
Zmluva o dodávke plynu 
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

Dodávate l': 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 
číslo vložky:2749/B 

Adresa kontaktného m1esta· 
RC KT Sever, Závodská cesta 26/2949. 010 22 Žilina 
Zastúpený (meno,funkcia) -
Ing. štefan Šabík. predseda predstavenstva 
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva 

ICO: 35815256 OIC : 2020259802 - --
SKNACE: 35230 IČ DPH skupiny: SK2020259802 

Zmluvne strany 
Odberatel': 
Obec Horné Naštice 
Horné Na$tice 751 

956 41 Horné Na$tice 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Jozef Hedera, starosta 

IC0: 310433 OIC : 2021053408 
SKNACE: 8411 O IČ DPH: 

-

Štátna príslušnost': Slovensko 
- ~~~---------------------~--~~--77.~~~~--~--~~------~ Bankové spojenie: Bank. spoj.pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Banka: Všeobecná úverová banka. a.s. Č . účtu: 11 321192/0200 
Č . účtu: 1033311555/0200 IBAN/BIC kód: SK6002000000000011321192/ SUBASKBX 
IBANIBIC kód: SK27 0200 0000 0010 3331 1555 f SUBASKBX Bank .spoj. pre odosl.platby. : Všeobecná úverová banka, a.s. 

C.účtu : 11321192/0200 

Vybavuje: 
--------------t- =IB.;....;ANIBIC kód: SK6002000000000011 321192f SUBASKBX 

Vybavuje: Jozef Hedera, starosta 
Sekcia komerčného trhu a obcí 
útvar predaja-Sever 
Ivan He1nrich, manažér predaja 
Závodská cesta 26/2949 

telefón: 0917 871778 
fax: 

01 O 22 Lilina email: ocu@obechornenastice.sk 

telefón: 041/626 2425, 0905 989073 
fax· 041/626 869~ 
email· ivan .heinnch@spp.sk 
A. Adresa pre poštový styk": ak odberateľ požaduJe doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

Obec: Horné Naštice 1 Ulica: Horné Naštice 
Obec Horné Naštice 

PSČ a pošta: 956 41 Horné Naštice 

Telefón: 0917 871778 Fax: 

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: 
Prevodný príkaz - príjem Klasicky - mesačný cyklus 

Termín začatia dodávky: 

l C.orient.: 75 l C.súp.: 

j E-mail: 

l 
číslo ZDP · ZU pre FA: 
6300225959 

l 
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovatel'om distribučnej siete po splnen i podmienky pripojenia odberného 
plynového zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávate ľa . deň prepisu odberateľov na 
odbernom mieste, deň montáže meradla). 

Dlžka trvania zm luvy: zmluva na dobu určitú , t. j. od 1.9.2015 do 31.12.2016 

Poznámky: OP: 5100000980 

'Ak sa s odbemterom uzatvára zmluva na v1ac odbernych mest ndresa pro pottový styk Je platná pre vSetky odberné m esta odberatefa 
•• 1\k odberalcl vyplni údaj o predpokladanom roCnom O<!bere plynu v kWh aJ m3

• závazná bude hodnota v kWh 
·• "Ncho<liace sa äkrt1111e 

Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie 
Malé podnik;mie a organizácie (maloodber}, resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pri 
dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len "obchodné podmienky") a v zmysle platného cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé 
podnikanie a orga nizácie (maloodber}, resp. cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky, ako aj Cenníka externých služieb a výkonov, ktoré sú 
obsahovo nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej st ránke dodávateľa www.spp.sk. 
Odberateľ svojim podp1som potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami, s cenníkom za dodávku plynu pre odberateľov 
kategóne Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníkom za dodávku plynu pre Malé podniky, ako aj s Cenníkom externých služ1eb 
a výkonov, a tiež potvrdzuje správnosť údajov uvedenych v tejto zmluve. 



Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávatel'a na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávateľ má 
povinnosť zverej niť upravené obchodné podmienky, cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organrzácie (maloodber), 
resp. cenník za dodávku plynu pre Malé podniky, ako aj Cenník externých služieb a výkonov na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk, a to pred 
ich účinnosťou. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečeni a služieb 
spojených s dodávkou plynu. 

Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom 
cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení, resp. pri dodávke 
plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom znení, zverejnenom na internetovej stránke 
