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        Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu  
                pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 19.12.2019 
      

Zmluvné strany 

 Dodávateľ:  Odberateľ: 

 
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 miesta: 
RC KT Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice 
 

 
Obec Ruská Nová Ves 
 
Ruská Nová Ves 168 
080 05 Ruská Nová Ves 
 

 
Zastúpený (meno,funkcia) 
 
Ing. Ján Valko 
predseda predstavenstva 
 
Ing. Milan Hargaš 
člen predstavenstva 
 
 

 
Zastúpený (meno,funkcia) 
 
Tibor Kollár 
štatutárny zástupca 
 
 

 
IČO: 35815256  
DIČ:  2020259802  
IČ DPH: SK2020259802 
SKNACE: 35230 

 
IČO: 00327727  
DIČ: 2021225701  
IČ DPH:  
SKNACE:  84110 

 
Bankové spojenie:  

 

Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Č. účtu: 1001018151 / 0200 

IBAN/BIC: SK9002000000001001018151 / SUBASKBX 

 
Bank. spoj.pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s. 

č.účtu:0019925572 / 0200 

IBAN/BIC:SK9802000000000019925572 / SUBASKBX 

Bank.spoj. pre odosl.platby: Všeobecná úverová banka, a.s. 

č. účtu: 0019925572 / 0200 

IBAN/BIC: SK9802000000000019925572 / SUBASKBX 

 
Vybavuje: Slavomír Ducár 
Telefón: +421556262261 
Email:slavomir.ducar@spp.sk 
  

 
Vybavuje:  
Telefón: 
e-mail:  
  

 
ODBERNÉ MIESTO názov: 
OBECNÝ ÚRAD 
 

OBEC: 
Ruská Nová 
Ves 

ULICA: 
Ruská Nová Ves 

ODBERNÉ MIESTO číslo: 
4100037887 
 

PSČ 
a Pošta:  
080 05 

č. súp.: 
168 
 

č.orient.:  
 
 

TELEFÓN: +421910621760 e-mail: ruskanovaves@gmail.com 
 

Adresa pre poštový styk*: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

 
Obec Ruská Nová Ves 
 
 

Obec: 
 

Ulica: 
Ruská Nová Ves 

PSČ a pošta: 
080 05 

Č.orient.: 
168 

Č.súp.: 
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Telefón:+421910621760 
 

Fax: 
 

E-mail:ruskanovaves@gmail.com 
 

Spôsob platby: 
Prevodný príkaz 

Obdobie opakovanej dodávky: 
Mesačný cyklus 
 

 

Predpokladaný ročný 
odber v m3: 
1 931 

Predpokladaný  
ročný odber 
v kWh: 
20 647 
 

Dohodnutý druh tarify: 
M3 

Evidenčné 
číslo  
zmluvy: 
9106639410 

POD: 
SKSPPDIS000910801647 

 
Spôsob zasielania faktúr:  

 
          poštou na adresu pre poštový styk 

 
Termín začatia dodávky:  

Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia 
odberného plynového zariadenia Odberateľa do distribučnej siete, resp. deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu 
odberateľov na odbernom mieste, deň montáže meradla a i. 
 
DÁTUM PRIHLÁSENIA:  01.01.2020 

 
Dĺžka trvania zmluvy: 

 

 
                                                zmluva na dobu určitú do 31.12.2021                         
 

 
Poznámky:  

 

* Ak sa s odberateľom uzatvára zmluva na viac odberných miest, adresa pre poštový styk je platná pre všetky odberné miesta odberateľa 
 

 

 
 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu č. 9106639410 zo dňa 19.12.2019 
vrátane príloh (ďalej „zmluva“) nasledovne : 
 

1. Bod (ii) odseku A. Osobitných dojednaní sa mení nasledovne: 

„ Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka 
s tým, že pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v Prílohe č.1, ktorého dodávka 
je oceňovaná zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOPO  počas 
celého Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:  
 

Druh tarify 
Fixná SOPO 

(€/kWh) 

M3 0,0210 

 
  
Cena za služby súvisiace so skladovaním, prepravou plynu a fixná mesačná sadzba za služby 
obchodníka (FMSo) sú zahrnuté v sadzbe za odobratý plyn za služby obchodníka (SOPo). 
  
Fixná cena za služby obchodníka podľa písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na 
jednotlivom odbernom mieste odberateľa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude 
podliehať cenovej regulácii v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt 
odberateľa alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podľa písm. (ii) bude v rozpore 
s cenovou reguláciou, postup podľa písm. (ii) sa neuplatní; dodávateľ v takomto prípade ocení 
dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované 
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ceny. V prípade, ak cenovej regulácii podľa predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného 
objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta použije dodávateľ 
ceny podľa platného cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; nárok na fixnú cenu 
v zmysle písm. (ii) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká. 
 
Dodávateľ uplatní fixnú cenu za služby obchodníka podľa tohto ustanovenia vo vyúčtovacích 
faktúrach vystavených v zmysle platných OP. 
 
Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.“ 
 

2./ Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu týmto dodatkom neupravené, zostávajú v platnosti 
nezmenené. 
 
3./ 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. 

 
4./ Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť 
01.01.2020.  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 01.01.2020 do nadobudnutia účinnosti 
dodatku podľa tohto bodu. 

 
5./ Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo 
Zmluvných strán dostane jeden rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.  

 
 

 
 
 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 

      

V Košiciach dňa 06.05.2020   V.................................... dňa................. 

 

 

 

………………………………................  ………………………………………......... 
Ing. Slavomír Ducár, PhD., manažér predaja      Tibor Kollár 

 splnomocnený zástupca dodávateľa  starosta obce 


