
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 24.01.2011
číslo ZÚ pre SFA 6300197426 (pôvodné číslo 6300141130)

pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany
Dodávatel': Odberatel':- -- ------- ------------ --+-==='--'-------~ ------ . --- -
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pribinova 2
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, 81272 Bratislava 1
číslo vložky:2749/B Rozpočtová organizácia

- --.-.---.-------------------- --- .- .--. ---- +-=c----c-------c---c--------c--~___c_-- - --

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno,funkcia)
JUDr. Daniel Kretínský, predseda predstavenstva Ing. Marek Vladár, generálny riaditel' sekcie ekonomiky MV
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

iČÓ--:35815256--
SK NACE: 35230

-bIČ:2020259862-- .-.. IČO: 00151866 - Dfč: - 2020571520-
IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IC DPH: SK2020571520

_______________________ .__ Štátna príslušnosť: Slovenská r~b_li~
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č. účtu: 7000180023/8180

--- ..... ---- ..- -- - - --

Vybavuje:
telefón: 0961922022
fax:
email: marcel.sopoliga@minv.sk

---

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Š: účtu: _10331Jj.§..55/Q2QQ _

Vybavuje: Sekcia komerčného trhu a obcí, región Východ
telefón: +421 918627296
fax: +421 556268566

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo zmluvy: 6300197426

Odberatel' týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podl'a tejto zmluvy nakupuje
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja

Odberatel' vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberatel'om
deklarovanú sa považuje alternatíva a).
Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberatel'a k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podl'a tejto
zmluvy, je odberatel' povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávatel'a.
Dodávatel' je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberatel'a povinný plniť povinnosti vymedzené
dodávatel'ovi § 69 platného Zákona o energetike.

Týmto dodatkom sa mení a doplňa zmluva o dodávke plynu č. 6300197426 zo dňa 24.01.2011 vrátane jej
dodatkov a príloh (ďalej zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

1.1 rozširuje sa počet odberných miest o odberné miesta č.41 00053607, Košice - Juh, Rastislavova 69 a č.
4100034316 Košice - Juh, Štúrova 10, zaradených do zmluvy o dodávke plynu 6300197426 zo dňa
24.01.2011. Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť
zmluvy.

2.1 rozširuje počet odberných miest zaradených do produktu .Supervýhodne bez obmedzenia - 24" dohodnutý
na obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2014 o odberné miesta č.4100053607 a 4100034316.

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

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom
pripojenia v zmysle obchodných podmienok bod 11.1.,nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jeho
zverejnenia v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. 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 období od 1.3.2013 do nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podl'a predchádzajúcej vety.



Za dodávateľa:

V Košiciach dňa

ing. Gabnéia Ol avco~anažér predaj~"""""""
splnomocnený zástupca dodávateľa

Za odberateľa:

V ť051('~ dV \...................................... na~~ -.-..../ ..

..................... ~----
plk. Ing. Lýdia Halásová, riaditefkiceri'i'rá podpory Košice

spln _ . zástupca odberateľa.» S\OvCl1s1,'"
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Príloha Č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Odberné miesto Predpokl. Predpokl. Dohodnutý

Dátum Číslo Číslo
ročný ročný druh

ČfsloOM názov OM Obec: Ulic:a odber v odber v tarify
prihlásenia orient 8Úp. kWh- ml•...

01.07.2009 4100038498 Košice Kmeťova 29 Košice - Staré Mesto Kmeťova 29 122 500 11705 4

01.07.2009 4100034294 OKRESN!': RIADITEĽSTVOPZ Košice - Staré Mesto Moyzesova 19 178240 17031 4V KO$ICIACH

01.07.2009 4100034302 KRAJSKE RIAD.PZ Košice - Staré Mesto Puškinova 12 144415 13799 4
ODD. OCHRANY OBJEKTOV

01.07.2009 4100034410 ODDELENIE SLUZOBNEJ Košice - Pereš Na Košarisku 29 355 150 33935 4KYNOLÓGIE

01.07.2009 4100034298 KRAJSK!': Košice - Juh Južná trieda 70 323565 30917 4RIADITEĽSTVO PZ

01.01.2011 4101517636 Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou Železničná 338 137000 12857 4

01.03.2013 4100034316 objekt KRPZ Košice - Juh Štúrova 10 10 1 1

01.03.2013 4100053607 PPZ.URAD BOJA PROn Košice - Juh Rastislavova 69 208000 19875 4KORUPCII,VYCHOD..Ak ooberater "'yp nl udal o predpokladanom rcčncm odbere plynu v kWh aj rn3. záväzná bude hodnota v kWh, v prtpade lI'TIIuvy na dobu kratštu ako 11 po sebe naSledu}lJcrch rre sjaccv Ide o odber na otdobo účmnosu teno Zmuvy

Za dodávatel'a:
V

Za odberatel'a: /" y,{(-'"
V . rlňa........... dňa

Ing. Gabriela Oravcová, mafražér predaja
splnomocnený zástupca dodávatel'a

"l O''":;~''V ;)' ,ili; RENC\(ý PRIE!IYSEL as'L ' ~liJ.!\; • L \ ,,~ ,-'.\... if. !'

v - tv1iynskfi ruv y 44fa
R;>5 11 ElflATiSLAVA 26

plk. Ing. Lýdia Halásová, riaditel'ka Centra podpory Kosice
splnomocnený zástupca odberatel'a
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