dodávateľa www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 7mluvnými stranami, pričom povinnosť 

dodávateľa dodávať plyn do uvedeného odberného miesta/miest začína Termínom začatia dodávky, ako je uvedené vyššie. Odberateľ 

sa zaväzuje akceptovať aj neskorší ako predpokladaný začiatok dodávky plynu definovaný v tejto zmluve ako Termín začatia dodávky 

a to v prípade, ak má dodávateľ obchodné alebo technické prekážky plyn dodávať. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zm luva nahrádza 
doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom o podmienkach dodávok plynu do odberných 
miest špecifikovaných v tejto zmluve. 

V prípade, ak sa zmluva uzatvára na odberné miesto, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a prevádzkovateľ d istribučnej siete 
opätovné obnovenie distribúcie plynu do predmetného odberného miesta spoplatňuje, je odberateľ povinný uhradiťrndodávate rovi 

takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a výkonov zverejneného na internetovej stránke 
dodávateľa www.spp.sk. 

Odberateľ sa zaväzuje po podpise t ejto zmluvy (i) poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosťrnv zmysle príslušnej právnej 
úpravy a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distri bučnej 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 dodávate ľ dodávatel'om plynu do 
odberného miesta podľa tejto zmluvy a (ii) zdržať12Jsa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť. Porušenie záväzku pod ľa 

predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberatel'om a zakladá právo dodávatel'a vyúčtovaťrnodberatel'ovi 

zmluvnú pokutu vo výške súčinu sumy 200 eur a počtu odberných miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny 

dodávateľa . 

Uzatvorením zmluvy o dodávke plynu odberateľ dáva spoločnost i Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

• súhlas/nesúhlas* na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných rek lamných alebo marketingových 
materiálov, a tu najrnä prostredníctvom pošty, elektr1J:"lickej pošty, SMS správ, pr;padne prian,yrn telf!fr;n ickým oslovením 
alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberateľom trvá aj po skončen í zmluvy. 
Odberateľ má právo sú hlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykol'vek (bezplatne) odvolať v písomnej forme. 

* Nehodiace sa prečiarkne 

• súhlas/nesúhlas* na získavanie a spracovanie svojich osobných údajov na účely ich poskytnutia a sprístupnenia tretím 
stranám, ktoré sú na základe tohto súhlasu oprávnené zasielať odberateľovi nevyžiadané obchodné ponuky, in fo rmácie 
o akýchkoľvek produktoch alebo službách dodávatel'a alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk 

alebo informácií kontaktovať, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä 
prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými 
volacími a komunikačnými systémami. 
* Nehodiace sa prečiarkne 

Súhlasy udelené odbcratel'om trvajú aj po skončení zmluvy. Odberatel' má právo udelený súhlas kedykoľvek (bezplatne) odvolať v 

písomnej forme. 

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 
(ďalej Jen "Osobitné dojednania k zm luve"): 6300225959 

Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 1.9.2015 a končí dňom 31 .12.2016 (ďalej len "Vyhodnocovacie 
obdobie"). Táto zmluva je uzatvorená na základe elektronickej aukcie s názvom " Aukcia plyn SK Obce" zo dňa 29.6.2015. 

A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesta, 
identifikované v Prilohe č.1 tejto zmluvy pre produkt Fixácia ceny cez hedging 16 nasledovne: 



·. 

Odberatel' sa zaväzuje na každom jednotlivom odbernom mieste identifikovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len 
.. jednotlivé OM") počas Vyhodnocovacieho obdobia odobrať nasledovné množstvo energie v plyne (tabul'ka č.1 , stlpec D): 

tabuľka č. l 
A 8 c D 

Číslo jednotlivého OM dolná tolerancia horná tolerancia celkové množstvo energie 
spotreby spotreby v plyne za 

50% z celkového 150% z celkového vyhodnocovacie obdobie 
množstva st fpec O množstva sdpec O spolu za jednotlivé OM 

(kWh) (kWh) (kWh) 
4100027895 2 650 7 950 5 300 
4100027907 26 650 79 950 53 300 

Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle tohto bodu je uzavretá výlučne na účely použitia zvýhodnených sadzieb 
