FMSo
(ďmesiac)

01 .12.2021 -30,1 1 .2023 M3 0,023 1,58

01 .12,2021 -30,1 1 .2023 M6 0,o23 2,06

Fixná cena za služby obchodníka podía písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na
jednotlivom odbernom mieste odberatela, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať
cenovej regulácii v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhladom na subjekt odberateía
alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podla písm. (ii) bude v rozpore s cenovou
reguláciou, postup podta písm. (ii) sa neuplatní; dodávatel v takomto prípade ocení dodávku plynu
podla cenníka dodávateía platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak
cenovej regulácii podla predošlej vety bude podliehat' iba časť dodávaného objemu plynu, pre
ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávateť ceny podta platného
cenníka dodávatela pre danú kategóriu odberatela; nárok na fixáciu ceny v zmysle písm. (ii) vo vzťahu
k dotknutému odbernému miestu tým odberatelovizaniká.

(iii)Cena za služby súvisiace s prepravou je pre odberné miesto odberatela uvedené vyššie počas
Vyhodnocovacieho obdobia určená v zmysle rozhodnutia Uradu pre reguláciu sieťových odvetví,
ktorym sa spoločnosti eustream, a.s. určili ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a to vo
výške SOPp 0,0025 €/kwh,
V prípade uplatnenia Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok plynu v zmysle platného
Rozhodnutia PPS bude ročná platba za pfistup a prepravu plynu prepravnou sieťou, ktorá bola
vypočítaná podía tohto bodu, zvýšená o platbu Poplatku pre zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávok
plynu určeného v zmysle platného Rozhodnutia PPS, ktorá sa vzťahuje k dennej kapacite vypočítanej
na základe DMM, určeného podla nižšie uvedeného vzorca a rozrátaná na ZM jednotlivých OM
v zmluve do zložky ceny SOPp.

Výška DMM pre jednotlivé OM sa určí nasledovne:

ZM
DMM = ,* IkWh)

ZM - množstvo, ktoré sa odberatel zaviazal odobrat'pre každé jednotlivé OM v kwh.

V prípade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorého dósledkom je zmena
SOPp, je dodávateí oprávnený upraviť cenu sa služby súvisiace s prepravou v zmysle zmeneného
Rozhodnutia PPS. Odberatel je povinný zaplatiť dodávateíovi cenu za služby súvisiace s prepravou
plynu v súlade s predošlou vetou za množstvo plynu odobraté odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia
PPs.
V pipade vydania nového alebo zmeny obsahu Rozhodnutia PPS, ktorá svojou povahou alebo
rozsahom neumožní dodávatelovi upraviť cenu v zmysle tohto bodu, je odberateí povinný zaplatiť
dodávateíovi jednotlivé zložky ceny za služby súvislace s prepravou podla Rozhodnutia PPS tak, ako
keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o preprave plynu pre ZM dohodnuté pre
jednotlivé OM. Odberatel je povinný zaplatiť dodávateíovi cenu za služby súvisiace s prepravou plynu
do jednotlivých OM určenú v súlade s predošlou vetou odo dňa účinnosti zmeny Rozhodnutia PPS.
Dodávateí má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka si zvoliť vstupný bod cez ktory
zabezpečuje dodávku plynu pre odberatela a tento vstupný bod dodávatel použije pri výpočte
respektíve úprave výšky SOPp,

Výsledná SOPp v EUR/kWh sa zaokrúhluje na páť desatinných miest podla matematických pravidiel
pre zaokrúhíovanie.



Dodávatet uplatní fixnú cenu za služby obchodníka Podta tohto ustanovenia vo vYÚČtovacích faktúrach

vystavených v zmysle platných obchodných podmienok,

PočasVyhodnocovaciehoobdobianiejemoŽnémeniťdohodnutýdruhtarify.

B. Dodávateí vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté. odberatelom po skončení vyhodnocovacieho

obdobia alebo pri skončení Zmluvy pr"J'""řo.Éáňi. vytooňo.ou"Ói"no obdobia' PodÍa toho' ěo

nastane skór.

