
1)

ířr Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
zo dáa 09 ,'l 1 2o'l7

uzatvorenej prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému a Trhoviska pod ev, ě, z2o,1758115_z.

zmluvné strany

Na základe zmluvy o dodáVke plynU č. 2201758115 z, uzatvorenej dňa g,11.2017 prostredníctvom Elektronického
kontraktačného systému a trhoviska (d'a|ej len ,,Zm|uva") bude dodáVka plynu do odberných miest špecifikovaných
V Píílohe č_ 1 tohto dodatku ocenená jednotkovou cenou:

38,80 €/MWh.

VZmysle bodu 5.2 osobitných ustanovení o zákazkách na dodáVku elektriny aplynu, ktoré sú súčast'ou
VŠeobecných zmluvných podmienok tvoriacich píílohu každej zmluvy uzatvoíeneJ prostrednictvom Elektronického
kontíaktačného systémU a trhoviska. cena za dodávku plynU uvedená Vbode 1) tohto dodatku zodpovedá Včase
uzatvorenia ZmluVy súčtu nasledovných Jednotlivých zIožiek:

2\

a, ceny za sluŽby obchodníka, ktorá pozostáVa z fixneJ mesačnej sadzby (FMso) azo sadzby za odobratý
plyn (SoP9) v nasledovnej výške;

oznaěenie druhu
tarify

FMso

(€/mesiac)

soPo

(ckWh)

M7
,1 oo 0,01 766

b

VYŠŠie uvedená cena za služby obchodníka zahíňa aj cenu za služby súvisiace so skladovaním plynu
a cenu a náklady za prevzatie zodpovednosti za odchýlku,

ceny za sluŽby súvisiace s distribúciou plynu, ktorá je určená V zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu
siet'ových odvetvÍ, ktoným sa spoločnosti SPP - diskibúcia, a s ako prevádzkovatel'ovi distribučnej siete
urČujÚ tariÍy za Prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb
V plynárenstve (d'alej pre účely tohto článku len ,,Rozhodnutie ÚRso";, cena Za služby súVisiace
s distribúclou pozostáVa z fixnej mesačnej sadzb) (F|\4SD) azo sadzby za odobratý piyn (SoPD)
V nasledoVnej Výške:

označenie druhu
tarify

FMsD

(€/mesiac)

soPD

í€Jkwh)

M7 126,67 0,0032

Dodávatel':
slovenský plynárenský priemysel, a s.
Nillynské nivy 44la, 825 11 Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava ,l, oddiel sa, číslo
vložky2749lB

Zastúpený (meno,f Unkcia)
lng, Štefan Šabík, predseda predstavenstva
lng Milan Hargaš, člen predstavenstva

lČo: 358,15256 DlČ:2o2o2598o2
sK NACE] 35230 |Č DPH; sK2o2o259802

odberatel':
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. Novembra 1258
uzzul Laoca

Zastúpený (meno,íunkcia)
PhDr, Janka Bírová, riaditel'ka

: s6ja5ooa Ďlč: zozlnsazs
sKNAcE: 91010 lČ DPH:



pyc, ceny za služby súVisiace s přepravou plynu, ktorá pozostáVa zo sadzby za odobratý
V nasIedovnej Výške:

označenie druhu tarify
soPP

í€lkWh)

M7 0,001 8

d. daň z pridanej hodnoty Vo Výške Určenej Všeobecne platným práVnym predpisom V čase uzatvorenia
ZmlUVy

e. spotrebnú daň Vo Výške Určenej Všeobecne platným práVnym predpisom V čase uzatvorenia Zmluvy.

3) DodáVatel' použije pre ocenenle dodáVky plynu za obdobie, V ktorom má povinnost' dodáVat' plyn V zmys|e
Uzatvorenej Zmluvy, sadzby Uvedené V bode 2) tohto dodatku, ak nedójde k zmene regulovaných zložiek V prípade
zmeny regulovaných zložiek je dodáVatel' opráVnený V súlade s ustanoveniami ělánku V osobitných ustanovení
o zákazkách na dodávku elektriny a plynu použit' píe ocenenie dodávky za zostávajúce obdobie, v ktorom má
povinnost' dodáVat' plyn V zmysle Uzatvorenej Zmluvy, sadzby upravené podla zmeny regu|ovaných zložiek

4) Ustanovenia tohto dodatku Sa Vzt'ahujú na dodáVku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených
v Prilohe č 1 tohto dodatku poěas obdobia, v ktorom má dodáVatel' povinnost' dodáVať plyn V zmys|e uzatvorenej
ZmluVy

odberatet týmto VyhlasUje, že plyn odobratý podl'a zmluvy nakupuje:
a_ Výluěne pre Vlastnú spotrebu alebo
b, aj na účely jeho d'alšieho predaja

odberatel'Vo Všetkých Vyhotoveniach zmluvy oznaěí zvolenú alternatíVu. Ak tak neurobi, za odberatel'om deklarovanú
sa považuje alternatíVa a.
Ak poěas trvania zm|uvy dójde U odberatel'a k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podl'a zmluvy, je odberatel'
pOVinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovat' dodáVatela
DodáVatel' je na Základe Vyššie uVedeného Vyhlásenia odberatel'a povinný plnit' povinnosti vymedzené dodáVatel'ovi §
69 platného Zákona o energetike,

Tento dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom jeho podpisu zmluvnými stranami;ustanovenia osobitných
predpisov tým nie sú dotknuté,

Tento dodatok je Vyhotovený V dvoch rovnopisoch, Z ktor!ých každý má p|atnost' originálu a každá zo zmluvných strán
obdrži 1 rovnopjs rovnakej platnosti a závaznosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítaIi a že bol uzatvorený po Vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumile|'ný prejav slobodnej Vole zmluvných strán
bez akéhokol'Vek náilaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúko|vek zo zmluHých strán, na znak čoho
pripájajú zmIuVné strany svoje vIastnoručné podpisy

5)

6)

7\

8)

Za dodáVatel'a:

v Žline dňa 09 11 .2017

za odbeíaIel'a

n,1
V.., . .,.,,,,,,,,,..,,.. .,,.. _ __. dňa

4 // latZ

lng l]Ubica JurkovičoVá, manažer predaja PhDr. Janka Birová, riaditel'ka



Prfloha ě. í k Dodatku ku kúpneJ zmluve P]€ odberaterov kategórie Maló podnlkanle a oíganizáclo (meloodber),
éÉlo: Z2O1758115_Z.

-At( odb.íBi6r vyplnl úd.l o p,ldPokbd.nďn roáiom odb€re plynu v n4/h !j m1 ávtna hJd€ hodnol. v l(\/vh

za dodávateía:

V Žiline dňa 09.í1.20í7

za odberatela:

" 
ů)t- 

.......,., dňa
4e ll /./-

lng. [ubica Juíkovičová, manažer Predaia PhDr. Janka Bírová, daditelka

ť


