Dodatokk Zmluve o dodávke plynu

(ma|oodber)
preodberatel'ov
kategórie
yi'.""''TiT.ltea organizácie
priemyse|,
p|ynárenský
a's'
S|ovenský
nivy44|a,82511 Bratis|ava
M|ynské
1, oddie|Sa,
súduBratis|ava
okresného
obchodnýregister
čísIo
vIoŽky:2749lB

v Poprade
Centrumsociá|nych
s|uŽieb
Komenského
3454l12
05801 Poprad

Zastúpený(meno'funkcia)

Zastúpený(meno,funkcia)
KošickÝJozef

Dr.AchimSaul,predsedapredstavenstva
Dr. Hans.Gi|bert
Meyer,členpredstavenstva
:35815256
oKEČ:4O22O

DIC:2020259802
|ČDPH skupiny:
sK7020000372

691844
SKNACE:87300

DIC:2020665757
tČoptt:

kategórieMa|épodnikanie
a organizácie
osobitnédojednaniak Zmluveo dodávkeplynu pre odberateI'ov
(ma|oodber),
čís|o
zm|uvy.,
9104141469
odbernémiesto:
CSS . Jedá|eň

Obec:
Poprad

Ulica:
Banícka

PSČ a pošta:
058 01

Č.orient': Č.súp.:
4955
0

ZmIuvnedohodnutý
druh tarify:M4

osobitnýchdojednaniach
k Zm|uveo dodávkep|ynupre produkt
A. Zmluvnéstranysa dohod|ina nasledovných
nas|edovne:
Výhodne24 (d,a|ej
|en,,Zm|uva..),
počasobdobia,ktoré
p|ynúť
(d'a|ej
(i)odberate|,sazavázuje
začína
dňom1.5.2011a končí
dňom30.4.2013
len
v dohodnutom
mnoŽstvo
obdobie,.)
druhutarifyM4 odobrat'ce|kové
energiev p|ynevo výške
,,Vyhodnocovacie
548 860 kWh, avšaknajmenejvo výške274 430 kWh (d'a|ej|en ,,Do|náto|eranciaspotreby..)
a najviacvo
výške823 290 k!\h (d'a|ej
len ,,Hornáto|erancia
spotreby..).
podmienky
(ii)Dodávate|'pre
oceneniedodávkyplynupočasVyhodnocovacieho
obdobiaup|atní
az|ožkyceny
pod|'ap|atného
cenníkas tým' Že pre vyššieuvedenéodbernémiesto odberate|'a,
ktoréhododávkaje
druhomtarifyM4,budez|oŽkacenySoP6 znížená
oceňovaná
dohodnutým
o čiastku
0,0044€ / kWh.
pri ocenenídodávkyp|ynudo odberného
ZníŽenie
z|oŽkycenySoP6 pod|'apredoš|ej
vetysa neup|atní
miesta
ktoých dodávkap|ynuje oceňovanáregu|ovanými
odberate|a,
cenamiza dodávkup|ynuna výrobutep|a
predomácnost'.
určeného
Dodávate|'
taktozníŽenÚz|oŽkucenySoPg vo vyÚčtovacích
up|atní
faktúrach
vystavených
v zmys|ep|atných
podmienok'
obchodných
PočasVyhodnocovacieho
obdobianieje moŽné
menit'dohodnuýdruhtarify.
po skončení
vyhodnotí
B. Dodávate|'
ce|kovémnoŽstvoenergieodobraté
odberate|'om
Vyhodnocovacieho
obdobia
pod|'a
a|ebopriskončeníZmluvy,
toho,čonastaneskÓr'
poruší
Ak odberate|'
svq závázokuvedenýv bodeA (i)tým'Že zaVyhodnocovacie
obdobieodoberiemnoŽstvo
energie
právodoÚčtovat'
v p|ynemenšieako je Do|náto|erancia
spotreby,má dodávate|'
odberatelovi
zmluvnÚpokututzv' pop|atok
za nedočerpanie
mnoŽstiev
nas|edovne:
Pop|atokza nedoČerpanie
mnoŽstiev= (rozdie|medzi skutočneodobratýmmnoŽstvoma Do|nouto|eranciou
spotreby)"O,0030
€ / kwh.
poruší
Ak odberate|'
svojzávázokuvedenýv bodeA (i)tým'Že za Vyhodnocovacie
obdobieodoberiemnoŽstvo
energie
v p|ynevyššieako je Hornáto|erancia
spotreby,má dodávatelprávodoúČtovať
pokututzv. odberatelovi
zm|uvnú
pop|atok
za prečerpanie
mnoŽstiev
nas|edovne:
Pop|atokza prečerpanie
mnoŽstiev= (rozdie|medzi skutočneodobratýmmnoŽstvoma Hornou to|eranciou
15 € / kwh'
spotreby)-O,00

'Í
Vyhodnocovacieho
obdobia,dodávateÍzvýŠiodberatelovice|kovúcenu za
Zm|uvypred up|ynutím
f. eri ukončení
p|atieb
plynu
v časeukončenía
Zm|uvyza obdobiedo
FMso platných
súčet
mesačných
mnoŽstvo
o
odobraté
/skutočne
druhtarifyM4.
koeficientom
1,2predohodnutý
l' koncaVyhodnocieho
obdobiavynásobených
dodávatelovistav
D. Pre potrebyoceneniadodávkyp|ynuv zmys|etohtododatkusa odberaÍe|zavázujepred|oŽiť
obdobia,a to vŽdynajneskÓr
merad|aza vyššieuvedenéodbernémiestoku dňu začiatkua koncuVyhodnocovacieho
vety,
stav merad|av poŽadovanej|ehotepodta predchádzajúcej
do troch pracovnýchdní'Ak odberatelnepred|oŽí
Prevádzkového
pouŽijedodávatelp|ynupre potrebyoceneniadodávkyplynuspÓsob určeniap|ynuv zmys|ep|atného
podmienok
a's.
poriadku
sPP - distribúcia,
spo|oěnosti
a Technických
a|eboprevodu
obdobiaz dÓvoduprechodu
Vyhodnocovacieho
odberpredup|ynutím
ak odberatelukoněÍ
E. V prípade,
výkonujeho činnostina tretísubjekt'a zároveňtentotretísubjektvstúpiako nový odberateldo práv a povinností
skutočného
trojstrannejdohody s dodávateloma pÓvodnýmodberatelom),pri vyhodnotení
odberatela(uzavretím
pÓvodnýmodberateÍom,
ak sa stranynedohodnú
odobraté
novému
odberatelovi
mnoŽstvo
odberuzohtadnídodávatel
inak.
na dodávku p|ynudo vyššieuvedenéhoodbernéhomiesta poěas
F. Tieto osobitnédojednaniaa sa vzťahujú
obdobia.obsah osobitnýchdojednanímá prednost'pred obsahom obchodnýchpomienok
Vyhodnocovacieho
a obsahomCenníka.
Za odberateÍa:

Za dodávatela:

dňa I {
V.....r.Ý.T**P=..........'..'.

0r,2011

TomášŠterbák

V ...F.Itl.?í............
ona

I { 0J,.2011

KošickýJozef
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