Ak odberatet poruší svoj závázok uvedenýru 9"9".1 !,]_ti:,::.^Vyhodnocovacie"obdobie 
odoberie

množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancla spotiáoy, má dodávate[ právo doúčtovať

odberateťovizmluvnúpokutu-tzv.poplatokzanedočerpaniemnoŽstievnasledovne:

PoplatokzanedočerpanLe.r.9ř:li?"=(rozdielmedziDolnoutoleranciouspotrebyaskutočne
oOÓUratým množstvom) 

- 0,005 €/kWh,

Ak odberatet poruší svoj závázok uvedený.v Oo.09 | j1)_YT,^= za Vyhodnocovacie,obdobie odoberie

množstvo energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia ,pát*ov, má dodávatet právo doúětovať

odberatelovir.ruun,i'p'oiutu'_-ú", popí"tor za prečerpanie množstiev nasledovne:

Poplatokzaprečerpanie1l9i9!i9y=(rozdielmedziskutočneodobratýmmnoŽstvomaHornou
toláranciou spotreby) * 0,005 €/kWh,

C. pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v ěasti, ktorá sa týka jednotlivého odberného miesta'

t.j. aj pri uroneeni'tjberu na jednotlivoli-óon"rno]n mieste *j"noin vPrílohe č,1 tohto dodatku)

pred uplynutím Vyhodnocovacieho oooát"Ioóááuát"1 má právo zvýšiť odberatetovi celkovú cenu za

skutočne odobraié množstvo plynu o.,iĚt-r"."čných saúláu ÉNso Platných včase ukončenia

Zmluvy podra ptainJňo cennira, 
" 

to ," oňooui" x"2oeno ůceleného mesiaca, ktory nasleduje po

preděasnom u*oně"ni2.Iuvy do ron.álvňoáňoiovacietro oňJooi", vYnásobených koeficientom 1'2

pre každé ieonoiňvá odberné miesto;;Ů"r;i;í" uvedené upiiroň"'e.t. oo'ietovanie ceny podla

predchádzaj,iceiueiv Ňe súčasťou uyuetóu"cejfaktúry vystavenejdodávatelom,

D. pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberatet zavázuje predložiť

dodávatetovi stav meradiel za jednotrive oouérná miesta ooo"rát"r" uvedené v prílohe č' 1 ku dňu

začiatku a koncu Vyhodnocovacieho ;d"bú, a to vždy náinóil<o,. do troch pracovných dnÍ, Ak

odberatet nepredloží stav meradl" ;;;r;;rlánel, reňole-'|odÍa predchádzajúcej vety' pouŽije

dodávateí plynu pre potreby o."n"nL'áoáaury [tynu, sposou určenia plynu vzmysle platného

Prevádzkovéno poiiuofLra Technický"ň poori"not spoloěnosti SPP _ distribúcia, a,s"

E. v prípade, ak odberatet ukončí odber pred uplynutím vyhodnocovacieho obdobia z dóvodu prechodu

alebo prevodu výkonu jeho činnosti #;"ii;"uiárt, á 
'a'ou"ň 

tento treti subjekt vstúPi ako nový

odberatet do práv a povinností oooerailra'iu.áuréti,' trolstrannáj dohodY s dodávateÍom a PÓvodným

odberatelom), pri vyhodnotení skutoč.;ň; tiGr" zohlaóní áooávater nóvému odberatetovi mnoŽstvo

odobraté pOvoOnýn] ááĚ"iái"ro,, ak sa strany nedohodnú inak,

F. Tieto osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateÍa

uvedených u P,i[ň" Ó,l |očas Vyhodnocovacieho obdobia,

G. zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu urěitú' pričom

účinnosť zmluvy je zhodná s vynoonácóvacím obdobím zadefinovaným v bode A, písm, (i) tohto

dodatku. Zmluvné strany sa po uKonc;;-t"ht; "roooia 
oonÓJň ňá autómatickom PredÍŽení ÚČinnosti

Zmluvy na uoou,ieuióitů, "x'ooueratei'pi."r;9;""^ámi 
oóoavatetovi' Že trvá na ukonČení ZmluvY'

a to najneskór jeden mesiac pr"o. uprinúii,.n vynoono"ouá"iáňo obdobia. V PríPade automatického

predíženia zmluvy na dobu neureitu_ o'uoá oooávra plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenaml

podía platnéno 
"Jnnir", 

ák sa zmluvné strany nedohodnú inak,

H. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom

01.12.2021,

l.Tentododatokjevyhotovenývdvochrovnopisoch,zktonýchkaŽdýmáplatnosťorigináluakaŽdázo
zmluvných sran oOirii 1 rovnopis rovnakej platnosti a záváznosti,



