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Dodatol< l< zmluve o zdruŽenej dodávl<e plynu tnnogy

innogy Slovensl<o s. r. o. tČo: 44291809
Hviezdoslavovo námestie 13,811 02 Bratislava lČ DPH: sa<2o22646549
Mlynsl<á 31,042 91|(ošice olČ' 2022646s49
Citibanl< Europe plc, pobočl<a zahr. banl<y,

IBAN:5l(46 8130 0000 OO211O74 0201, BIC:ClTlSI(BA
obchodný register o|<resného sÚdu Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽl<a č.92491/8

obec Malý Slavl<ov lČo: 31984673
Cerlachovsl<á 52, 060 01Malý SIavl<ov lČ opH:

Cerlachovsl<á 52, 060 01 Malý S|avl<ov DlČ.

lne

5200036169

obec@obecmalyslavl<ov.sl< Telefón +421911540317

(d'alej ako,,Dodatol<")

Dodávatel'
obchodné meno'
SÍdlo spoločnosti:
Korešpondenčná adresa:
Banl<ove spojenie:

Zápis v registri.

Odberatel'
obchodné meno:

SÍdIo spoločnosti.
l(orešpondenčná adresa:

Zápis v registri:

Zál<aznÍcl<e číslo:

Meno zástupcu:
E-marl:
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odbeĺatel'a Dodávatel'(d'alej aj al<o ,,zmluvné strany") sa dohodli na zÍnene Zmluvy o združenej dodávl<e
plynu za niŽšie uvedených podmienol<.

Produl<t; BlzNls Benefit so zl'avou vo výšl<e 3 %o z CennÍl<a zemného plynu pre odberatel'ov l<ategórie
maloodber firmy a organizácie _ malé podnil<y.

Zl'ava sa uplatňuje z vaĺiabilnej časti ceny za dodóvlĺu plynu bez Dĺll l, l<torá je uvedená pre tarifu odberatel'a
v Cenníl<u zemného plynu pre odberatel'ov l<ategórie maloodber firmy a organizácie - ma|e podnil<y platnom
v čase dodávl<y počas doby viazanosti. Zl'ava sa uplatňuje na odberné miesta odberatel'a, uvedené v tomto
Dodatl<u.

Doba viazanosti: 30 mesiacov

odberatel' sa zavázvje počas doby vĺazanosti odoberať od Dodávatel'a plyn vo svojich odberných miestach
pripojených do distribučnej sÚstavy (d'ale1 al<o ,,zavázol< viazanosti").

ol<rem ceny za dodávl<u je odberatel' povinný platiť.

a) cenu Za stálu mesačnÚ platbu, Za prepravu, štruktÚrovanie, distribÚciu podl'a al<tuálneho Cenníl<a zemného
plynu pre odberatel'ov l<ategórie maloodber fimy a organizácie _ male podnil<y a ostatné regulovane
poloŽl<y, l<torých výška je určená podl'a al<tuálnych cenových rozhodnutí URSo platných a Účinných v Čase
dodarlia zerrlĺ lélrtl plyĺ lu,

b) poplatl<y za sluŽby podl'a cenníl<ov služieb prísIušného Prevádzl<ovatel'a distribučnej sÚstavy (PDS)
a Dodávatel'a platných v čase posl<ytnutia sÚvisiacej sluŽby, al< ich odberatel'svojím l<onanÍm spôsobil alebo
vyŽiadal',

c) dane, popIat|<y, prípadne iné platby podl'a platných právnych predpisov, al<o aj platných a Účĺnných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

osobitné ustanovenia
Dňom Účinnosti Dodatl<u sa doba trvania Zmlwy mení na dobu určitÚ podl'a zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti sa Zmluva sa automaticl<y predlŽuje o d'alších 12 l<alendárnych mesiacov, a to aj opal<ovane, al<

odberatel'písomne neoznámi Dodávatel'ovi,Žetrvá na ul<ončení Zmlwy, najnesl<ôr 3 mesiace, najsl<ôr všal< 6
mesiacov pred uplynutím viazanosti, alebo v rovnal<ých lehotách aj pred uplynutím l<aždého d'alšieho
predĺženého obdobia trvanĺa Zmluvy.
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Prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci Al<ceptácie Dodatl<u odberatel'om je dňom Účinnosti Dodatl<u,
začiatl<om doby viazanosti a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zmluuy.