zložiek ceny SOP0 , SOPp a FMS0 podl'a písm. (ii) tohto bodu -tejto zmluvy a nemá dopad na povinnosť odberatel'a 
plynu zaplatiť dodávatel'ovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu podl'a tejto zm luvy, cenníka a obchodných 
podmienok pre opakované dodávky plynu aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (a) ak svojím odberom 
plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďa lš ích úkonov 
(služieb) zo strany dodávatel'a plynu alebo prevádzkovatel'a distr ibučnej siete, a tieto sú spoplatňované podl'a 
príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak vznikne dodávatel'ovi plynu povinnosť takéto platby 
uhrádzať voči prevádzkovatel'ovi distribučnej siete. 

(ii) Dodávate!' pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenn íka s tým, že pre 
každé jednotlivé OM odberatel'a v rámci jednotlivých OM uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorých dodávka je 
oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOP0 , SOPp a FMS0 počas celého 
Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne: 

pre druh tarify M2 fixná SOP0 0,02400 €/kWh, 
pre druh tarify M3 fixná SOP0 0,02320 €/kWh, 

pre druh tarify M2 fixná FMS0 0,00 €/mes, 
pre druh tarify M3 fixná FMS0 0,00 €/mes, 

pre druh tarify M2 fixná SOPp 0,0014 €/kWh, 
pre druh tarify M3 fixná SOPp 0,0014 €/kWh. 

Fixácia ceny za služby obchodníka podl'a písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom 
odbernom mieste odberatel'a , celá alebo časť dodávaného objemu plynu , bude podliehať cenovej regulácii v zmysle 
platných legislatívnych predpisov, a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a alebo použitie odobratého plynu, a cena 
stanovená podľa písm. (ii) bude v rozpore s cenovou reguláciou , postup podl'a písm. (ii) sa neuplatní; dodávate!' 
v takomto prípade oceni dodávku plynu podl'a cenníka dodávatel'a platného pre ocenenie dodávky plynu za 
regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií podl'a predošlej vety bude p odliehať iba časť dodávaného objemu 
plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávate!' ceny podl'a platného 
cenníka dodávatel'a pre danú kategóriu odberatel'a ; nárok na fixáciu ceny v zmysle písm. (ii) vo vzťahu k dotknutému 
odbernému miestu tým odberatel'ovi zaniká. 

Dodávate!' uplatni takto fixovanú cenu za služby obchodníka vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle 
platných obchodných podmienok. 

Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

B. Dodávate!' vyhodnoti celkové množstvo energie odobraté odberatel'om na jednotlivom OM po skončeni 

Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončeni Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podl'a toho, čo nastane 
skôr. 

Ak odberatel' poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie na každom jednotlivom 
OM identifil<ovanom v Prílohe č . 1 tejto zmluvy množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby určená pre 
jednotlivé OM (tabul'ka č. 1 , stípec B), má dodávate!' právo doúčtovať za jednotlivé OM odberatel'ovi zmluvnú pokutu tzv. -
poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom)*0,005€/kWh. 



Ak odberatel' poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie na každom jednotlivom OM 
identifikovanom v Prílohe č.1 tejto zmluvy množstvo energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby určená pre 
jednotlivé OM (tabul'ka č. 1 , stfpec C), má dodávateľ právo doúčtovať za jednotlivé OM odberatel'ovi zmluvnú pokutu tzv. -
poplatok za prečerpanie množstiev nasledovne: 

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou 
spotreby)*O,OOS€/kWh. 

C. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto zmluvy sa odberatel' zaväzuje predložiť dodávatel'ovi stav meradiel za 
jednotlivé odberné miesta odberatel'a uvedené v Prílohe č. 1 ku dňu začia tku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia , a to vždy 
najneskôr do troch pracovných dni. Ak odberatel' nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, 
použije dodávate!' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového 
poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 

D. V prípade, ak odberatel' ukonč i odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo prevodu 