J, Zmluvné stranY PrehlasujÚ, Že si tento dodatok pred podpisom prečítali a že bol uzatvorený povzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsanom áro ureity, uá,zni á-.ÍÓrumitelný prejavslobodnej vÓle zmluvných strán bez akéhókofvek nátÉiu á, nie za nevýhodných podmienok prektorúkorvek zo zmluvných strán, na znak čono pripálai,i ,rruune strany svolé vtastňóručné podpisy,
K. Obsahovo neoddelitefnou súčasťou dodatku je:

1. ldentifikácia odberných miest

za odberateta:

lillr,v.......,.....,,.....,.......,...,,. . dňa lt 0, lnz^ 

Za Dodávateía:

vo zvolene dňa 15.6.2021

§ l n v e n s k !' ! l y n á r

Mlynské nivy 4

......:::,,,:,:..::, .í:rYt.fr,. :, :.4c,
Amália Mojžišovíá, obchodný referent
splnomocnený zástupca dodávateía

/

L
/

,u,#lelpttlansxyffstarosta/ /

4
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Ponuka ceny
na dodávku zemného plynu pre odberné miesta

v kategórii Malé podnikanie a organizácie
(maloodber)

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemyse|, a.s. (d'alej len SPP alebo,,dodávatel"')
Adresa: Mlynské nivy 44la
PSČ, sídlo 82511 Bratislava
lčo: 35815256
olČ: 2020259802
tčopH: SK2o20259802
SKNACE: 35230
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky: lng. Milan Šulek
Telefón 0905 255 284
e-mail: milan.sulek@spp.sk

pre spoločnosť

obchodné meno: obec Hostie
(d'alej len odberatel')

Zhrnutie cenovej ponuky
Dodávka plynu za obdobie 1.12,2021 až 30.11,2023
Poěet odberných miest v kategórii mařoodber : 5

Celkouý roěný objem dodávky plynu v kategórii maloodber: 258 MWh
Cenaza dodávku plynu:

1, Cena za služby súvisiace s distribúciou plynu: Stanovená podla ÚRSO
2. Cena za služby súvisiace s prepravou plynu: SOPp = 2,50 €/MWh
3. Cena za služby obchodníka: SOPo = 23,00 €/MWh, FMSo v bode 4
4. Cena za služby súvisiace so skladovaním plynu: SOPs = 0,00 €iMWh



Profil spoločnosti - dodávatel'a plynu:

SSP je nadnárodná energetická spoločnosť s r4ýznamným postavením medzi plynárenskými hráěmi
v Európe, SPP je garantom bezpeěných dodávok plynu na Slovensku.
100%-ným akcionárom je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.

Detailv cenovei ponukv na dodávku plvnu:

1. Zabezpečen ie dodávky plynu
Pre zabezpeěenie dodávky plynu do Vašich odberných miest je nevyhnutné, aby SPP pre Vaše
potreby objednal pre príslušné odberné miesto distribučnú kapacitu od spoločnosti SPP -
distribúcia, a.s. na príslušné,zmluvné obdobie a to v lehote stanovenej platným Prevádzkovým
poriadkom spoloěnosti SPP - distribúcia, a.s,

2. Obdobie dodávky zemného plynu v zmysle požiadavky odberatel'a
Začiatok dodávky plynu: 1322021 ,

Koniec dodávky plynu: 30.11,2023

3. Množstvo dodávky zemného plynu
Dodávka plynu pre všetky odberné miesta je v celkovom objeme 516 MWh.
Zazmluvnené množstvo dodaného plynu podl'a jednotlivých odberných miest v rámci príslušnej
zmluvy je uvedené v prílohe č.1 tejto ponuky.
Dohodnutá tolerancia odberu je 70 až 130 oÁ celkového objemu.