odberatel' uzavretím Dodatl<u vyjadru1e sÚhlas, že na zaklade dohody zmluvných strán je Zrnena Zmluvy moŽna
aj v inej al<o pĹsomnej forme, a to aj v prÍpade, al< bola zmluva uzatvorená pĺsomne. Zmluva môŽe byt zmenená
aj na základe prijatia Dodávatel'om ponÚl<aného produl<tu/programU zo strany odberatel'a majÚceho za následok
Zmenu Zmlwy (d'alej al<o ,,al<ceptácĺa") Dodávatel' môŽe určiť al<ýl<ol'vel< spôsob, formu a obsahové náležitostĺ
al<ceptácie za predpol<ladu sÚladu s právnymi predpismi Slovensl<ej republiI<y (naprÍl<lad telefonicl<y
na Zakaznícl<ej linl<e, pÍsomne v Zál<aznícl<ych centrách, Al<ceptácia podávaná prostredníctvom internetoveho
portálu na webovom sídle Dodávatel'a, Al<ceptácia prostrednĹctvom elel<tronicl<e-j pošty na adrese Dodávatel'a)
Dohoda o Zmene Zmluvy uzatvorená na základe al<ceptácie Dodávatel'om ponÚl<aného Dodatl<u zo strany
odberatel'a sa povaŽuje za platne uzavretÚ v deň doručenia al<ceptácie Dodávatel'ovi okrem prípadov,
al< l< uzavretĺu dohody o Zmene Zmlwy došlo ĺnak neŽ písomne. V tal<om prípade Dodávatel' písomne
bez zbytočného odkladu potvrdí odberatel'ovi zmenu Zmlwy (d'alej ako ,,Potvrdenie") a Účinnosť dohody
o Zmene Zmluvy nastáva doručením Potvrdenia odberatel'ovi, najnesĺ<ôr všal< tretí pracovný deň po odoslaní
písomneho Potvrdenĺa na adresu odberatel'a naposledy oznámenÚ odberatel'om. Písomná forma Potvrdenia je
zachovaná aj vtedy, al< Potvrdenie obsahuje sl<enované podpĺsy oprávnených zástupcov Dodávatel'a. odberatel'
berie na vedomie a sÚhlasí, že doručenie odberatel'om podpĺsaného Dodatku Dodávatel'ovi alebo jeho ine
výslovne al<ceptovanie odberatel'om (spoločne d'alej al<o ,,Al<ceptácia") je zároveň sÚhlasom odberatel'a
so zmenami a doplneniami Zmluvy o zdruŽenej dodávl<e plynu uzavretej medzi Dodávatel'om a odberatel'om
(d'alej ako ,,Zmlwa")

Všeobecné UstanoVenia

Po ul<ončení doby vĺazanosti a počas trvania d'alšieho Zmluvného obdobia bude odberatel'ovi fal<turovaná cena
podl'a aktuálneho Cenníl<a zemného plynu pre odberateI'ov l<ategórie maloodber firmy a organizácie - malé
podniky., al< sa Zmluvné strany nedohodnÚ inal<.

Stav určeného meradla na oM l<u dňu Účinnosti Dodatl<u sa určí na základe typového diagramu dodávl<y
a sl<utočnej spotreby za al<tuálne zÚčtovacie obdobĺe alebo samoodpočtom odberatel'a.
Ak odberatel'počas Účinnosti Zmĺuvy stratí nárol< na regulované ceny zemného plynu pre malé podnil<y, bude
odberatel'ovi fakturovaná cena podl'a v danom čase platného Cenníl<a zemného plynu pre odberatel'ov
kategórie maloodber fkmy a organĺzácie, pol<ial' sa odberatel' a Dodávatel' nedohodnÚ inak. Uplatňovanie
neregulovaných cien nemá vplyv na dohodnuté podmienl<y dÍŽky trvanĺa Zmluvy.