výkonu jeho činnosti na treti subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberatel' do práv a povinnosti odberatel'a 
(uzavretím trojstrannej dohody s dodávatel'om a pôvodným odberatel'om), pri vyhodnoteni skutočného odberu zohl'adni 
dodávate!' novému odberatel'ovi množstvo odobraté pôvodným odberateľom , ak sa strany nedohodnú inak. 

E. Zmluvné strany sa dohodli , že dodávate!' bude vystavovať počas účinnosti zmluvy vyúčtovacie faktúry za dodávku plynu, 
ako aj faktúry za opakované dodávky plynu samostatne za každé jednotlivé odberné miesto odberatel'a, identifikované 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Všetky faktúry vystavené dodávatel'om budú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia . 

F. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených v Prílohe č. 
1 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Táto zmluva je uzatvorená na základe Zmluvy o sprostredkovaní ev.č. : 273/15CEZ 
uzatvorenej dňa 5.8.2015 medzi zmluvnými stranami na strane Záujemcu - dodávatel'a: Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO : 35815256 a sprostredkovatel'om: e-aukčni portál s.r.o .. Vršovická 1525/1 d, 
Vršovice, 101 OO Praha , česká republika . Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade rozporu majú ustanovenia tejto 
Zmluvy o sprostredkovaní prednosť pred ustanoveniami zmluvy o dodávke plynu ako aj pred obsahom všeobecných 
obchodných podmienok a cenníka dodávatel'a. 

G. Zmluvné strany sa dohodli, že doba trvania zmluvy je dohodnutá na dobu určitú , pričom účinnosť Zmluvy je zhodná 
s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) týchto osobitných dojednaní. 

H. Neoddehteí'nou súčasi'ou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberatf:l'ov kal:.:górie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberatel'ov kategórie Malé 
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom zneni, zverejnené na internetovej stránke dodávatel'a www.spp.sk 

I. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako termín 
začatia dodávky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie , a to v rozsahu a spôsobom 
určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podl'a predchádzajúcej 
vety má odberatel', ktorý je povinný o splneni tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávatel'a. Ak dôjde k zverejneniu 
zmluvy po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah 
ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich 
práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v obdobi od 1.9.2015 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podl'a 
tohto bodu. 

J. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch , z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrži 
1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. 

K. Zmluvné strany prehlasujú , že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom 
oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokol'vek 
nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkol'vek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje 
vlastnoručné podpisy. 

Za dodávateľa: 

- 1 SEP. Z015 
V Žiline, dňa: 

ti SKY RIEl YSEl, U. 
n . nivy 44/a 

TISLAV S 
......................... .......... ~~ ......... ....................... ..... . 
Ivan Heinrich , manažer predaja 
splnomocnený zástupca dodávatel'a 

Za odberateľa: 

-/f.1v~1-- t. -~ t l:_ o rf . t:J ( r 
V ... : .................................. d ňa 



Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre odebratel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), 
čí slo: 6300225959 

Odberné miesto 

Dátum 
prlhláse 

nl a člslo OM názov OM POD 

Obec 
Ho mé 

4100027895 NaStice • SKSPPDIS000310306436 
l elelových. 

1.9.2015 Jednota 
Obec 
Horné 

4100027907 Našuce • SKSPPDIS000310306437 
Obecny 

1.9.201 5 úrad 

Za dodávatel'a: 

v ž iline. dňa: - 1 SEP. Z015 

............................... .. .. nn;n.\: """""'"''"'"" " " """ ' 

Ivan Heinrich, manažér prMaja 
splnomocnený zástupca dodávatel'a 

Obec 

Ho mé 
Našt1ce 

Horné 
Našt1ce 

Zmluvné 
množstvo v kWh 

Predpoklad. za 
Člslo Č Is lo ročný odber vyhodnocovacie Dohodnutý 

Ulica orient. sú p. v kWh" obdobie druh tarify 

4000 5 300 M2 
Horné 

Na štice 8 8 

40 000 53 300 M3 
Homé 
Na štice 75 

Za odberateľa : 
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