RWE Gas Slovensko

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
zo dňa 31.5.2013.
(ďalej len „Dodatok“)
Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
V zastúpení:
Zástupca na rokovanie:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v registri:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Mlynská 31, 042 91 Košice
Ing. Rudolf Nehila, splnomocnený zástupca

44291809
SK2022646549
Citibank Europe plc, Pobočka zahraničnej banky, č. ú.: 2110740201/8130
SK46 8130 0000 0021 1074 0201
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 92491/B

(ďalej len „Dodávateľ“)
Odberateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov

Zástupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v registri:

00322741
2020624804

Zákaznícke číslo:

5200008895

0000726522 / 0200
SK4602000000000000726522

(ďalej len „Odberateľ“)
Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 31.5.2013
(ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení:
1. Pre OM Odberateľa bude priznaný produkt Biznis Fix a Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi
cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia (ďalej len „Cena“):
a) cenu za dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vo výške 29,65 €/MWh,
b) stálu mesačnú platbu za odberné miesta, ktorá bude fakturovaná podľa Cenníka zemného plynu
pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - veľké podniky Dodávateľa (ďalej len
Cenník), časť Ceny za dodávku plynu od RWE Gas Slovensko.
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2.
3.

4.

5.

c) cenu za prepravu a cenu za distribúciu, ktoré budú fakturované podľa Cenníka, časť Ceny za
služby spojené s distribúciou a prepravou plynu na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.
Stav určeného meradla na OM ku dňu účinnosti Dodatku sa určí na základe typového diagramu
dodávky a skutočnej spotreby za aktuálne zúčtovacie obdobie, alebo samoodpočtom Odberateľa.
Zmluva sa mení na zmluvu na dobu určitú s viazanosťou 24 mesiacov, pričom žiadna zmluvná strana
nie je oprávnená Zmluvu počas doby viazanosti vypovedať. Dodávateľ poskytne počas doby
viazanosti Zmluvy cenu za dodávku zemného plynu podľa bodu 1a.
Po ukončení doby viazanosti bude Odberateľovi fakturovaná cena podľa aktuálneho Cenníka
(produkt Biznis), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ vyhlasuje, že ceny za dodávku
plynu pre produkt Biznis budú počas doby trvania Zmluvy nižšie ako maximálne ceny uvedené v
Cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie dominantného
dodávateľa plynu na slovenskom trhu.
Ak odberateľ v lehote tri kalendárne mesiace pred dátumom ukončenia dojednanej viazanosti
písomne neoznámi dodávateľovi, že nemá záujem na trvaní zmluvy, táto zmluva sa predlžuje o 12
mesiacov. Dôjde k tomu aj opakovane, ak Odberateľ nedoručí písomné oznámenie Dodávateľovi, že
netrvá na ukončení Zmluvy, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím doby trvania Zmluvy alebo
pred uplynutím každej ďalšej predĺženej doby trvania Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
3. Dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný od 01.11.2014. Deň
účinnosti Dodatku je zároveň prvým dňom viazanosti.
4. Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (ďalej aj ako „Zákon“), je dňom účinnosti Dodatku, a s tým súvisiacich zmien a
doplnení Zmluvy podľa podmienok Dodatku, prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo:
a) k uzavretiu Dodatku a
b) k oznámeniu Odberateľa adresovaného Dodávateľovi o zverejnení Dodatku spôsobom
predpokladaným Zákonom.
Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak Dodatok nespĺňa podmienky na uverejnenie podľa
Zákona.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a
zrozumiteľný, zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Dodatok potvrdzujú svojimi
podpismi.

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

V Košiciach dňa: .........................

V ..................... dňa: .........................

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Nehila
Funkcia: splnomocnený zástupca

Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis: ........................................

Podpis: ........................................
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ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST:
Č. odberného miesta: 100168, 086 33 Zborov, Lesná 10, plánovaná ročná spotreba 277 739 kWh
Č. odberného miesta: 100175, 086 33 Zborov, Lesná 4, plánovaná ročná spotreba 173 729 kWh
Č. odberného miesta: 100170, 086 33 Zborov, Dukelská, plánovaná ročná spotreba 10 973 kWh
Č. odberného miesta: 100165, 086 33 Zborov, nám.Čsl.armády, plánovaná ročná spotreba 48 106 kWh
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