Záverečné ustanovenĺa
ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajÚ nezmenené v platnosti.
Dodatok je vyhotovený v dvoch vvhotoveniach, pričom l<aždáZmluvná strana dostane jedno vyhotovenie'
Ak je Dodatol< povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č. 211/2ooo Z' z' o slobodnom prÍstupe
l< informáciám (d'alej aj al<o ,,Zál<on"), odberatel' sa zavazuje zverejniť Dodatol< v sÚlade so Zál<onom, inal<
zodpovedá za to, ŽeDodatok nenadobudne Účinnost.

odberatel'vyhlasuje, Že obsahu Dodatl<u rozumie a sÚhlasí s podmienkami.

zA oDBERATEĽA:
VHq'Ĺoh\ SLo,ko.,€ dňa Úď. oY.2olo

a?^-
)s. Ĺ^ĺĺr'Lo,- o74r.c - sla

Meno, priezvisl<o, podpis
roslq

ZA DODAVATEĽA:
V l(ošiciach dna O7.O7.2O2O

lng. Martin Petrašovič
za innogy Slovensl<o s. r. o.

lD predajcu: 510007
Meno predajcu. Marián Crutl<a
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Zoznam odberných miest:
PoD kód oM Adresa oM
SKSPPD|S0010'l0904547 Cerlachovsl<á 54, 060 01 Malý Slavkov
SKSPPD|S0010i0900857 Gerlachovská 52, 060 0'l Malý Slavkov
SKSPPD|S0010109oO858 Gerlachovsl<á54,060 01 Malý Slavkov
SKSPPDIS00i010900859 Gerlachovská 54, 060 01 Malý Slavkov

Tarifa OM
MBIZNIS_2
MBIZNIS 3
MBIZNIS_3
MBIZNIS_3
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Celková koncová cena
l(oncove ceny pre 1ednotlive tarify sa sl<ladajÚ z ceny Za dodávl<u p|ynu a z ceay za sluŽby
Spo']ene s dĺstrlbÚciou a prepravou plynu.

Cenníl< zemného plynu
innogy Slovensl<o
pre odberatelbv l<ategorie maloodber
firmy a oÍganazácie _ malé podnil<y

CennĹl< platny od 1. 1' 2o2o

o

0
Tariía

M Biznis l
M Biznis 2
M Biznis 3
M Biznis 4

Tariŕa

M Biznis 1

M Biznis 2
M Biznis 3
M Biznĺs 4
M Biznis 5

Stála mesačná platba za 1 oM
EUR/mesĺac EUR/mesiac

bez DPH s DPH
2,78 3,34
5,76 6,91

8,64 10,37
13,36 16,03

VariabiIná časť
EUR/KWh EUR/KWh
bez DPH s DPH
0,0457 0,0548
0.0334 0,0401
0,0358 0,0430
0,0343 0,0412

Preprava
Vaĺiabilná časť

EUR/kWh bez DPH
0,0024
0,0029
0,0028
0,0028
0,0028

rnnogy

M Biznĺs 5 42,45 0,0500
M tsiznĺs 6 51.78 62,',t4 0,0416 0,0499
Ceny uvedené s DPH 20 0Á su orientačné a aezahŕŕ,a1u spotrebnÚ dan, <torá bude
fal<turovan á podl'a platn1i ch pr ávnych p red pi sov'

Mal m podnil<om, pre rol< dodávl<y t, je odberatel' plynu mimo domácnosti
odoberajÚci plyn na základe zmluvy, l<torého spotreba plynu v rol<u t-2 za všetl<y
jeho odberné miesta bola najvĺac 100 000 kWh. Malyi podnil< preul<áŽe spotrebu
plynu pod|'a prvej vety fal<tÚramĺ za odobraty plyn v rol<u t-2, resp' vyÚČtovacou
fa|<tÚrou za odber p|ynu v rol<u t-2. Ak odberatel'neodoberal plyn cely rol< t-2,
cena podl'a tohto cennĺl<a mu nebude pr|znana'

