
Číslo obchodného partnera: 5100027371 

S - KLASIK 
OBCHODNÉ TAJOMSTVO 

Dodatok č. 3/2014 k zmluve o dodávke plynu 
číslo obchodného partnera: 5100027371 

Zmluvné strany 

Dodávateľ Odberateľ 
Obchodné meno Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola M R. 

Štefánika ul. SNP č. 3 

Právna forma 
Označenie registra 

akciová spoločnosť 
Obeh. register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 

Rozpočtová organizácia 

Adresa Mlynské nivy 44/a SNP 3 

PSČ, sídlo 825 11 Bratislava 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Spoločnosť zastúpená Konajúci v mene spoločnosti 

Meno 
Funkcia 

Meno 
Funkcia 

Ing. Peter Pavilek 
vedúci predaja 
splnomocnený zástupca dodávateľa 

Mgr. Vlasta Koudelová 
riaditeľka školy 

ICO 
DIČ 
IČDPH 
SK NACE 

35815256 
2020259802 
SK7020000372 
35230 

36071145 

85200 

Banka 
BIC 
Číslo účtu/kód banky 
IBAN 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
SUBASKBX 
1033311555/0200 
SK27 0200 0000 0010 3331 1555 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
SUBASKBX 
1634455853/0200 
SK06 0200 0000 0016 3445 5853 

Adresa pre poštový 
Styk 

SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí Základná škola M.R. 
Štefánika ul. SNP č. 3 

Mlynské nivy 44/C SNP 3 

825 17 Bratislava 26 900 28 IVANKA PRI DUNAJI 

Kontaktná osoba pre 
zmluvné podmienky 
Telefón 
Fax 
E-mail 

Viera Medvedzová 

02/62622413 
02/62628593 
viera.medvedzova@spp.sk 

Mgr. Vlasta Koudelová 

02/45943315 

stefanik@zsivanka.edu.sk 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu zo dňa 17.10.2011 vrátane jej dodatkov a príloh 
tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne: 

Viera Medvedzová 

mailto:viera.medvedzova@spp.sk
mailto:stefanik@zsivanka.edu.sk


Číslo obchodného partnera: 510b 

1. Definície pojmov 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie: 

a) denným maximálnym množstvom OM (DMM) maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ 
oprávnený odobrať podľa tejto zmluvy v príslušnom OM v ktorýkoľvek Deň počas obdobia, na ktoré sa 
toto množstvo objednáva, 

b) Energetickým poradenstvom možnosť odberateľa využívať jednoduché technické poradenstvo 
a priebežné konzultácie súvisiace s využitím plynu a tepla, podľa jeho potrieb počas účinnosti zmluvy, 

c) neoprávneným odberom odber plynu v prípadoch definovaných Zákonom č. 251/2012 Z.z. 
o energetike v znení neskorších zmien a doplnení (Zákon o energetike), 

d) nomináciou plynu (nominácia) predchádzajúce hlásenie odberateľa dodávateľovi o množstve plynu, 
ktoré chce odobrať v príslušnom OM podľa tejto zmluvy v každom Dni, 

e) Obdobím OM obdobie, na ktoré sú pre príslušné OM uvedené v tejto zmluve dohodnuté zmluvné 
množstvá (ZM a DMM) a počas ktorého trvá záväzok dodávateľa dodávať do príslušného OM plyn, 
pričom Obdobie OM predstavuje štandardne obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

f) obchodnou jednotkou dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu 
zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením, 

g) objemovou jednotkou množstvo plynu, ktoré pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a 
nulovej relatívnej vlhkosti (suchý plyn) zaberá objem 1 m3, 

h) odberným miestom (OM) miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, do ktorého dodáva 
dodávateľ odberateľovi plyn podľa tejto zmluvy, ktoré je charakterizované svojím číslom, názvom a 
umiestnením, zmluvnými množstvami (ZM a DMM), príp. Obdobím OM, 

i) odberným plynovým zariadením (OPZ) zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu, 

j) plynárenským dňom (Deň) časové obdobie 24 hodín, definované všeobecne záväzným právnym 
predpisom, 

k) plynom zemný plyn, ktorý je zmesou uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom, 

I) prevádzkovateľom distribučnej siete (PDS) plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu, 
ktorý vykonáva distribúciu plynu do OM, 

m) spoločným zmluvným množstvom (SZM) zmluvné množstvo dohodnuté pre všetky OM podľa tejto 
zmluvy, 

n) stavom núdze náhly alebo hroziaci nedostatok plynu, ktorý môže spôsobiť zníženie alebo prerušenie 
jeho dodávok. Podrobnosti o postupoch pri stavoch núdze stanovuje všeobecne záväzný právny 
predpis, 

o) Technickými podmienkami PDS dokument vydaný PDS na zabezpečenie fungovania distribučnej 
siete na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý je pre zmluvné strany záväzný, 

p) Vyhodnocovacím rokom obdobie maximálne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 
maximálne však do konca účinnosti zmluvy, za ktoré dodávateľ štandardne vyhodnocuje odobraté 
množstvo energie v plyne oproti dohodnutému spoločnému zmluvnému množstvu (SZM), 

q) zmluvným množstvom OM (ZM) množstvo plynu požadované odberateľom pre príslušné OM, ktoré 
sa odberateľ zaväzuje odobrať v rozsahu podľa tejto zmluvy v príslušnom OM počas obdobia, na ktoré 
sa toto množstvo objednáva a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť. 

2. Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku plynu podľa tejto zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb 
s dodávkou (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu), vrátane prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku odberateľa, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve; dodávateľ je teda 
povinný dodať odberateľovi do každého OM množstvo plynu dohodnuté pre príslušné OM po dobu trvania 
obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva. Odberateľ sa zaväzuje odobrať plyn v každom príslušnom 
OM a zaplatiť za plyn odobratý vo všetkých OM dohodnutú zmluvnú cenu. Záväzok dodávateľa dodať plyn 
do príslušného OM je splnený umožnením odberateľovi plyn odobrať. 
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Číslo obchodného partnera: 510002 

Príloha č 

II. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom 
dotknuté. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 
01.01.2014, ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tejto 
zmluvy. 

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

výtlačok. 

Za odberateľa: 

Ing. Peter Pavilek 

vedúci predaja 

splnomocnený zástupca dodávateľa 

Mgr. Vlasta Koudelová 

riaditeľka 

SLOVENStf PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a ä. 
Mlynské nivy 44/a 

«25 11 BRATISLAVA 26 
- 4 1 9 -

Záklíidná škola M.R.Šíefánika 
SNP.v'XX) 28 Ivanka pri Dunaji 
I(ľ0:3607 II45 DIČ2021608908 

5 

Miesto: Bratislava, dňa: 

Viera Medvedzová 
manažér p r e d a j a 

26 