4. Cena za dodávku plynu
Štandardná cena pozostávazo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby
súvisiace s prepravou, ceny za služby obchodníka a ceny za služby súvisiace so skladovaním,
Cenová ponuka spočíva v uplatneníSOPo aj FMSo na fixnej úrovni (d'alej len ,,fixná cena") na celé
obdobie podl'a bodu 2. Cena za služby súvisiace so skladovaním bude fakturovaná podl'a
aktuálneho cenníka v ěase dodávky plynu. Ostatné zložky ceny (cena za služby súvisiace s
distribúciou, cena za služby súvisiace s prepravou) budú fakturované podl'a aktuálneho cenníka v
čase dodávky plynu, Fixná cena bude uplatnená na celé odobraté množstvo počas dohodnutého
obdobia, V zmluve o dodávke plynu budú okrem iného dohodnuté zmluvné množstvá, ktoré sa za
obdobie poskytovania fixnej ceny odberatel'zaviaže odobrať s toleranciou podl'a bodu 3. tejto
ponuky. Pri nedodržanízmluvných množstiev (t.j. pri odobratí množstiev mimo dohodnutej
tolerancie) budú uplatnené zmluvné sankcie. Po uplynutí obdobia na uplatnenie fixnej ceny bude
dodávka plynu ocenená podl'a cenníka, ak sa dodávatel's odberatel'om nedohodnú inak.

Dodávka pIynu na dohodnuté obdobie bude ocenená nasledovnýmifixnými cenami
za služby obchodníka :

SOPo pre všetky druhy taríf vo výške
SOPs pre všetky druhy taríf vo výške
FMSo pre druh tarify M3 vo výške
FMSo pre druh tarify M6 vo výškne

0,023 €/kwh
0 €/kwh

1,58 9mes.
2,06 €/mes.



K cene bude pripočítaná DPH, prípadne iné aplikovatel'né dane v zmysle všeobecných závázných
predpisov.
Táto cenová ponuka nie je platná pre dodávku plynu do tých odberných miest, pre kton/ch

ocenenie bude použitá regulovaná cena pre Malé podniky.

5. Fakturačné a platobné podmienky
Zmluvne dohodnuté podmienky:

Periodicita faktúr za opakované dodávky zemného plynu - mesačne
Vyúčtovacia faktúra 1 x roěne k31.12 príslušného kalendárneho roka dodávky plynu

Splatnosť faktúr 14 dní

6. Zmluva o dodávke ptynq
l.Jěinnosť zmluvy o dodávke plynu je na dobu určitú od 1,.72.2o2l do 3a.7l-2o23

Neoddeliteťnou súčasťou zmluvy o dodávke plynu sú obchodné podmienky pre opakované

dodávky zemného plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), cenník za dodávku plynu a cenník externých služieb a výkonov súvisiacich

s dodávkou plynu vydávané SPP a platné v čase dodávky zverejnené na webovom sídle

d odvatel'a wunv. spp. sk

7. Platnost'ponuky
Platonosť predloženej ponuky je do : 15.6.2021 do 11:00 hod.

Po uvedenom dátume je ponuku možné aktualizovať.

8. Obchodné tajomstvo
obidve strany považujú obsah tejto ponuky za obchodné tajomstvo tak, ako to upravuje

ustanovenie §17 obchodného zákonníka, Bez súhlasu druhej strany móžu byť poskytnuté

údaleztejto ponuky len akcionárom, spoloěníkom, vlastníkom a v prípadoch, kedy je

spoločnosť SPP zo zákona povinná poskytnúť takéto informácie.

Príloha é. 1 - Zoznam odberných miest so zmluvnými množstvami

Ponuku vypracoval : lng. Milan ŠuleK -manažér predaja

Dňa: 14.6.2021



Akceptácia ponuky

Týmto závázne akceptujem ponuku na dodávku zemného plynu zo dňa 14.6,2021

uvedenú v tejto elektronickej správe
na obdobie dodávky od 1,12.2021 do 30.11.2023 azavázujem sa uzatvoriť

zmluvu alebo dodatok k existujúcej zmluve na dodávku zemného plynu najneskór v lehote

do 28.6.2021

Týmto beriem na vedomie, že uvedená akceptácia ponuky je závázná a povaŽuje sa za
písomný súhlas s uzavretílr zmluvy alebo dodatku.
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