Prehläd taríf pre Účely ocenenia odberu plynu pre malé podnĺky:

Tarifa je odpor čaná pre odbeÍné miesta,
Tarifa ktor ch odber plynu za 12 po sebe nasledujÚcich kalendárnych

mesiacov je v nasledovnom íozpätí:
M Bĺznis 1 0 - 213B kwh vrátane (prĺbliŽne do 200 mr vĺátane)

M Biznis 2 nad 2138 kwh do 18173l<Wh vrátane (pribliŽne nad 2OO m 
j

do 17O0 m3 vrátane)
M Biznĺs 3 nad 18173 kwh do 42760 l<Wh vrátane (pribliŽne nad 170O mr

do 4 000 m3 vrátane)
M Biznis 4 nad 42760 kWh do 69 485 kWh vrátane (pribliŽne nad 4 000 mj

do 65OO mj vrátane)

M Biznis 5 nad 69 4B5 I<Wh do 85 000 l<Wh vrátane (prlbliŽne nad 6 500 m3

do7 951m: vrátane)
M Biznis 6 nad 85 000 l<Wh do 100 000 l<Wh vrátane (prĺbliŽne nad 7 951 mJ

do 9 355 m3 vrátane)

innogy Slovensl<o S. r. o., Hviezdoslavovo námestie ']3, B11 02 Bratislava (d'alej

len ,,Dodávatel"') je oprávneny jednostranne zmenit druh tarify odberate|bvi, al<

v dosIed|<u zmeny právnych predpisov dojde zo strany prevádzl<ovatel'a distribučnej
siete, do l<torého siete 1e odberne miesto odberatel'a plynu pripojené, |< zmene
zaradenia do tarifnej sl<upiny v rámci zabezpečenia distribÚcie plynu.

odberné miesta sa zaradia do prĺslušn ch taríf (M Biznis ''l aŽ M Biznis 6) na
zál<lade zmluvne dohodnut ch roČn;ich mnoŽstiev dodaneho plynu, resp', al<

predpol<ladane množstvo nie je v zmluve dohodnute, na zal<lade posledného
známeho fyzicl<ého odpočtu spotreby plynu danych odbern ch miest.

Ak mnoŽstvo p|ynu odobrate ma|;im podni|<om za fal<turačne obdobie presiahne

50,94 0,0417

Distribtlcia
Stála mesačná platba Variabilná časť

zalOM
EUR/mesiac bez DPH EUR/kWh bez DPH

1,78 0,0217
4,76 0,0095
764 0,0092
12,36 o,oo77
41,45 0,0070

Ceny za dodávl<u plynu od innogy Slovensl<o

Tarifa '.,,?ľfiiä.*ŤJlďba 
za 1oM

M Biznĺs'] 1,00

Vaĺiabilná časť
EUR/kWh bez DPH

0,0216
M Biznis 2 1,00 0,0211
M Biznis 3 1,00 0,0238
M Biznis 4 1.00 0,0238
M Biznrs 5 i,00 0,0319
M Biznis 6 1.00 0,0319

Ceny za služby spojené s distribÚciou a prepravou plynu na základe rozhodnutia
Uradu pre reguláciu sietov ch odvetví
Ceny za služby spojene s distrĺbÚciou plynu (rozhodnutie č. oo2o/2017/P, zmenene
rozhodnutĹm ooB9/2017/P zo dna 25' 1 2017) a sIužby spo]ene s prepravou p|ynu
(rozhodnutie č ao21/2o17,/P) sÚ uvedene na zál<lade rozhodnutĺ Uradu pre regu]áciu
sietovych odvetví'

.+

M Biznis 6 50,78 0,0069 0,0028



Úroven 100 000 l<Wh, Dodávate|' moŽe ocenit cely odber odberate|'a od začĺatl<u
fa|<turačneho obdobia sadzbou za odobraty plyn stanovenou pre odberatelbv
p|ynu s dohodnut m druhom tarify 7 alebo 8 označenom al<o druh tarify pre
odberne mĺesta, l<torych odber plynu za posledn ch i2 l<a|endárnych mesiacov je
nad TOO000 kwh, v zmysle platneho cenníl<a Dod vatel'a. Cennŕl< zemného plynu
pre odberatelbv l<ategorie fumy a organizacie.

V prĹpade zmeny predpol<|adanej ročnej spotreby na odbernom mieste (däle1

|en ,,oM") má odberate|' právo požiadať o Zrnenu tarify raz za 12l<alendárnych
mesiacov, najsl<or všaI< po uplynutÍ 12l<alendárnych mesiacov od začiatl<u dodávl<y,
pol<ial'sa s Dodávatelbm nedohodne inal<; pri tal<ejto Zmene je potrebne nah|ásiť
stav plynomerU na príslušnom oM' Zmena tarify je moŽná len l< termínu. l<edy
Dodávatel' plynu može uzatvorit na zál<lade pIatnyich právnych predpisov pre
príslušne odberne miesto novÚ zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribÚciĺ
p|ynu' Táto zmena podlieha schváleniu Zo Strany Dodávatel'a

Cena sa uplat u1e podl'a tohto cennĺl<a pre l<aŽde oM odberatel'a samostatne
a sl<ladá sa zo stá|ej mesaČne1 platby (EUR/mesiac) a z variabilnej časti za odobraty
plyn (EUR/kWh).

Stála mesačná platba za oM bude fal<turovana za kaŽd l<alendárny mesĺac
fa|<turačneho obdobia' Za neucelene Časti |<aIendárnych mesiacov sa vyfa|<turu.je
platba za l<aŽdy začaty den dodávl<y nasledovne _ stála mesačná platba sa
vydelí počtom dní prĺslušného mesiaca a vynásobĺ počtom dní dodáv|<y V danom
mesiaci. Dodávatel'neuplatnuje stá|u mesačnÚ sadzbu za obdobie odberatelbm
vopred písomne oznámenej re|<onštru|<cie odberného plynového zariadenia, pri
l<torej prevádz|<ovatel' distribučnej siete vyl<oná na žiadosť odberatel'a demontáŽ
určeneho meradla'

Sadzba za odobraty plyn bude fal<turovaná za jednot|<u dodaného mnoŽstva
energie v plyne, l<tore predstavuje mnoŽstvo plynu zodpovedajÚce ] l<Wh
tepe|nej energie uvo|henej jeho dol<onal;im spáĺenĹm ' Zál<ladom pre Účtovanie
dodáv|<y plynu je dodane mnoŽstvo energie v plyne, |<toré sa vypočlta ako sÚčln
objemu plynu vyjadreneho v m: pri teplote 15 "C, absolÚtnom tla|<u']01,325 kPa,
reIatívne1 vlh|<osti Q = 0 (tzv. such;i plyn) a priemernej hodnoty spalbvacieho tepĺa
objemoveho v kWh/m' podl'a vyhláš|<y Ministerstva hospodárstva Slovensl<ej
republiky č. 269/2012 Z' z., l<torov sa ustanovujÚ podrobnosti o zásadách
prepočtu objemovych jednotiel< mnoŽstva plynu na energru a podmienl<y, za
ktor1ich sa vyl<onáva stanovenie objemu plynu a spalbvacĺeho tepla objemoveho.

odberate|'vhradza v priebehu fal<turačneho obdobĺa cenu Za opal<ovane dodáv|<y
plynu (d'aIej len ,,preddav|<ove platby") určené Dodávatelbm' Prĺ určenĺ v šl<y
preddavl<ovychpIatiebDodávatel'zohl'adnĹsl<utočn;i odber plynuzapredchádzajÚce
porovnate|hé fal<turačne obdobie alebo p|ánovany odber plynu na nas|edu'1Úce
fal<turačne obdobie' Dodávatel' je oprávneny zmeniť vyšl<u preddavl<ovych
platieb pri zmene v;išl<y odberu plynu odberate|ä oproti predchádza1Úcemu
porovnate|hému fa|<turaČnemu obdobiu , pri zmene druhu tarify a/alebo pri zmene

ceny pIynu. Zmenu rozpisu preddavkov ch pIatieb Dodávatel' písomne oznámi
odberatelbvĺ' Fal<turaČné obdobie je obdobie, za l<tore sa vyl<onáva vyÚčtovanĺe
odberu plynu' Faĺ<turačne obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovym obdobĺm
a može pozostávať z viacerych odpočtovych obdobĹ. VyÚčtovanie odberu plynu
vy|<onáva Dodávatel' najmenej jedenl<rát ročne.

Finančne zavázl<y Dodávatel'a voči odberatelbvi vyplyva.1Úce z vyÚčtovania
dodávl<y p|ynu sa vysporiadajÚ do 14 dní odo dna vystavenia vyÚčtovacej fal<tÚry
Odberatelbvi.

Cena za prĹstup do prepravne1 siete a píepravu plynu a cena Za prĺstup do
distribučne1 siete a distribÚciu pIynu podl'a príslušnych larif za dlstrlbÚciu plynu,

1e prrpočÍtaná |< cene za dodávl<u plynu podl'a cenového rozhodnutia Uradu pre
reguláciu sietov ch odvetvĹ na príslušny ro|<' Cena za prístup do distribučnej
siete a distrĺbÚciu plynu bude určená podl'a tarifnej sl<upiny, do |<torej je odberné
miesto odberatel'a zaradene' l(aŽde odberne miesto odberatel'a bude zaradene
do príslušnej tarifnej sl<upiny na zá|<lade predpol<ladaného ročneho mnoŽstva
pĺynu dohodnuteho v zmluve, resp., al< predpol<ladané množstvo nie je v ZmlUVe
dohodnute, na zákIade pos|edného známeho fyzicl<ého odpočtu spotreby p|ynu
daného odberneho miesta vyl<onaneho za 12 po sebe nasIedujÚcich mesiacov.

Ak je dodávl<a plynu zabezpečovaná distribÚciou plynu cez jednu alebo vlacero
nadväzujÚcich distribučn ch sietÍ, Dodávatel' má od odberatel'a právo aj na Úhradu
nál<|adov spojenych s distribÚciou plynu do oM odberatel'a cez všetl<y tal<eto
nadväzu1Úce distribučne siete (odhliadnuc od nál<ladov spojenych s dĺstribÚciou plynu
cez distribučnÚ sieť SPP - distribÚcia, a' s.), t. j. al<o l<eby mal odberatel'Uzavrete
Samostatne zmluvy o distribÚcii plynu so všetl<;Ími dotl<nutymi prevádz|<ovatelmi
distribučn;ích sietí, cez l<toré sa realizv.e dodávl<a plynu do oM odberate|'a. Tieto
ná|<lady sÚ určené na základe cien za prĺstup do dĺstribučne.j siete a distribÚciu
plynu schválen ch Uradom pre regu|éciu sietov1ich odvetví pre prevadzl<ovatelbv
nadväzu1Úcich dĺstribučn ch sĺetĺ, reSp. na zál<lade ich prísIušn ch cenníl<ov'

l( cenám uvedenym V tomto cenníl<u budÚ fal<turované d'alšje dane a popIatl<y
podl'a pIatnej legislatĺvy.

Platnosť tohto cennĺl<a sa ruší vydanĺm noveho cennĹl<a zemného plynu pre
odberate|bv l<ategorie maloodber firmy a organizácie - male podnil<y.

innogy Slovensl<o, Hv]ezdoslavovo námest e 13. 811 O2 Brat s|ava
l(orešpondenČná adresa' M|ynsl<á 31,o42 91 l(ošĺce
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